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GEOGRAFIA GERAL 

• O ESPAÇO NATURAL 

 • Todo espaço em que 
vivemos que não sofreu 
nenhum tipo de 
modificação pelo 
homem. 
Espaço natural.  



O ESPAÇO NATURAL 

O MEIO NATURAL -  é o sistema da biosfera. 
Esse sistema é constituído por um conjunto 
de elementos naturais como os climas, o 
relevo, os solos e as formações vegetais. As 
combinações singulares entre esses 
elementos configuram os ecossistemas 

 



O ESPAÇO NATURAL 

• À primeira vista, o meio natural é 
praticamente estático. Mas ele encontra-se 
em constate mudança. A sua dinâmica decorre 
dos processos físico-químicos e biológicos que 
se desenrolam na biosfera. Essa é ritmada 
pelo tempo da natureza, que  - com exceção 
de episódios cataclísmicos com erupções 
vulcânicas e abalos sísmicos – só pode ser 
apreendido na escala das dezenas  ou 
centenas de milhares de anos. 
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O ESPAÇO NATURAL 

• A bioesfera situa-se na intersecção entre a 
litosfera, hidrosfera e a atmosfera. A 
litosfera é a camada sólida externa da 
Terra e sua parte superior é a crosta 
terrestre. A hidrosfera abrange os 
oceanos, mares, rios, glaciares e as águas 
subterrâneas. A atmosfera é a camada 
gasosa que envolve a Terra, cuja parte 
inferior é a troposfera 



O MEIO TÉCNICO 
• Na natureza, vários animais utilizam instrumentos . Mas só os seres 

humanos utilizam instrumentos para fazer instrumentos. Sítios 
arqueológicos com idades em torno de 100 mil anos revelam que, já naquele 
tempo, os grupos humanos usavam machadinhas de pedra lascada para 
fabricar utensílios.  

• As técnicas são quase tão antigas quanto a humanidade . A agricultura surgiu 
a cerca de 10 mil anos, com o plantio do trigo e da cevada. Muito antes do 
início da era cristã. 

• Mas apenas do final do século XVIII, com a Revolução Industrial, a 
capacidade produtiva humana tornou-se suficiente para transformar 
profundamente a superfície terrestre. 

• A Revolução Industrial representou a substituição do uso da energia humana 
ou animal pela energia mecânica nos processos de produção de artefatos . A 
combustão do carvão mineral e a máquina a vapor expandiram a capacidade 
produtiva humana e inauguraram a era industrial. As ferrovias e o navios a 
vapor promoveram uma revolução nos meios de transporte, desencadeando 
um crescimento inédito do comércio internacional.        



O ESPAÇO ECONÔMICO 



 
 
 
 

O ESPAÇO ECONÔMICO 
A economia do mundo refere-se à economia de todos os 
países em conjunto. Pode ser avaliada de várias formas. 

Por exemplo, e dependendo dos modelos usados, pode ser 
representada pela valorização a que se chega numa 

determinada moeda, como o "dólar de 2006". 

 
 
 
 



 
O ESPAÇO ECONÔMICO 

 



O ESPAÇO ECONÔMICO 

• MEIO TÉCNICO CIENTÍFICO INFORMACIONAL – 
A partir de 1945, durante três décadas, a 
economia mundial continuou organizada 
sobre o complexo de tecnologias baseados no 
petróleo, na eletricidade e na indústria 
química. Mas, a partir da década de 1970, 
esboçou-se um novo ciclo de inovações, que 
veio a ser conhecido como revolução 
tecnocientífica e informacional       



O ESPAÇO ECONÔMICO 
• Os fundamentos desse ciclo de inovações repousam 

sobre a revolução da informação, os avanços da 
biotecnologia, a automação e a robotização dos 
processos produtivos, a descoberta de novos materiais e 
de novas tecnologias de geração de energia. A revolução 
tecnocientífica e informacional tem seu núcleo na 
informática, ou seja, no entralaçamento das indústrias 
de computadores e softwares com as 
detelecomunicações. Os extraordinários avanços nas 
tecnicas de armazenamento e processamento de 
informações foram potencializados pelas redes digitais, 
cabos de fibra óptica e satélites de comunicações.  



FASES DO CAPITALISMO 

• O declínio do feudalismo na Baixa 
Idade Média deu lugar a um novo 
sistema sócio-econômico que vai 
se delinear e se transformar ao 
longo dos séculos seguintes, ao 
mesmo tempo em que passa a 
agir como elemento de 
construção e modificação do 
espaço mundial: o capitalismo  

 



FASES DO CAPITALISMO 
• Primeira fase: Capitalismo comercial ou mercantil  

Essa fase inicial do capitalismo desenvolve-se concomitante à 
formação dos Estados Nacionais, às grandes navegações e ao 
mercantilismo. As relações comerciais definem a acumulação de 
capital por parte da burguesia e das nações. O exclusivismo 
comercial entre metrópole e colônia permite, através da 
exploração dessa, a acumulação de metais preciosos e riquezas na 
primeira. A classe de comerciantes que constitui a burguesia 
nascente também realiza sua acumulação de capital através da 
intermediação entre a produção dos artesãos e manufaturas e o 
mercado consumidor em expansão. 
 



FASES DO CAPITALISMO 
• Segunda fase: Capitalismo industrial Mais adiante, com o advento da 

Revolução Industrial, a burguesia assume a produção em uma escala 
muito maior que o período anterior empregando com maior eficiência e 
exploração os recursos naturais (matéria-prima, energia), técnicos (com a 
invenção de máquinas) e humanos (contratando mão-de-obra 
assalariada). A efetiva separação entre os meios de produção, agora sob 
controle da burguesia, e a força de trabalho leva ao surgimento do 
proletariado. A partir do século XIX o mundo assiste um novo movimento 
colonial caracterizado, entre outras coisas, pela avidez das potências 
industriais européias em dominar novos territórios, em assegurar o 
controle de matérias-primas e energia e em dominar novos mercados. 
Constitui-se a indústria moderna inicialmente com intensa concorrência 
entre vários produtores em um mesmo segmento do mercado. 
 



FASES DO CAPITALISMO 
• A realidade criada nesse contexto insufla os nacionalismos e políticas 

imperialistas que acabarão por produzir duas guerras mundiais no século 
XX. 

No período entre essas guerras, mais precisamente em 1929, a crise da 
Bolsa de Nova Iorque, que repercute por quase todo o mundo, mostra a 
necessidade da intervenção do Estado na economia, como um regulador, 
fiscalizador e participante (com o aparecimento das empresas estatais). O 
Estado passa a atuar na formulação das políticas econômicas através do 
controle dos juros, das exportações e importações, empréstimos, 
investimentos, preços... O objetivo é evitar crises como a de 1929 
gerenciando setores da produção, as atividades da iniciativa privada e 
também assumindo importante papel na montagem da infra-estrutura 
que seria utilizada pelos setores produtivos.  



FASES DO CAPITALISMO 
• Terceira fase: Capitalismo financeiro ou monopolista 

Pouco a pouco a redução dos níveis de concorrência em vários setores produz o 
aparecimento de monopólios e oligopólios, o capital financeiro se fortalece e 
passa a influenciar e comandar as relações de produção e consumo. Assim, após a 
2ª Guerra Mundial define-se essa terceira fase do capitalismo. A preocupação em 
muitos países passa a ser a convivência entre a necessidade de elevar o padrão 
sócio-econômico de suas miseráveis populações e o pagamento de suas crescentes 
dívidas externas. Instituições como os bancos privados do Primeiro Mundo, FMI, 
Banco Mundial (BIRD), tornam-se muito poderosas e aumenta sua ingerência na 
condução das políticas econômicas dos países devedores. 
As crises no mercado financeiro causam pânico em algumas ocasiões e alastram-se 
facilmente em decorrência da globalização que integrou os mercados de quase 
todo o mundo.  



 
O Socialismo: breve histórico 

 
• A Revolução de 1917, seguida por violenta guerra civil, 

provoca a formação da URSS que se torna o primeiro país 
socialista no mundo. Ao término da 2ª Guerra Mundial vários 
países da Europa Oriental, ocupados pelo exército soviético 
vão ter que aceitar o novo sistema da economia planificada 
que lhes é imposto. Em 1949, a Revolução Chinesa e em 1959, 
a Cubana, conduzem esses países a esse mesmo sistema. A 
descolonização na África e na Ásia e o próprio jogo da Guerra 
Fria, da política de alianças vão levar outros a 
experimentarem, ainda que por breves períodos, governos 
socialistas.  



• A partir do final da década de 80, consumido por crises econômicas 
e políticas, onerado pelo custo da Guerra Fria, o mundo socialista 
entra em colapso e desenfreadamente executa reformas para não 
ficar excluído da globalização. Fortalecidos e munidos de novas 
estratégias (a política econômica neoliberal, por exemplo) os 
poderosos que comandam o mundo capitalista preocupam-se agora 
em apressar a queda dos últimos bastiões do mundo socialista 
(Cuba e Coréia do Norte) ao mesmo tempo em que travam novas 
batalhas pela supremacia mundial expandindo suas transnacionais, 
criando barreiras sanitárias, sociais e alfandegárias ao mesmo 
tempo em que formam blocos regionais de comércio (EU, NAFTA, 
APEC) e procuram ditar as regras em organismos como a OMC.  



GEOPOLÍTICA 

• CAPITALISMO • SOCIALISMO 
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GEOPOLÍTICA 
• Geopolítica é o conjunto de estratégias 

adotadas pelo estado para administrar seu 
território. Desta forma, Geopolítica é um 
campo de conhecimento multidisciplinar, que 
não se identifica com uma única disciplina, 
mas se utiliza principalmente da Teoria Política 
e da Geologia & Geografia ligado às Ciências 
Humanas, Ciências Sociais aplicadas às 
ciências da natureza. 



GEOPOLÍTICA 
• As teorias geopolíticas clássicas pensavam o Estado como um organismo 

territorial, sendo que essa comparação do Estado com um organismo foi 
proposta pelo geógrafo Friedrich Ratzel em seu livro Geografia Política. 
Mas é importante destacar que esse autor usava a palavra organismo não 
como metáfora biológica, e sim no sentido que o pensamento romântico 
dava a esse termo, isto é, como uma unidade indissociável entre diversos 
elementos naturais e humanos. Para Ratzel, o Estado agia como organismo 
territorial porque mobilizava a sociedade para um objetivo comum, que 
era a defesa territorial, e implementava uma série de políticas visando 
garantir a coesão da sociedade e do território, unindo o povo ao solo. 
Nesse sentido, a geografia política e a geopolítica utilizam os 
conhecimentos da Geografia Física e da Geografia Humana, inter-
relacionadas com a Ecologia, para orientar a ação política do Estado. 



A Crise no Pós-Guerra 

• Com o final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava 
arrasada e ocupada pelos exércitos das duas grandes 
potências vencedoras, os Estados Unidos e a URSS. O desnível 
entre o poder destas duas superpotências e o restante dos 
países do mundo era tão gritante, que rapidamente se 
constitui um sistema global bipolar, ou seja, centrada em dois 
grandes polos. 

• Os Estados Unidos defendiam a economia capitalista, 
argumentando ser ela a representação da democracia e da 
liberdade. Em contrapartida a URSS enfatizava o socialismo, 
argumentando defesa ao domínio burguês e solução dos 
problemas sociais. 

 



GEOPOLÍTICA – A GUERRA FRIA 
• A ordem da Guerra Fria descortinou um 

sistema de Estados bipolar, marcado pela 
rivalidade estratégica entre Estados Unidos e 
União Soviética dissolveram essa bipolaridade. 
Na ordem internacional contemporânea,  os 
Estados Unidos desempenharam um papel de 
hiper-potência e dispõem da hegemonia 
estratégica.   



GEOPOLÍTICA – A GUERRA FRIA 
• A nova ordem mundial, uma expressão difundida 

pelos Estados Unidos, não é estável que a Guerra Fria 
. O sistema internacional Atual experimenta uma 
multipolaridade de conflitos nacionais que desafiam 
o traçado das fronteiras políticas e os equilíbrios 
regionais. Desde os atentados de 11 de setembro de 
2001, cujas dimensões foram timidamente captadas,  
mesmo que a doutrina Bush geraram novas 
instabilidades e ameaçam deflagrar um choque de 
civilizações.   



GEOPOLÍTICA – A GUERRA FRIA 

• A África Subsaariana ocupa um lugar singular 
nova ordem mundial. A crise africana tem 
raízes políticas  e devastadores efeitos 
econômicos . O fundo da problema é a 
falência dos Estados e de suas instituições, 
que se traduz na difusão de rivalidades 
étnicas, conflitos regionais e guerras civis    



GEOPOLÍTICA – A GUERRA FRIA 

• Guerra Fria é a designação 
atribuída ao período histórico de 
disputas estratégicas e conflitos 
indiretos entre os Estados Unidos 
e a União Soviética, 
compreendendo o período entre 
o final da Segunda Guerra 
Mundial (1945) e a extinção da 
União Soviética (1991). Em 
resumo, foi um conflito de ordem 
política, militar, tecnológica, 
econômica, social e ideológica 
entre as duas nações e suas zonas 
de influência. 



GEOPOLÍTICA – A GUERRA FRIA 
• Uma parte dos historiadores argumenta que foi uma disputa dos países que 

apoiavam as Liberdades civis, como a liberdade de opinião e de expressão e de 
voto, representada pelos Estados Unidos e outros países ocidentais e do outro 
lado a ditadura comunista ateia[, onde era suprimida a possibilidade de eleger e de 
discordar, defendida pela União Soviética (URSS) e outros países onde o 
comunismo fora imposto por ela. 

• Outra parte dos historiadores defende que esta foi uma disputa entre o 
capitalismo, representado pelos Estados Unidos e o socialismo totalitario, onde 
fora suprimida a propriedade privada, defendida pela União Soviética (URSS). 
Entretanto, esta caracterização só pode ser considerada válida com uma série de 
restrições e apenas para o período do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, até 
a década de 1950. Logo após, nos anos 1960, o bloco socialista se dividiu e durante 
as décadas de 1970 e 1980, a China comunista se aliou aos Estados Unidos na 
disputa contra a União Soviética. Além disso, muitas das disputas regionais 
envolveram Estados capitalistas, como os Estados Unidos contra diversas potências 
locais mais nacionalistas. 

 



GEOPOLÍTICA – A GUERRA FRIA 
• É chamada "fria" porque não houve uma guerra direta ou seja bélica, "quente", 

entre as duas superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha 
nuclear. A corrida armamentista pela construção de um grande arsenal de armas 
nucleares foi o objetivo central durante a primeira metade da Guerra Fria, 
estabilizando-se na década de 1960 até à década de 1970 e sendo reativada nos 
anos 1980 com o projeto do presidente estadunidense Ronald Reagan chamado de 
"Guerra nas Estrelas". 

• Dada a impossibilidade da resolução do confronto no plano estratégico, pela via 
tradicional da guerra aberta e direta que envolveria um confronto nuclear; as duas 
superpotências passaram a disputar poder de influência política, econômica e 
ideológica em todo o mundo. Este processo se caracterizou pelo envolvimento dos 
Estados Unidos e União Soviética em diversas guerras regionais, onde cada 
potência apoiava um dos lados em guerra. Estados Unidos e União Soviética não 
apenas financiavam lados opostos no confronto, disputando influência político-
ideológica, mas também para mostrar o seu poder de fogo e reforçar as alianças 
regionais. 

 



GEOPOLÍTICA – A GUERRA FRIA 

• Neste contexto, os chamados países não alinhados, 
mantiveram-se fora do conflito não alinhando-se aos blocos 
pró-URSS ou pró-EUA. E formariam um "terceiro bloco" de 
países neutros: o Movimento Não Alinhado. 

• Norte-americanos e soviéticos travaram uma luta ideológica, 
política e econômica durante esse período. Se um governo 
socialista fosse implantado em algum país do Terceiro Mundo, 
o governo norte-americano entendia como uma ameaça à sua 
hegemonia; se um movimento popular combatesse um 
governo aliado à soviético, logo poderia ser visto com 
simpatia pelos Estados Unidos e receber apoio. 

 



GEOPOLÍTICA – A GUERRA FRIA 

• A Guerra da Coreia (1950-1953), a Guerra do Vietnã (1962-1975) e a 
Guerra do Afeganistão (1979-1989) são os conflitos mais famosos da 
Guerra Fria. Além da famosa tensão na Crise dos mísseis em Cuba (1962) 
e, também na América do Sul, a Guerra das Malvinas (1982). Entretanto, 
durante todo este período, a maior parte dos conflitos locais, guerras civis 
ou guerras inter-estatais foi intensificado pela polarização entre EUA e 
URSS. 

• Esta polarização dos conflitos locais entre apenas dois grandes polos de 
poder mundial, é que justifica a caracterização da polaridade deste 
período como bipolar. Principalmente porque, mesmo que tenham 
existido outras potências regionais entre 1945 e 1991, apenas Estados 
Unidos e URSS tinham capacidade nuclear de segundo ataque, ou seja, 
capacidade de dissuasão nuclear. 

 



A NOVA ORDEM MUNDIAL 

 O encerramento da Guerra Fria descortinou um novo 
cenário mundial, no qual o poder estratégico 
concentrava-se nos Estados Unidos, mas existem  
diversos grandes polos de poder econômico. Os 
Estados Unidos dispõem de influência geopolítica e 
capacidade militar inigualáveis – desempenham papel 
de hiperpotência global. Entretanto , a economia global 
é policêntrica – Estados Unidos, União Européia e Bacia 
do Pacífico formam polos concorrentes  nas finanças e 
no comércio internacional  



A NOVA ORDEM MUNDIAL 

• Após a desagregação da União Soviética e a primeira 
Guerra do Golfo, em 1991, o presidente norte 
americano George H. Bush proclamou uma nova 
ordem mundial que estaria fundamentada no poder 
inconteste da hiperpotência global. Os conflitos 
internacionais do pós Guerra Fria e as desigualdades 
entre Norte e Sul, impulsionadas pela globalização, 
revelaram os elementos de uma verdadeira 
“desordem mundial”  
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GLOBALIZAÇÃO 

 • A Globalização diz respeito à forma 
como os países interagem e 
aproximam pessoas, ou seja, interliga 
o mundo, levando em consideração 
aspectos econômicos, sociais, 
culturais e políticos. Com isso, 
gerando a fase da expansão 
capitalista, onde é possível realizar 
transações financeiras, expandir seu 
negócio até então restrito ao seu 
mercado de atuação para mercados 
distantes e emergentes, sem 
necessariamente um investimento alto 
de capital financeiro, pois a 
comunicação no mundo globalizado 
permite tal expansão, porém, obtêm-
se como conseqüência o aumento 
acirrado da concorrência. Afeta todas 
as áreas da sociedade, principalmente 
comunicação, comércio internacional e 
liberdade de movimentação, com 
diferente intensidade dependendo do 
nível de desenvolvimento e integração 
das nações ao redor do planeta.  



A 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 idéias, realizam transações 

financeiras e comerciais e espalham 

aspectos culturais pelos quatro cantos do 

planeta.  



GLOBALIZAÇÃO 

• 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.  



A GLOBALIZAÇÃO 
                         FASES DO CAPITALISMO 
• Capitalismo Comercial (do século XVI até XVIII) : Inicia-se com as Grandes 

Navegações e Expansões Marítimas Européias, fase em que a burguesia mercante 
começa a buscar riquezas em outras terras fora da Europa. Os comerciantes e a 
nobreza estavam a procura de ouro, prata, especiarias e matérias-primas não 
encontradas em solo europeu  

• Capitalismo Industrial (do século XIX até Primeira Guerra Mundial): O capitalismo 
industrial, firmando-se como novo modo de vida, fez com que o trabalho assalariado 
se tornasse generalizado. O homem passou, assim, a comprar o trabalho de outro 
homem por meio de salário. A Revolução Industrial tornou mais intensa a competição 
entre os países industriais  

• Capitalismo Financeiro (da Segunda Guerra Mundial até hoje): Esse período ficou 
marcado pela prática do monopólio (uma única empresa dominando todo mercado). 
Além disso, eram realizados os oligopólios, que correspondem à união de algumas 
empresas retendo nas mãos o controle dos preços e de matéria-prima  

• *Capitalismo Informacional: Ou do Conhecimento; Acumulação através da aplicação 
do conhecimento; - Inicia após a 2i! G. Guerra -Intensificação da globalização da 
economia; - Mais recente inovações tecnológicas (transportes, telecomunicações, 
informática, robótica, biotecnologia, etc); 3i! Revolução Industrial; Tecnológica ou 
Informacional-global (1970).    



A GLOBALIZAÇÃO 

• 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.  



A GLOBALIZAÇÃO 

• 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.   



A GLOBALIZAÇÃO 

• Uma 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.  



A GLOBALIZAÇÃO 

• Para facilitar as relações econômicas, as instituições 
financeiras (bancos, casas de câmbio, financeiras) 
criaram um sistema rápido e eficiente para favorecer a 
transferência de capital e comercialização de ações em 
nível mundial.. Investimentos, pagamentos e 
transferências bancárias, podem ser feitos em questões 
de segundos através da Internet ou de telefone celular. 

• Os tigres asiáticos (Hong Kong, Taiwan, Cingapura e 
Coréia do Sul) são países que souberam usufruir dos 
benefícios da globalização. Investiram muito em 
tecnologia e educação nas décadas de 1980 e 1990. 
Como resultado, conseguiram baratear custos de 
produção e agregar tecnologias aos produtos. 
Atualmente, são grandes exportadores e apresentam 
ótimos índices de desenvolvimento econômico e social.  



A GLOBALIZAÇÃO 

          Blocos Econômicos e Globalização  
• Dentro deste processo econômico, muitos 

países se juntaram e formaram blocos 
econômicos, cujo objetivo principal é aumentar 
as relações comerciais entre os membros. 
Neste contexto, surgiram a União Européia, o 
Mercosul, a Comecom, o NAFTA, o Pacto 
Andino e a Apec. Estes blocos se fortalecem 
cada vez mais e já se relacionam entre si. Desta 
forma, cada país, ao fazer parte de um bloco 
econômico, consegue mais força nas relações 
comerciais internacionais.  



A GLOBALIZAÇÃO 
       Internet, Aldeia Global e a Língua Inglesa  
• Como dissemos, a globalização extrapola as relações 

comerciais e financeiras. As pessoas estão cada vez mais 
descobrindo na Internet uma maneira rápida e eficiente de 
entrar em contato com pessoas de outros países ou, até 
mesmo, de conhecer aspectos culturais e sociais de várias 
partes do planeta. Junto com a televisão, a rede mundial de 
computadores quebra barreiras e vai, cada vez mais, ligando 
as pessoas e espalhando as idéias, formando assim uma 
grande Aldeia Global. Saber ler, falar e entender a língua 
inglesa torna-se fundamental dentro deste contexto, pois é o 
idioma universal e o instrumento pelo qual as pessoas podem 
se comunicar.  



A GLOBALIZAÇÃO 
                       Principais aspectos negativos da globalização  

• - Uma dos principais aspectos negativos da globalização é a forte 
contaminação de vários países em caso de crise econômica em um país ou 
bloco econômico de grande importância. O exemplo mais claro desta 
situação é a crise econômica de 2008 ocorrida nos Estados Unidos. 
Rapidamente ela se espalhou pelos quatro cantos do mundo, gerando 
desemprego, falta de crédito nos mercados, queda abrupta em bolsas de 
valores, falências de empresas, diminuição de investimentos e muita 
desconfiança. O mesmo aconteceu em 2011 com a crise econômica na 
Europa.  

• - A globalização favorece a transferência de empresas e empregos. Países 
que oferecerem boas condições (mão-de-obra barata e qualificada, baixa 
carga de impostos, matéria-prima barata, etc.) para costumam atrair 
empresas que saem de países onde o custo de produção é alto. Este fato 
acaba ocasionando desemprego, principalmente, nos países mais 
desenvolvidos. Um bom exemplo é o que está ocorrendo na Europa desde 
o início do século XX. Muitas empresas transferiram suas bases de 
produção para países como China, Índia, Cingapura, Taiwan, Malásia, etc.  



A GLOBALIZAÇÃO 
• A globalização pode provocar distorções cambiais, principalmente alta 

valorização de moedas locais de países em desenvolvimento. Quando os 
Estados Unidos colocam no mercado uma grande quantidade de dólar, por 
exemplo, grande parcela deste volume acaba em países emergentes, 
valorizando a moeda local. Este fato acaba favorecendo as importações e 
desfavorecendo as exportações das empresas destes países emergentes. 
O Brasil, por exemplo, tem sofrido com a alta valorização do Real nos 
últimos anos, desde que os bancos centrais dos Estados Unidos e da 
Europa despejaram no mercado elevadíssimos volumes de moedas.  

• - Facilidade de especulações financeiras, causando problemas para as 
finanças, principalmente dos países em desenvolvimento. Como na 
globalização os mercados dos países estão interligados, bilhões de dólares 
podem entrar ou sair de um país em questão de segundos. Este capital 
especulativo acaba prejudicando muito a economia dos países que não 
conseguem controlar este fluxo de capitais.  



A GLOBALIZAÇÃO 
• A participação do Brasil no Mundo Globalizado, 

vantagens e desvantagens da globalização no 
Brasil: Por ser um país integrado à economia 
mundial capitalista e com conexões culturais 
com diversos países do mundo, o Brasil está 
participando atividade do mundo globalizado.  

• O Brasil possui uma economia aberta ao 
mercado internacional, ou seja, nosso país 
vende e compra produtos de diversos tipos para 
diversas nações. Fazer parte da globalização 
econômica apresenta vantagens e 
desvantagens.   



A GLOBALIZAÇÃO 
• As vantagens é o acesso aos produtos internacionais, muitas vezes 

mais baratos ou melhores do que os fabricados no Brasil. Por outro 
lado, estes produtos, muitas vezes, entram no mercado brasileiro 
com preços muitos baixos, provocando uma competição injusta com 
os produtos nacionais e levando empresas à falência e gerando 
desemprego em nosso país. Isso vem ocorrendo atualmente com a 
grande quantidade de produtos chineses (brinquedos, calçados, 
tecidos, eletrônicos) que entram no Brasil com preços muito baixos.  

• Outra questão importante no aspecto econômico é a integração do 
Brasil no mercado financeiro internacional. Investidores 
estrangeiros passam a investir no Brasil, principalmente através da 
Bolsa de Valores, trazendo capitais para o país. Porém, quando 
ocorre uma crise mundial, o Brasil é diretamente afetado, pois tem 
sua economia muito ligada ao mundo financeiro internacional. É 
muito comum, em momentos de crise econômica mundial, os 
investidores estrangeiros retirarem dinheiro do Brasil, provocando 
queda nos valores das ações e diminuição de capitais para 
investimentos.  



A GLOBALIZAÇÃO 
• Tipos de blocos econômicos, o que são blocos 

econômicos, União Européia, APEC, Mercosul, Nafta, 
Pacto Andino, globalização: Com a economia mundial 
globalizada, a tendência comercial é a formação de 
blocos econômicos. Estes são criados com a finalidade 
de facilitar o comércio entre os países membros. Adotam 
redução ou isenção de impostos ou de tarifas 
alfandegárias e buscam soluções em comum para 
problemas comerciais. Em tese, o comércio entre os 
países constituintes de um bloco econômico aumenta e 
gera crescimento econômico para os países. 
Geralmente estes blocos são formados por países 
vizinhos ou que possuam afinidades culturais ou 
comerciais. Esta é a nova tendência mundial, pois cada 
vez mais o comércio entre blocos econômicos cresce. 
Economistas afirmam que ficar de fora de um bloco 
econômico é viver isolado do mundo comercial.  



A GLOBALIZAÇÃO 
                                UNIÃO EUROPÉIA  
     A União Européia ( UE ) foi oficializada no ano de 1992, 

através do Tratado de Maastricht. Este bloco é formado 
pelos seguintes países : Alemanha, França, Reino 
Unido, Irlanda, Holanda (Países Baixos), Bélgica, 
Dinamarca, Itália, Espanha, Portugal, Luxemburgo, 
Grécia, Áustria, Finlândia e Suécia. Este bloco possui 
uma moeda única que é o EURO, um sistema financeiro 
e bancário comum. Os cidadãos dos países membros 
são também cidadãos da União Européia e, portanto, 
podem circular e estabelecer residência livremente pelos 
países da União Européia. 
A União Européia também possui políticas trabalhistas, 
de defesa, de combate ao crime e de imigração em 
comum. A UE possui os seguintes órgãos : Comissão 
Européia, Parlamento Europeu e Conselho de Ministros. 
 



A GLOBALIZAÇÃO 
                                                NAFTA  

• Fazem parte do NAFTA ( Tratado Norte-Americano de Livre 
Comércio ) os seguintes países: Estados Unidos, México e Canadá. 
Começou a funcionar no início de 1994 e oferece aos países 
membros vantagens no acesso aos mercados dos países. 
Estabeleceu o fim das barreiras alfandegárias, regras comerciais 
em comum, proteção comercial e padrões e leis financeiras. Não é 
uma zona livre de comércio, porém reduziu tarifas de 
aproximadamente 20 mil produtos. 
                                         MERCOSUL  

• O Mercosul ( Mercado Comum do Sul ) foi oficialmente estabelecido 
em março de 1991. É formado pelos seguintes países da América 
do Sul : Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Futuramente, estuda-
se a entrada de novos membros, como o Chile e a Bolívia. O 
objetivo principal do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais 
entre os países, aumentando o comércio entre eles. Outro objetivo 
é estabelecer tarifa zero entre os países e num futuro próximo, uma 
moeda única. 

 
 



A GLOBALIZAÇÃO 
                                 PACTO ANDINO - COMUNIDADE ANDINA DE NAÇÕES  

• Outro bloco econômico da América do Sul é formado por: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Foi 
criado no ano de 1969 para integrar economicamente os países membros. As relações 
comerciais entre os países membros chegam a valores importantes, embora os Estados Unidos 
sejam o principal parceiro econômico do bloco. 

 
                                                                  APEC  

• A APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) foi criada em 1993 na Conferência de 
Seattle (Estados Unidos da América). Integram este bloco econômicos os seguintes países: 
Estados Unidos da América, Japão, China, Formosa (também conhecida como Taiwan), Coréia 
do Sul, Hong Kong (região administrativa especial da China), Cingapura, Malásia, Tailândia, 
Indonésia, Brunei, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Canadá, México, 
Rússia, Peru, Vietnã e Chile. Somadas as produções industriais de todos os países, chega-se a 
metade de toda produção mundial. Quando estiver em pleno funcionamento (previsão para 
2020), será o maior bloco econômico do mundo.  

                                                                        ASEAN   

• A ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) foi criada em 8 de agosto de 1967. É 
composta por dez países do sudeste asiático (Tailândia, Filipinas, Malásia, Cingapura, Indonésia, 
Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos, Camboja).  

                                                                         SADC  

• A SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral) foi criada em 17 de outubro de 
1992 e é formada por 15 países da região sul do continente africano.  

                                                                     BENELUX   

• Considerado o embrião da União Européia, este bloco econômico envolve a Bélgica, Holanda e 
Luxemburgo. O BENELUX foi criado em 1958 e entrou em operação em 1 de novembro de 1960.  



A GLOBALIZAÇÃO 

• No Brasil, a entrada de empresas multinacionais começou a 
ganhar importância durante o governo de Juscelino 
Kubitschek (1956-1961). Neste governo instalaram fábricas no 
Brasil as seguintes empresas: Ford, Volkswagen, Willys, GM, 
entre outras. 

• Podemos citar como exemplos de multinacionais que atuam 
no Brasil atualmente e seus países de origem: IBM (Estados 
Unidos), Volkswagen (Alemanha), Fiat (Itália), General Motors 
(Estados Unidos), Toyota (Japão), Nokia (Finlândia), Nestlé 
(Suíça), Sony (Japão), Siemens (Alemanha), Dell (Estados 
Unidos), Peugeot (França), entre outras. 

• Existem também empresas multinacionais de origem 
brasileiras, atuando em outros países. Podemos citar como 
exemplos a Petrobras, Vale do Rio Doce, Sadia, Perdigão, Weg, 
Alpargatas, Gerdau, entre outras. 

 
 



A GLOBALIZAÇÃO 
 Empresas multinacionais e  transnacionais  

• Multinacionais, também conhecidas como transnacionais, são 
empresas que possuem matriz num país e possuem atuação em 
diversos países. Geralmente são grandes empresas que instalam 
filiais em outros países em busca de mercado consumidor, energia, 
matéria-prima e mão-de-obra baratas.  

• Estas empresas costumam produzir produtos para comercializar 
nos países em que atuam ou até mesmo para enviar produtos para 
serem vendidos no país de origem ou outros países. Dentro do 
contexto atual da globalização, é muito comum as empresas 
multinacionais produzirem cada parte de um produto em países 
diferentes, com o objetivo de reduzir custos de produção. 

• A entrada de empresas multinacionais num país é algo positivo, 
pois gera empregos e desenvolvimento. Porém, grande parte do 
lucro obtido por estas empresas é enviado para a matriz. 
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CONTEÚDO DO CONCURSO 
PMMG 

• - GEOGRAFIA  

• Geografia Geral: 1. O espaço natural e econômico. 2. Orientação, localização, 
representação da Terra e fusos horários. 3. Características e movimentos. 4. 
Evolução da Terra. 5. Relevo terrestre e seus agentes. 6. A atmosfera e sua 
dinâmica. 7. Geopolítica. 8. Atualidade. 9. Política. 10. Conflitos. 11. Globalização. 
12. Cartografia. 13. Educação Ambiental. Geografia do Brasil: 1. Tempo. 2. Clima. 3. 
Aspectos Demográficos: conceitos fundamentais. 4. Comércio. 5. Recursos naturais 
e extrativismo mineral. 6. Fontes de energia.7. Indústria. 8. Agricultura. 9. Regiões 
Brasileiras: aspectos naturais, humanos, políticos e econômicos. 

• Referências: MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Geografia: a construção do 
mundo; Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2005. COELHO, Marcos 
de Amorim; 

• TERRA, Lígia. Geografia Geral e Geografia do Brasil: o espaço natural e 
28alç28econômico. São Paulo: Moderna, 2005. SENE, José Eustáquio; Moreira, 
João Carlos. Geografia Geral e  

• do Brasil: espaço geográfico e globalizado. 4ª ed. São Paulo: Scipione, 2011. 



NEOLIBERALISMO 

• Neoliberalismo, como entendido, 
é um produto do liberalismo 
econômico neoclássico. O termo 
foi cunhado em 1938 no encontro 
de Colloque Walter Lippmann 
pelo sociologista Alemão e 
economista Alexander Rüstow. O 
termo se refere a uma redefinição 
do liberalismo clássico, 
influenciado pelas teorias 
econômicas neoclássicas. Inexiste 
no entanto uma escola neoliberal. 



NEOLIBERALISMO 

• O neoliberalismo é um nome que foi usado em duas épocas diferentes com dois 
significados semelhantes, porém distintos: 

• na primeira metade do século XX, significou a doutrina proposta por economistas 
franceses, alemães e norte-americanos voltada para a adaptação dos princípios do 
liberalismo clássico às exigências de um Estado regulador e assistencialista; 

• a partir da década de 1960, passou a significar a doutrina econômica que defende 
a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a 
economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis e ainda assim num 
grau mínimo (minarquia). É nesse segundo sentido que o termo é mais usado 
atualmente. No entanto, autores da filosofia econômica e comentaristas de 
economia que se alinham com as postulações liberais rejeitam a alcunha 
"neoliberal", preferindo adotar o termo liberal. Nesse sentido, pode-se afirmar que 
a denominação neoliberalismo é mais uma denominação elaborada pelos críticos 
dos pressupostos do liberalismo que uma reivindicação terminológica por parte 
dos precursores de sua doutrina. 

• a partir da década de 1930 o ordoliberalismo tornou-se a variante alemã do 
neoliberalismo. 

 



NEOLIBERALISMO 

• Segundo Moraes o neoliberalismo é: 1. uma corrente de pensamento e uma 
ideologia, isto é, uma forma de ver e julgar o mundo social; 2. um 
movimento intelectual organizado, que realiza reuniões, conferências e 
congressos, edita publicações, cria think tanks, isto é centros de geração de 
ideias e programas, de difusão e promoção de eventos; 3. um conjunto de 
políticas adotadas pelos governos neoconservadores, sobretudo a partir da 
segunda metade dos anos 1970, e propagadas pelo mundo a partir das 
organizações multilaterais criadas pelo acordo de Bretton Woods (1945), isto 
é, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

• O termo neoliberalismo, para os liberais, possui uma conotação pejorativa e 
recobre análises de escolas muito diferentes. Sua utilização para designar 
este conjunto de análises não faz assim consenso. Ele é usualmente utilizado 
pelas correntes críticas ao liberalismo contemporâneo, mas a maioria dos 
analistas designados por este termo não se reconhece como tal. 



NEOLIBERALISMO 

• Origem - Quando se afirma a existência de governos "neoliberais", a utilização do 
prefixo 'neo' não se refere a uma nova corrente do Liberalismo, mas à aplicação de 
alguns dos preceitos liberais consagrados e em um certo contexto histórico (qual 
seja, o contemporâneo) diverso daquele no qual foram formulados (no início do 
século XVII, na Inglaterra, através de John Locke). A denominação 'neoliberal' 
assemelha-se ao termo 'neoclássico' na História da Arte. 

• As origens do que hoje se chama neoliberalismo nos remetem à Escola Austríaca, 
nos finais do século XIX, com o Prêmio de Ciências Econômicas Friedrich von 
Hayek, considerado o propositor da sua base filosófica e econômica, e Ludwig von 
Mises. 

• A Escola Austríaca adotava a Lei de Say e a teoria marginalista, que veio a ser 
contestada, mais tarde, por Keynes, quando este formulou, na década de 1930, 
sua política Keynesiana e defendeu as políticas econômicas com vistas à 
construção de um Estado de bem-estar social — hoje em dia também chamado, 
por alguns, de Estado Escandinavo — por ter sido esse caminho o adotado pelos 
países escandinavos (ou países nórdicos) tais como a Suécia, a Dinamarca e a 
Noruega e a Finlandia. Esse modelo é também chamado de welfare state, em 
inglês. 

 



NEOLIBERALISMO 

• Mais recentemente, o liberalismo ressurgiu, em 1947, do célebre encontro entre 
um grupo de intelectuais liberais e conservadores realizado em Monte Pèlerin, na 
Suíça, onde foi fundada uma sociedade de ativistas em oposição às políticas do 
estado de bem-estar social, por eles consideradas "coletivistas" e, em última 
análise, "cerceadoras das liberdades individuais“  A Mont Pèlerin Society dedica-se 
a difundir e propagar as ideias conservadoras e liberais da Escola Austríaca e a 
combater ideologicamente todos os que delas divergem. Com esse objetivo 
promove conferências, publica livros, mantém sites na internet e conta para isso, 
em seus quadros, com vários economistas com treinamento acadêmico, como 
Jesús Huerta de Soto, seu vice-presidente e professor da Universidade de Madrid. 

• Essas ideias atraíram mais adeptos depois da publicação, em 1942 na Inglaterra, 
do Relatório Benveridge, um plano de governo britânico segundo o qual — depois 
de obtida a vitória na segunda guerra mundial — a política econômica britânica 
deveria se orientar no sentido de promover uma ampla distribuição de renda, que 
seria baseada no tripé da Lei da Educação, a Lei do Seguro Nacional e a Lei do 
Serviço Nacional de Saúde (associadas aos nomes de Butler, Beveridge e Bevan). 

 



NEOLIBERALISMO 
• A defesa desse programa tornou-se a bandeira com a qual o Partido Trabalhista inglês venceu 

as eleições de 1945, colocando em prática os princípios do estado de bem-estar social. 

• Para Friedrich August von Hayek, esse programa leva "a civilização ao colapso". Num de seus 
livros mais famosos, O Caminho da Servidão (1944), Hayek expôs os princípios básicos de sua 
teoria, segundo a qual o crescente controle do estado é o caminho que leva à completa perda 
da liberdade, e indicava que os trabalhistas, em continuando no poder, levariam a Grã-
Bretanha ao mesmo caminho dirigista que os nazistas haviam imposto à Alemanha. Essas 
posições de von Hayek não são baseadas exclusivamente em leis econômicas ou na ciência 
pura da economia, mas incorporam, em sua argumentação, um grande componente político-
ideológico. Isso explica por que o economista socialista Gunnar Myrdal, o teórico inspirador do 
Estado do bem-estar social sueco, ironicamente, dividiu o Prêmio de Ciências Econômicas 
(Prêmio Nobel), em 1974, com seu maior rival ideológico, von Hayek, cujo livro O Caminho da 
Servidão tornou-se referência para os defensores do capitalismo laissez-faire. 

• Essa discussão, que se iniciou no campo da teoria econômica, transbordou — na Inglaterra — 
para o campo da discussão político-partidária e serviu de mote à campanha que elegeu 
Winston Churchill, pelo Partido Conservador, o qual chegou a dizer que "os trabalhistas eram 
iguais aos nazistas". 

• Uma outra vertente do liberalismo surgiu nos Estados Unidos e concentrou-se na chamada 
Escola de Chicago, defendida por outro laureado com o Prêmio de Ciências Econômicas, o 
professor Milton Friedman. 

 



NEOLIBERALISMO 

• Milton Friedman criticou as políticas econômicas inauguradas 
por Roosevelt com o New Deal, que respaldaram, na década 
de 1930, a intervenção do Estado na Economia com o objetivo 
de tentar reverter uma depressão e uma crise social que ficou 
conhecida como a crise de 1929. Essas políticas, adotadas 
quase simultaneamente por Roosevelt nos Estados Unidos e 
por Hjalmar Horace Greeley Schacht na Alemanha nazista 
foram, 3 anos mais tarde, defendidas por Keynes que lhe deu 
seu aracabouço teórico em sua obra clássica General theory of 
employment, interest and money (1936), cuja publicação 
marcou o início do keynesianismo. Ao fenômeno de 
ressurgência dos princípios liberais do início do século XX, 
muitos chamam de neoliberalismo. 



NEOLIBERALISMO 
• Friedman, assim como vários outros economistas defensores do capitalismo laissez-faire, 

como Hayek e Mises, argumentaram que a política do New Deal, do Presidente Franklin 
Delano Roosevelt, ao invés de recuperar a economia e o bem estar da sociedade, teria 
prolongado a depressão econômica e social. Principalmente, segundo Friedman, por ter 
redirecionado os recursos escassos da época para investimentos não viáveis 
economicamente, ou seja, os desperdiçavam, o que teria diminuído a eficiência, a 
produtividade e a riqueza da sociedade. Em resumo, os investimentos não estariam sendo 
mais realizados tomando como parâmetro principal a eficiência econômica, mas, ao 
contrário, a eficiência política. Os recursos destinavam-se aos setores mais influentes 
politicamente, que traziam maior popularidade ao governante, independentemente de seu 
valor produtivo para a sociedade. 

• Friedman era contra qualquer regulamentação que inibisse a ação das empresas, como, por 
exemplo, o salário mínimo que, segundo as teorias que defendia, além de não conseguir 
aumentar o valor real da renda, excluiria a mão-de-obra pouco qualificada do mercado de 
trabalho. Opunha-se, consequentemente, ao salário mínimo e a qualquer tipo de piso salarial 
fixado pelas categorias sindicais ou outro órgão de interesse social, pois estes pisos, 
conforme ele argumentava, distorceriam os custos de produção, e causariam o aumento do 
desemprego, baixando a produção e a riqueza e, consequentemente,  aumentando a pobreza 
da sociedade. Friedman defendeu a teoria econômica que ficou conhecida como 
"monetarista" ou da "escola de Chicago" 

 



ESCOLA MONETARISTA 

Milton Friedman Escola de Chicago - EUA 



NEOLIBERALISMO 
• Queda do liberalismo clássico - O declínio do liberalismo clássico remonta ao final 

do século XIX, de início lentamente. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova 
York, em 1929, e a subsequente Grande Depressão, a queda foi vertiginosa. A 
partir daí, caiu em descrédito, ao passo que ganharam força teorias de intervenção 
do Estado na economia, notadamente as ideias de Keynes, aplicadas, quase 
simultaneamente, pelo plano do New Deal do presidente norte-americano 
Franklin Roosevelt e pelo governo Nacional Socialista da Alemanha de Hitler, onde 
seu ministro da economia Horace Greely Hjalmar Schacht (1934–37), nesses três 
anos, enquanto o resto do mundo se afundava ainda mais na recessão, conseguiu 
acabar com o desemprego na Alemanha Nazista, sem provocar inflação, adotando 
um déficit orçamentário que chegou a atingir 5% do PIB alemão. Estas políticas já 
tinham sido incorporadas à legislação alemã no final de 1932 pelo governo de Kurt 
von Schleicher e tiveram influência nas políticas do New Deal de Roosevelt. Em 
1936 Keynes publicou sua obra magna The General Theory of Employment, Interest 
and Money  que deu o suporte teórico a esse tipo de intervenção governamental 
na economia, que já vinha sendo adotada, intuitivamente, alguns anos antes da 
publicação do livro de Keynes. 

 



NEOLIBERALISMO 

• Em 1944, os países ricos criaram os acordos de Bretton Woods 
e estabeleceram regras intervencionistas para a economia 
mundial. Entre outras medidas, surgiu o FMI. Com a adoção 
das metas dos acordos de Bretton Woods e a adoção de 
políticas keynesianas, os 30 anos seguintes foram de rápido 
crescimento nos países europeus e no Japão, que viveram sua 
Era de Ouro. A Europa renascia, devido ao financiamento 
conseguido por meio do Plano Marshall, e o Japão teve o 
período de maior progresso de sua história. O período de pós-
guerra, até o início da década de 1960 foram os "anos 
dourados" da economias capitalistas. 



NEOLIBERALISMO- contemporâneo 

• O primeiro governo democrático a se 
inspirar em tais princípios foi o de 
Margaret Thatcher na Inglaterra, a partir 
de 1980 (no que foi precedida apenas por 
Pinochet e seus Chicago Boys, no Chile, no 
início da década de 1970). 

• Persuadindo o Parlamento Britânico da 
eficácia dos ideais neoliberais, fez aprovar 
leis que revogavam muitos privilégios até 
então concedidos aos sindicatos, 
privatizou empresas estatais, além de 
estabilizar a moeda. 

• Tal foi o entusiasmo de Thatcher pelo 
discurso do neoliberalismo então em voga 
que seu governo acabou por criar uma 
tributação regressiva, também chamada 
de Poll tax ou imposto comunitário. 

 



NEOLIBERALISMO- contemporâneo 

• Os neoliberais apontaram o modelo keynesiano como sendo o responsável 
pela crise. Liderados por economistas adeptos do laissez-faire, como 
Milton Friedman, denunciaram a inflação como sendo o resultado do 
aumento da oferta de moeda pelos bancos centrais. Responsabilizaram os 
impostos elevados e os tributos excessivos, juntamente com a 
regulamentação das atividades econômicas, como sendo os culpados pela 
queda da produção e do aumento da inflação. 

• A solução que propunham para a crise seria a redução gradativa do poder 
do Estado, com a diminuição generalizada de tributos, a privatização das 
empresas estatais e redução do poder do Estado de fixar ou autorizar 
preços. 

• O período Reagan foi de redução de impostos e de um mais elevado 
crescimento econômico, mas também de significativa elevação da dívida 
pública, o que os "neoliberais" apontam como sendo um de seus 
principais problemas. 

 



O NEOLIBERALISMO NO BRASIL 



O NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

• No governo Collor, no início da 
década de 1990, os produtos 
importados passaram a invadir o 
mercado brasileiro, com a 
redução dos impostos de 
importação. A oferta de produtos 
cresceu e os preços de algumas 
mercadorias caíram ou se 
estabilizaram. Os efeitos iniciais 
destas medidas indicavam que o 
governo estava no caminho certo, 
ao debelar a inflação que havia 
atingido patamares elevados no 
final da década de 1980 e início 
da década de 1990, mas isso 
durou pouco tempo. 



O NEOLIBERALISMO NO BRASIL 
• Ao mesmo tempo, o governo passou a incentivar os 

investimentos externos no Brasil mediante incentivos fiscais e 
privatização das empresas estatais. No entanto, estes 
investimentos chegaram um pouco mais tarde, dado o receio 
dos investidores frente à instabilidade econômica do país 
naquele momento. 

• O processo acelerado de abertura econômica, mais intenso no 
governo Fernando Henrique Cardoso, fez com que muitas 
empresas não conseguissem se adaptar às novas regras de 
mercado, levando-as à falência ou a vender seu patrimônio. 
Muitas multinacionais compraram essas empresas nacionais 
ou associaram-se a elas. Em apenas uma década as 
multinacionais mais que dobraram sua participação na 
economia brasileira.  

 



O NEOLIBERALISMO NO BRASIL 
• O processo de privatização - Nem todos países incorporaram 

plenamente as idéias neoliberais. A China e a Índia, por 
exemplo, países que têm obtido grande sucesso econômico 
nas últimas décadas, adotaram uma abertura restrita e 
gradual. Nesses países, os investimentos produtivos das 
multinacionais foram realizados em associações com 
empresas nacionais. Mas não foi este o caminho seguido pelo 
Brasil. 

• Aqui, a concessão para exploração do sistema de transportes, 
o fim da proibição da participação estrangeira nos setores de 
comunicação e o fim do monopólio da Petrobrás para a 
exploração de petróleo e a privatização de setores 
estratégicos ligados à energia e à mineração, foram medidas 
adotadas pelo país em curto espaço de tempo. 

 



O NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

• O argumento favorável a essas políticas é de que as estatais 
eram improdutivas, davam prejuízo, estavam endividadas, 
eram cabides de emprego, um canal propício à corrupção e 
sobreviviam somente devido aos subsídios governamentais. 
Mas as principais empresas privatizadas, como são os casos 
da Companhia Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica 
Nacional, eram empresas lucrativas e competitivas. 

• Não são poucas as críticas sobre a venda do patrimônio 
público. Uma delas aponta ao fato de que o dinheiro 
arrecadado pelo Estado brasileiro, através da privatização, foi 
emprestado pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social). Isto é, o governo financiou a juros baixos 
as empresas que ele próprio vendeu. 

 



O NEOLIBERALISMO NO BRASIL 

• Os recursos captados com o processo de privatização 
deveriam servir para diminuir a dívida pública (toda 
as dívidas do setor público, incluindo governo 
(federal, estadual e municipal) e empresas estatais, 
com empréstimos e emissões de títulos de dívida 
negociados a prazo e juros definidos). Mas seu 
objetivo foi inviabilizado em pouco tempo. A política 
de juros altos para conter a inflação e atrair 
investimentos externos levou a uma elevação da 
dívida em valores superiores aos conseguidos com a 
venda das empresas estatais. 



CHINA 



CHINA 

• República Popular da China (RPC) (chinês simplificado: 
chinês tradicional também simplesmente conhecida como 
China, é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do 
mundo, com mais de 1,3 bilhão de habitantes, 
aproximadamente um sétimo da população da Terra. É uma 
república socialista governada pelo Partido Comunista da 
China sob um sistema de partido único e tem jurisdição 
sobre 22 províncias, cinco regiões autônomas (Xinjiang, 
Mongólia Interior, Tibete, Ningxia e Guangxi), quatro 
municípios (Pequim, Tianjin, Xangai e Chongqing) e duas 
Regiões Administrativas Especiais com grande autonomia 
(Hong Kong e Macau). A capital da República Popular da 
China é Pequim. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Zh-Zhonghua_renmin_gongheguo.ogg


CHINA 

• A civilização chinesa surgiu em cidades-Estado no vale do 
rio Amarelo. O ano 221 a.C. costuma ser referido como o 
momento em que a China foi unificada na forma de um 
grande reino ou império, apesar de já haver vários estados 
e dinastias antes disso. 

• Desde a introdução de reformas da economia em 1978, a 
China tornou-se em uma das economias de mais rápido 
crescimento no mundo,  e segundo maior exportador e o 
terceiro maior importador de mercadorias do planeta. A 
industrialização reduziu a sua taxa de pobreza de 53% em 
1981 para 8% em 2001. A China tem sido caracterizada 
como uma superpotência emergente por vários 
acadêmicos, analistas econômicos e militares. 
 



CHINA 

• A importância da China como uma grande potência é 
refletida através de seu papel como segunda maior 
economia do mundo nominalmente (ou segunda maior 
em poder de compra) e como membro permanente do 
Conselho de Segurança da ONU, bem como sendo um 
membro de várias outras organizações multilaterais, 
incluindo a OMC, APEC, G-20, BRIC e da Organização 
para Cooperação de Xangai. Além disso, é reconhecido 
como um Estado com armas nucleares, além de possuir 
o maior exército do mundo em número de tropas e o 
segundo maior orçamento de defesa. 

 



HISTÓRIA DA CHINA 
Mao Zedong proclama a criação do República Popular da China em 1949 



HISTÓRIA DA CHINA 

• A guerra civil chinesa terminou em 1949, quando 
o Partido Comunista chinês tomou o controle da 
China continental e o Kuomintang (KMT) recuou 
para a ilha de Formosa (Taiwan). Em 1º de 
outubro de 1949, Mao Tse-tung proclamou a 
República Popular da China, declarando que o 
"povo chinês se pôs de pé". O termo "China 
Vermelha" foi um nome frequentemente usado 
para a China dentro do bloco capitalista, 
especialmente até meados dos anos 1970, 
quando as relações com o Ocidente melhoraram. 
 



HISTÓRIA DA CHINA 

• Mao Tse-tung deixou o cargo de presidente em 1959, sucedendo-o Liu 
Shaoqi. Mao manteve um grau considerável de influência sobre o 
partido, mas foi alijado da administração diária dos assuntos 
econômicos, que passou ao controle de Liu Shaoqi e Deng Xiaoping. 

• Em 1966, Mao e seus aliados lançaram a Revolução Cultural, que 
perduraria até a morte daquele dirigente chinês, dez anos mais tarde. 
A Revolução Cultural, motivada por uma luta pelo poder dentro do 
partido e por temores acerca da União Soviética, provocou um grande 
transtorno na sociedade chinesa. Em 1972, no auge da ruptura sino-
soviética, Mao e Zhou Enlai encontraram-se com Richard Nixon em 
Pequim para estabelecer relações com os Estados Unidos. Naquele 
ano, a República Popular da China aderiu às Nações Unidas, 
substituindo a República da China (Taiwan) no assento permanente do 
Conselho de Segurança. 
 



HISTÓRIA DA CHINA 

• O Partido Comunista afrouxou o controle 
governamental sobre a vida pessoal dos chineses 
e dissolveu as comunas; muitos camponeses 
receberam terras, de modo a aumentar os 
incentivos à produção agrícola. Estes eventos 
marcaram a transição da China de uma economia 
planejada para uma economia mista com um 
mercado crescentemente mais livre, um sistema 
chamado por muitos de "socialismo de mercado". 
A China adotou a sua atual constituição em 4 de 
dezembro de 1982. 
 



HISTÓRIA DA CHINA 

• Em 1989, a morte de um funcionário favorável a 
reformas, Hu Yaobang, ajudou a precipitar os protestos 
da Praça da Paz Celestial, quando estudantes, ativistas 
e outros organizaram manifestações durante meses em 
defesa de maiores direitos e da liberdade de expressão. 

• A visita de Mikhail Gorbachev à República Popular da 
China em 15 de maio, durante os protestos da Praça da 
Paz Celestial trouxe muitas agências de notícias 
estrangeiras para Pequim, e os retratos dos 
manifestantes ajudaram a estimular o espírito de 
libertação entre os europeus do Leste que estavam 
assistindo. 
 



HISTÓRIA DA CHINA 

• O Presidente Jiang Zemin e o premier Zhu 
Rongji, ambos ex-prefeitos de Xangai, 
lideraram a China após o caso da Praça da Paz 
Celestial, nos anos 1990. Durante a 
administração de Jiang, o desempenho 
econômico chinês tirou cerca de 150 milhões 
de camponeses da pobreza e manteve um 
crescimento médio do PIB da ordem de 11,2% 
ao ano. O país aderiu à OMC em 2001. 

 



         CHINA - Geografia e clima  
Monte Everest, no Tibete e Rio Yangtzé na região das Três Gargantas          



CHINA - Geografia e clima 

• A República Popular da China é o terceiro maior país do mundo em 
área terrestre e é considerado o terceiro ou quarto maior em 
relação à área total. A incerteza sobre o tamanho do país está 
relacionada com a validade de certos territórios reivindicados pela 
China, como Aksai Chin e Vale de Shaksgam (ambos os territórios 
também são reivindicados pela Índia), e com a forma como a área 
territorial é calculada. A China tem fronteiras com 14 nações, mais 
do que qualquer outro país do mundo; no sentido horário, a partir 
do sul: Vietnã, Laos, Myanmar, Índia, Butão, Nepal, Paquistão, 
Afeganistão, Tadjiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Rússia, 
Mongólia e Coreia do Norte. Além disso, a fronteira entre a 
República Popular da China e a República da China (Taiwan) está 
localizada em águas territoriais. A China tem uma fronteira terrestre 
de 22.117 km, a maior do mundo. 
 



CHINA - Geografia e clima 

• Uma questão importante é a contínua expansão dos desertos, 
principalmente o deserto de Gobi. Embora as linhas de barreira de 
árvores, plantadas desde 1970, tenham reduzido a frequência de 
tempestades de areia, secas prolongadas e resultados pobres nas 
práticas agrícolas, tempestades de poeira ainda assolam o norte da 
China a cada primavera e então se espalham para outras partes do 
leste da Ásia, incluindo Japão e Coréia. De acordo com a fiscalização 
ambiental da China, a SEPA, a China está perdendo um milhão de 
acres (4.000 km²) por ano para a desertificação. Água, erosão e 
controle da poluição têm se tornado questões importantes nas 
relações da China com outros países. O derretimento das geleiras 
no Himalaia, também pode levar à escassez de água para centenas 
de milhões de pessoas 



ÍNDIA 



ÍNDIA 

• A Índia, oficialmente República da Índia, é um país da 
Ásia Meridional. É o sétimo maior país em área 
geográfica, o segundo país mais populoso e a 
democracia mais populosa do mundo. Delimitado ao 
sul pelo Oceano Índico, pelo mar da Arábia a oeste e 
pela Baía de Bengala a leste, a Índia tem uma costa 
com 7.517 km. O país é delimitado pelo Paquistão a 
oeste; pela República Popular da China, Nepal e Butão 
no norte e por Bangladesh e Mianmar a leste. Os 
países insulares do Oceano Índico, o Sri Lanka e 
Maldivas, estão localizados bem próximos da Índia. 



ÍNDIA 

• Lar da Civilização do Vale do Indo, de rotas comerciais 
históricas e de vastos impérios, o Subcontinente indiano é 
identificado por sua riqueza comercial e cultural de grande 
parte da sua longa história. Quatro grandes religiões, 
Hinduísmo, Budismo, Jainismo e Sikhismo, originaram-se no 
país, enquanto o Zoroastrismo, o Judaísmo, o Cristianismo e o 
Islamismo chegaram no primeiro milênio d.C. e moldaram a 
diversidade cultural da região. Anexada gradualmente pela 
Companhia Britânica das Índias Orientais no início do século 
XVIII e colonizada pelo Reino Unido a partir de meados do 
século XIX, a Índia se tornou uma nação independente em 
1947 após uma luta pela independência que foi marcada pela 
extensão da resistência não-violenta. 



ÍNDIA 

• A Índia é uma república composta por 28 estados e sete 
territórios da união com um sistema de democracia 
parlamentar. O país é a décima maior economia do mundo em 
Produto Interno Bruto (PIB) nominal, bem como a terceira 
maior do mundo em PIB medido em Paridade de Poder de 
Compra. As reformas econômicas feitas desde 1991 
transformaram o país em uma das economias de mais rápido 
crescimento do mundo; no entanto, a Índia ainda sofre com 
altos níveis de pobreza, analfabetismo, doenças e 
desnutrição. Uma sociedade pluralista, multilingue e 
multiétnica, a Índia também é o lar de uma grande 
diversidade de animais selvagens e de habitats protegidos. 



ÍNDIA - DEMOGRAFIA 

• Com uma população de mais de um bilhão de habitantes, a 
Índia é o segundo país mais populoso do mundo. Nos últimos 
cinquenta anos, o país tem vivido um rápido aumento em sua 
população urbana devido, em grande parte, aos avanços 
médicos e aos aumentos massivos da produtividade agrícola 
pela "revolução verde". A população urbana da Índia 
aumentou onze vezes durante o século XX e vem se 
concentrando cada vez mais nas grandes cidades. Em 2001, 35 
cidades indianas tinha sua população igual ou superior a um 
milhão de habitantes, onde as três cidades mais populosas 
(Bombaim, Deli e Calcutá), sozinhas, tinham mais de dez 
milhões de habitantes. Porém, nesse mesmo ano 70% da 
população indiana vivia em áreas rurais. 



ÍNDIA - DEMOGRAFIA 



ÍNDIA - GOVERNO 
• A constituição indiana, a maior do que qualquer outra 

nação do mundo, entrou em vigor em 26 de janeiro de 
1950. O preâmbulo da constituição define a Índia como 
uma república soberana, secular e democrática. O 
parlamento indiano é bicameral, que é regido ao sistema 
Westminster. Sua forma de governo foi tradicionalmente 
descrita como "quase federalista", com uma forte 
tendência à centralização, tendo os estados um poder 
mais debilitado. Desde finais da década de 1990, o 
federalismo tem crescido cada vez mais, como resultado 
de mudanças políticas, sociais e econômicas. 



ÍNDIA – RELAÇÕES EXTERIORES 

• Recentemente, a Índia tem julgado um papel influente na Associação Sul-
Asiática para a Cooperação Regional e na Organização Mundial do 
Comércio. A nação tem proporcionado ao redor de cinquenta e cinco mil 
militares indianos e a polícia indiana para servirem em trinta e cinco 
operações de manutenção de paz da ONU em quatro continentes. Apesar 
das críticas e sanções militares, a Índia tem negado sistematicamente a 
assinar o Tratado de Interdição Completa de Ensaios Nucleares e Tratado 
de Não Proliferação de Armas Nucleares, preferindo manter a sua 
soberania sobre seu programa nuclear. Aberturas recentes do governo 
indiano fortaleceram relações diplomáticas com Estados Unidos, República 
Popular da China e Paquistão. Na esfera econômica, a Índia tem relações 
estreitas com outros países em desenvolvimento da América do Sul. África 
e Ásia. 



ÍNDIA - ECONOMIA 
• Durante as últimas décadas a economia indiana tem tido uma taxa de 

crescimento anual do produto interno bruto ao redor de 5,8%, convertendo-se 
em uma das economias de mais rápido crescimento no mundo. A Índia conta 
com a maior força de trabalho do mundo, com mais de 513,6 milhões de 
pessoas. Em termos de produção, o setor agrícola representa 28% do PIB; o 
setor de serviço, 54% e a indústria, 18%, respectivamente. Os principais 
produtos agrícolas e de gado incluem arroz, trigo, sementes oleaginosas, 
algodão, juta, chá, a cana-de-açúcar, ovelhas, cabras, aves de curral e 
pescados. As principais indústrias são a têxtil, maquinaria, produtos químicos, 
aço, transportes, cimento, mineração e o comércio de softwares. Em 2006, o 
comércio indiano havia alcançado uma proporção relativamente moderada de 
24% do PIB, crescendo a taxa de 6% desde 1985. O comércio da Índia 
representa um pouco mais de 1% do comércio mundial. As principais 
exportações incluem os derivados de petróleo, alguns produtos têxteis, pedras 
preciosas, softwares, engenharia de bens, produtos químicos, peles e couros. 
Entre as principais importações estão o petróleo cru, maquinarias, joias, 
fertilizantes e alguns produtos químicos 



ÍNDIA - ECONOMIA 
• O PIB ascende a 1,8 trilhões de dólares, sendo a décima segunda maior economia 

do mundo e a quarta maior em termos de Paridade do Poder de Compra. 
Entretanto, devido à grande população (estimado em mais de 1,2 bilhão de 
habitantes em 2011), a renda per capita é muito baixa: US$ 1.530 (nominal) e 
paridade de poder de compra calculada em 2011 em US$ 3.705. Cerca de 50% da 
população (ou cerca de 600 milhões de pessoas) vive em miséria extrema e 
depende diretamente da agricultura para se sustentar e sobreviver. 

• Apesar de seu notável crescimento econômico nas últimas décadas, todavia a Índia 
conteve a maior concentração de pessoas pobres do mundo e tem uma alta taxa 
de subnutrição em crianças menores de três anos (46% em 2007). A porcentagem 
de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza segundo o Banco Mundial, vivendo 
com menos de um dólar por dia (PPA, em termos nominais Rp. 21,6 ao dia nas 
zonas urbanas e Rp. 14,3 nas zonas rurais) diminuiu de 60% em 1981 para 42% em 
2005. Apesar de nas últimas décadas a Índia ter evitado a carestia, a metade das 
crianças têm um peso inferior à média mundial, uma das taxas mais altas do 
mundo e quase o dobro da taxa da África Subsaariana. 

 



PRIMAVERA ÁRABE 



PRIMAVERA ÁRABE 
• Os protestos no mundo árabe em 2010-2012, também conhecidos como a 

Primavera Árabe, são uma onda revolucionária de manifestações e 
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio e no Norte da África 
desde 18 de dezembro de 2010. Até a data, tem havido revoluções na 
Tunísia e no Egito, uma guerra civil na Líbia e na Síria; grandes protestos na 
Argélia, Bahrein, Djibuti, Iraque, Jordânia, Omã e Iémen e protestos 
menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão 
e Saara Ocidental. Os protestos têm compartilhado técnicas de resistência 
civil em campanhas sustentadas envolvendo greves, manifestações, 
passeatas e comícios, bem como o uso das mídias sociais, como Facebook, 
Twitter e Youtube, para organizar, comunicar e sensibilizar a população e a 
comunidade internacional em face de tentativas de repressão e censura 
na Internet por partes dos Estados. 



PRIMAVERA ÁRABE 
• As redes sociais desempenharam um papel considerável nos 

recentes movimentos contra a ditadura nos países árabes. A 
propagação do movimento conhecido como Primavera Árabe, 
que começou em 2010 na Tunísia, para todo o Norte da África 
e Oriente Médio não teria sido a mesma sem os recursos 
proporcionados pela internet. Em dezembro de 2010 um 
jovem tunisiano ateou fogo ao próprio corpo como forma de 
manifestação contra as condições de vida no país que morava. 
Ele não sabia, mas o ato desesperado, que terminou com a 
própria vida, daria consequência ao que, mais tarde, viria a 
ser chamado de Primavera Árabe. Protestos se espalharam 
pela Tunísia, levando o presidente Zine el-Abdine Ben Ali a 
fugir para a Arábia Saudita apenas dez dias depois. Ben Ali 
estava no poder desde novembro de 1987  

 



PRIMAVERA ÁRABE 

• O termo Primavera Árabe, como o evento se tornou conhecido, 

apesar de ter-se iniciado durante o inverno do hemisfério norte, 
é uma alusão à Primavera de Praga. Começou com os primeiros 
protestos que ocorreram na Tunísia em 18 de Dezembro de 
2010, após a auto-imolação de Mohamed Bouazizi, em uma 
forma de protesto contra a corrupção policial e os maus tratos. 
Com o sucesso dos protestos na Tunísia, uma onda de 
instabilidade atingiu a Argélia, Jordânia, Egito e o Iêmen, com as 
maiores, mais organizadas manifestações que ocorrem em um 
"dia de fúria". Os protestos também têm provocado distúrbios 
semelhantes fora da região. 



PRIMAVERA ÁRABE 
• Até a data, as manifestações resultaram na derrubada de três chefes de Estado: o presidente 

da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, fugiu para a Arábia Saudita em 14 de janeiro, na sequência 
dos protestos da Revolução de Jasmim; no Egito, o presidente Hosni Mubarak renunciou em 
11 de Fevereiro de 2011, após 18 dias de protestos em massa, terminando seu mandato de 
30 anos; e na Líbia, o presidente Muammar al-Gaddafi, morto em tiroteio após ser capturado 
no dia 20 de outubro e torturado por rebeldes, arrastado por uma carreta em público, 
morrendo com um tiro na cabeça. Durante este período de instabilidade regional, vários 
líderes anunciaram sua intenção de renunciar: o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, 
anunciou que não iria tentar se reeleger em 2013, terminando seu mandato de 35 anos. O 
presidente do Sudão, Omar al-Bashir também anunciou que não iria tentar a reeleição em 
2015, assim como o premiê iraquiano, Nouri al-Maliki, cujo mandato termina em 2014, 

embora tenha havido manifestações cada vez mais violentas exigindo a sua demissão 
imediata. Protestos na Jordânia também causaram a renúncia do governo, resultando na 
indicação do ex-primeiro-ministro e embaixador de Israel, Marouf Bakhit, como novo 
primeiro-ministro pelo rei Abdullah. 

• A volatilidade dos protestos e as suas implicações geopolíticas têm chamado a atenção global 
com a possibilidade de que alguns manifestantes possam ser nomeados para o Prêmio Nobel 
da Paz de 2011. 

 



PRIMAVERA ÁRABE 



PRIMAVERA ÁRABE 
• Situação por país 
• Argélia: Grandes manifestações públicas - O presidente Abdelaziz Bouteflika promete o fim do estado de emergência  

• Líbia Protestos por habitação e grandes manifestações públicas, segundo ONG, mais de 200 pessoas já foram mortas nestes 
protestos. - Guerra civil, intervenção internacional e deposição do regime. Morte do ditador Muammar al-Gaddafi. 

• Egito - Grandes manifestações públicas - Renúncia de Hosni Mubarak 

• Tunísia - Auto-imolação de Mohamed Bouazizi e grandes manifestações públicas - Deposição de Ben Ali 

• Marrocos - Auto-imolação - O rei Mohammed VI organizou um referendo que permitiu a mudança da Constituição no sentido 
da Monarquia Constituicional e da Democracia. 

• Arábia Saudita - Auto-imolação 

• Jordânia - Pequenos protestos - Mudança de Governo e apelo do rei Abdullah II a rápidas e eficazes reformas democráticas. 

• Líbano  - Pequenos protestos 

• Palestina - Pequenos protestos 

• Síria - Auto-imolação, grandes protestos - O presidente Bashar al-Assad prometeu reformas no governo. Escalada da violência 
e substancial número de mortes. 

• Iraque - Autoimolação, protestos em várias cidades por todo o país - O premier Nouri al-Maliki anuncia que não concorrerá a 
um terceiro mandato 

• Kuwait - Grandes manifestações públicas 

• Barein - Grandes manifestações públicas - O rei Hamad doará dinheiro para cada família e ordena a soltura de presos políticos 

• Omã - Pequenos protestos - O sultão Qaboos bin Said Al Said anuncia aumento do salário mínimo aos empregados do setor 
privado 

• Iêmen - Grandes manifestações públicas - O Presidente Saleh anuncia que não concorrerá nas próximas eleições 
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CONTEÚDO DO CONCURSO 
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• - GEOGRAFIA  

• Geografia Geral: 1. O espaço natural e econômico. 2. Orientação, localização, 
representação da Terra e fusos horários. 3. Características e movimentos. 4. 
Evolução da Terra. 5. Relevo terrestre e seus agentes. 6. A atmosfera e sua 
dinâmica. 7. Geopolítica. 8. Atualidade. 9. Política. 10. Conflitos. 11. Globalização. 
12. Cartografia. 13. Educação Ambiental. Geografia do Brasil: 1. Tempo. 2. Clima. 3. 
Aspectos Demográficos: conceitos fundamentais. 4. Comércio. 5. Recursos naturais 
e extrativismo mineral. 6. Fontes de energia.7. Indústria. 8. Agricultura. 9. Regiões 
Brasileiras: aspectos naturais, humanos, políticos e econômicos. 

• Referências: MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Geografia: a construção do 
mundo; Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2005. COELHO, Marcos 
de Amorim; 

• TERRA, Lígia. Geografia Geral e Geografia do Brasil: o espaço natural e 
28alç28econômico. São Paulo: Moderna, 2005. SENE, José Eustáquio; Moreira, 
João Carlos. Geografia Geral e  

• do Brasil: espaço geográfico e globalizado. 4ª ed. São Paulo: Scipione, 2011. 



CARTOGRAFIA 
• A Cartografia é ciência que cuida da 

representação da superfície da terra. Suas 
origens confundem-se com primórdios da vida 
humana. Desde cedo, as sociedades 
procuraram representar os lugares onde 
viviam ou os caminhos que percorriam 

• A Cartografia, foi, também, uma forma de 
expressão da cultura e das crenças dos povos 
que dela se utilizavam, todo o mapa revela 
uma determinada visão de mundo.   



 
CARTOGRAFIA 

Na época das grandes navegações, o espírito infiltrou-se na visão de mundo dos 
europeus, antes inteiramente dominada pela religiosidade medieval. O 

desenvolvimento científico gerava técnicas cada vez mais precisas para o cálculo das 
coordenadas e as viagens dos descobrimentos multiplicavam  as informações 

geográficas.  
Abaixo o primeiro planisfério de Cantino em 1502. 

   

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Cantino_Planisphere.jpg


CARTOGRAFIA 
• No século XIX, a Cartografia evoluiu aos saltos, 

adquirindo maior precisão e padronizando as formas 
de representação da superfície da Terra. Em 1875, as 
potências européias acordaram o uso do sistema 
métrico nos trabalhos cartográficos e, em 1884, o 
meridiano de Greenwich se transformou em 
meridiano de referência. Nessa mesma época, 
comeram a se difundir as cartas temáticas: usando 
como base os mapas já produzidos, os cartógrafos 
inseriram um conjunto de informações acerca de 
aspectos particulares da superfície cartografada, 
representados graficamente.        



CARTOGRAFIA 
• Na década de 1960, com a utilização da 

informática, surgiu a tecnologia da Cartografia, 
ou Cartografia assistida por computador. Os 
programas de computador manipulam bancos 
de dados nos quais são estocadas informações 
digitais sobre a superfície terrestre. Essas 
informações originam-se de levantamentos de 
campo ou digitalização de documentos já 
existentes, como fotos aéreas, imagens orbitais 
e mapas.   



A Estrutura da Terra 

• Como já vimos anteriormente, durante o 
processo de formação, a Terra recebeu em 
sua superfície uma "chu¬va" de 
meteoritos de vários tamanhos. Após a 
colisão com esses corpos celes¬tes, a 
temperatura do nosso planeta aumentou 
muito. Grande parte da Ter¬ra fundiu e 
houve uma acomodação diferenciada de 
seus componentes. 
Os materiais mais pesados afun¬daram e 
formaram o núcleo; os mais leves ficaram 
próximos da superfície. Desse modo, o 
interior da Terra é for¬mado por camadas 
diferentes: 
• a crosta, com materiais mais leves; 
• o manto, camada intermediária; 
• o núcleo, com materiais mais densos. 
 

 



ORIENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

• Localizar-se, estabelecer 
caminhos e orientar-se para 
seguir a direção certa: isso 
sempre acompanhou a história 
do homem na Terra. O que 
mudou, ao longo do tempo, 
foram os recursos 
(equipamentos, instrumentos), as 
características do espaço 
geográfico e, por conseqüência, 
os referenciais para localização e 
para orientação.  

• ROSA DOS VENTOS 



ORIENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

• Dependendo das características do espaço geográfico, dos 
aspectos culturais dos povos, da disponibilidade de 
equipamentos, recursos, como plantas e mapas, e dos 
referenciais, a maneira de orientar-se e localizar-se variam. 

• Pode-se localizar tomando por base referenciais como ruas, 
construções, estradas, rios, etc (situação comum à maioria 
das pessoas), ou por meio de conhecimentos geográficos, tais 
como: interpretação de plantas e mapas; domínio de noções 
sobre coordenadas geográficas - latitude e longitude -, 
manuseio e leitura de equipamentos, como GPS, bússola. 



ORIENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

• Rosa dos ventos 

• A rosa-dos-ventos é uma figura nos quais estão presentes: 

• Os pontos cardeais: Norte (N), sul (S), Oeste (O, ou West, em 
inglês) e Leste ou Este (L ou E); 

• Os pontos colaterais: Noroeste (NO), nordeste (NE), sudoeste 
(SO) e sudeste (SE); 

• Os pontos subcolaterais, és-nordeste (ENE), nor-nordeste 
(NNE), su-sudeste (SSE), és-sudeste (ESE), oés-sudoeste (OSO), 
su-sudoeste (SSO), nor-noroeste (NNO), oés-noroeste (ONO); 

 



ORIENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

• O sistema de mapeamento da Terra através 
de coordenadas geográficas expressa qualquer 
posição horizontal no planeta através de duas das 
três coordenadas existentes num sistema esférico de 
coordenadas, alinhadas com o eixo de rotação da 
Terra. Herdeiro das teorias dos antigos babilônios, 
expandido pelo famoso pensador e 
geógrafo grego Ptolomeu, um círculo completo é 
dividido em 360 graus (360°).  



• Os pontos cardeais dão um rumo, isto é, uma direção, mas não permitem localizar com 
exatidão um ponto na superfície terrestre porque é um instrumento e mira gabaritado 
para trabalhar em pequenas distâncias num plano de duas dimensões. O sistema de 
mapeamento da Terra através de coordenadas geográficas expressa qualquer posição 
horizontal no planeta através de duas das três coordenadas existentes num sistema 
esférico de coordenadas, alinhadas com o eixo de rotação da Terra. Herdeiro das teorias 
dos antigos babilônios, expandido pelo famoso pensador e geógrafo grego Ptolomeu, um 
círculo completo é dividido em trezentos e sessenta graus (360º). 

• Assim, quando dizemos que a área X está a leste de Y, não estamos dando a localização 
precisa dessa área, mas apenas indicando uma direção. Para saber com exatidão onde se 
localiza qualquer ponto da superfície terrestre — uma cidade, um porto, uma ilha, etc. — 
usamos as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas baseiam-se em linhas 
imaginárias traçadas sobre o globo terrestre: 

• os paralelos são linhas paralelas ao equador — a própria linha imaginária do equador é um 
paralelo; 

• os meridianos são linhas semicirculares, isto é, linhas de 180° — eles vão do Pólo Norte 
ao Pólo Sul e cruzam com os paralelos. 

• Cada meridiano possui o seu antimeridiano, isto é, um meridiano oposto que, junto com 
ele, forma uma circunferência. Todos os meridianos têm o mesmo tamanho. 
Convencionou-se que o meridiano de Greenwich, que passa pelos arredores da cidade 
de Londres, na Inglaterra, é o meridiano principal. 

• A partir dos paralelos e meridianos, estabeleceram-se as coordenadas geográficas, que são 
medidas em graus, para localizar qualquer ponto da superfície terrestre. 
 
 
 
 
 



• Sistemas de Coordenadas Geográficas - Existem pelo menos quatro modos de designar uma 
localização exata para qualquer ponto na superfície do globo terrestre. Nos três primeiros sistemas, 
o globo é dividido em latitudes, que vão de 0 a 90 graus (Norte ou Sul) e longitudes, que vão de 0 a 
180 graus (Leste ou Oeste). Para efeitos práticos, usam-se as siglas internacionais para os pontos 
cardeais: N=Norte, S=Sul, E=Leste/Este, W=Oeste. 

• Para as longitudes, o valor de cada unidade é bem definido, pois a metade do grande círculo tem 
20.003,93km, dividindo este último por 180, conclui-se que um grau (°) equivale a 111,133km. 
Dividindo um grau por 60, toma-se que um minuto (') equivale a 1.852,22m (valor praticamente 
idêntico ao da milha náutica). Dividindo um minuto por 60, tem-se que um segundo (") equivale a 
30,87m. Para as latitudes, há um valor específico para cada posição, que aumenta de 0 na Linha do 
Equador até aos Pólos , onde está o seu valor máximo (90º de amplitude do ângulo). 

• Graus, minutos, segundos- Neste sistema, cada grau é dividido em 60 minutos, que por sua vez se 
subdividem, cada um, em 60 segundos. A partir daí, os segundos podem ser divididos decimalmente 
em frações cada vez menores. 

• Minutos decimais - Neste sistema, cada grau é dividido em 60 minutos, que por sua vez são 
divididos decimalmente. 

• Graus Decimais - Neste sistema, cada grau é dividido em frações decimais. A forma de nomeação 
difere um pouco dos dois primeiros sistemas: a latitude recebe a abreviatura lat e a longitude,long. 
Há valores positivos e negativos. Os valores positivos são para o Norte (latitude) e o Leste 
(longitude) e não recebem um símbolo específico. Os valores negativos são para o Sul (latitude) e o 
Oeste (longitude), sendo acrescidos do símbolo -. 

• Universal Transversa de Mercator -  Ver artigo principal: Universal Transversa de Mercator 
• Para efeitos de comparação, este sistema usa três dados em vez de dois. O primeiro é o setor do 

globo terrestre, o segundo é a distância relativa ao centro do meridiano - sempre 500000.00m - e o 
terceiro é a distância do Pólo Sul (para lugares no Hemisfério Sul) ou da Linha do Equador (para 
lugares no Hemisfério Norte). 

•  
 



REPRESENTAÇÃO DA TERRA E FUSOS 
HORÁRIOS 

• AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS  
Através dos paralelos determinamos a latitude.  
LATITUDE: Distância em graus de qualquer ponto da 
superfície terrestre em relação ao equador. Pode ser norte ou 
sul . Varia de 0° a 90°. cada grau divide-se em 60 min. E 
cada minuto em 60 segundos.  
Através dos meridianos determinamos a longitude.  
LONGITUDE: Distância em graus que existe entre um ponto da 
superfície e o meridiano inicial de GREENWICH. A longitude 
pode ser oriental ou ocidental. Varia de 0° a 180°, tanto 
para leste como para oeste.  
 



REPRESENTAÇÃO DA TERRA E FUSOS 
HORÁRIOS 

• FUSOS HORÁRIOS: A terra realiza o movimento de rotação de oeste para 
leste. Um dia corresponde a uma volta completa sobre si, diante do sol e 
leva 24 horas. A esfera terrestre se divide em 360° e o sol leva 24 horas 
para iluminá-la, conclui-se que, a cada hora são iluminados pelo sol 15 
meridianos. 360° / 24 = 15°  
 
FUSO HORÁRIO : é o espaço compreendido entre 15 meridianos ou 15° 
que corresponde a uma hora.  
 
Se a terra gira de oeste para leste, devemos compreender que a hora 
aumenta para leste e diminui para oeste . Então, dentro do mesmo fuso 
horário, todos os lugares possuem a mesma hora. Para calcular a hora 
convencionou-se que o fuso horário inicial seria o fuso que passa por 
Greenwich. A hora determinada por esse fuso horário recebe o nome de 
GMT. O Brasil possui 4 fusos horários:  
 



REPRESENTAÇÃO DA TERRA E FUSOS 
HORÁRIOS 

• O 1.º fuso horário brasileiro está atrasado em 
2 horas em relação a Greenwich.  
 
O 2.º fuso horário – 3 horas ( Brasília)  
 
O 3.º fuso horário – 4 horas em relação a 
Greenwich e 1 hora em relação a Brasília.  
 
O 4.º fuso horário - 5 horas.   



FUSOS HORÁRIOS 

 



FUSOS BRASILEIROS 

 



• PROJEÇÕES CARTOGRÁFICAS:  
É a representação de uma superfície esférica num plano (o 
mapa). É um sistema plano de paralelos e meridianos sobre os 
quais pode-se desenhar o mapa.  
A esfera sofre deformações quando projetada num plano (quanto 
distâncias, áreas e ângulos).  
TIPOS DE PROJEÇÕES:  
 
Eqüidistância: projeções que mantém as distâncias corretas.  
Equivalência: projeções que mantém as proporções corretas 
entre a área e o mapa.  
Conformidade: projeções que mantém a igualdade dos ângulos 
na Terra e no mapa.  
 



• CLASSIFICAÇÃO DAS PROJEÇÕES:  
 
PROJEÇÃO CILINDRA: (Cartógrafo Mercator) é feita sobra um cilindro, 
muito usada para confecção dos planisférios, onde paralelos e 
meridianos são representados por linhas retas que se cortam em 
ângulos reto. Apresenta distorções nas altas latitudes . Mapa Mundi.  
 
PROJEÇÃO CÔNICA: A superfície é representada sobre um cone 
imaginário. Mapas regionais. Os meridianos são linhas retas e 
convergentes, e os paralelos são círculos concêntricos.  
PROJEÇÃO AZIMUTAL: Projeção da superfície terrestre num plano. Os 
meridianos são linhas retas divergentes e paralelos são círculos 
concêntricos. Preferidos para representar as regiões polares.  
PROJEÇÃO DE MOLLWEIDE: Não utiliza superfície de contato, onde os 
paralelos são linhas retas e os meridianos, linhas curvas. EX.: 
Planisfério.  
ESTERIOGRÁFICA : Mapa Mundi.  



MOVIMENTO DAS PLACAS 

 



• Placas em movimento 
 

Placas tectônicas são gigantescos blocos que integram a camada sólida externa da Terra, ou seja, a 
litosfera, constituída da crosta mais a parte superior do manto. É como se a parte mais externa do 
planeta fosse uma casca de ovo quebrada. Tudo parece firme, mas, por baixo das rochas, a 
camada inferior do manto, apesar de também ser sólida, está sob imensa pressão e a altíssimas 
temperaturas. Nessas condições, o material adquire plasticidade e move-se muito lentamente, em 
correntes de convecção - o sobe-e-desce da matéria, como ocorre na água fervente. 
Impulsionadas por esse movimento, as placas "navegam". Em alguns pontos, chocam-se (placas 
convergentes). Em outros, afastam-se, abrindo grandes fendas (placas divergentes). Há pontos do 
planeta, ainda, em que duas placas deslizam uma do lado da outra, criando as falhas 
transformantes A pressão entre duas placas acumula grande quantidade de energia que, de 
tempo em tempo, é liberada na forma de terremoto. A escala Richter, normalmente citada como 
referência para a intensidade de um tremor, define, na realidade, a energia liberada pelo abalo 
com base na amplitude das ondas sísmicas captadas pelos sismógrafos. E o que se chama 
magnitude. A escala é logarítmica - ou seja, a cada ponto, a amplitude das ondas varia dez vezes e 
a energia liberada sobe 31,6 vezes. Assim, enquanto um terremoto de magnitude 5 libera energia 
equivalente a 32 mil toneladas de dinamite, outro, de magnitude 6, libera o equivalente a l milhão 
de toneladas de explosivos. É claro que, quanto maior a energia liberada, mais violento será o 
tremor. No entanto, nem todo terremoto de grande magnitude causa grandes danos. Os efeitos 
de um abalo sobre determinada região dependem de vários fatores, como o tipo de solo, a 
profundidade do foco do tremor, a distância a que se está do epicentro (o ponto da superfície 
exatamente acima do foco subterrâneo de liberação de energia) e a qualidade das construções.  
 
 
 
 



DOBRAMENTOS 

 



O RELEVO TERRESTRE 
• A crosta e as rochas 

 
A crosta é formada por rochas e minerais. As rochas podem 
ser definidas como agrupamentos de minerais, que por sua 
vez são compostos de elementos químicos. Por exemplo, o 
granito é uma rocha formada por três minerais: quartzo, 
feldspato e mica. O quartzo é formado por silício, alumínio, 
cálcio, oxigênio e outros elementos químicos. 
Uma característica das rochas é encontrar-se em estado 
sólido, ainda que não sejam necessariamente duras ou 
compactas. A areia, por exemplo, é um tipo de rocha. 
Quanto à origem, as rochas podem ser classificadas em 
magmáticas, sedimentares e metamórficas.  
 



• Rochas magmáticas ou ígneas  
 
Formaram-se pelo resfriamento e solidificação dos minerais da crosta 
terrestre que se encontravam fundidos, isto é, o magma. Como os minerais, 
ao pas¬sar do estado líquido para o sólido, tendem a formar cristais, estes 
são frequentes nas rochas magmáticas que são chamadas de cristalinas. 
A solidificação do magma pode acontecer no interior ou na superfície da 
Terra. Por esse motivo, as ro¬chas magmáticas podem ser intrusivas ou 
extrusivas. 
Rochas intrusivas ou plutônicas. Formam-se quando o magma se resfria 
lentamente nas profundezas da Terra, dando origem a cristais relativamente 
grandes. São exemplos de rochas intrusivas: o granito e o diorito. 
Rochas extrusivas ou vulcânicas. Formam-se pela solidificação do magma 
expelido pelas erupções vulcânicas. Como seu resfriamento e solidificação 
são muito rápidos, não há tempo para a formação de macro-cristais. O 
basalto e a obsídiana são rochas magmáticas vulcânicas. 
 



• Rochas sedimentares 
 
Formam-se a partir da compactação de sedimentos. Estes por 
sua vez procedem da erosão, do transporte e da deposição de 
minerais - atividades realizadas pela água, pelo vento, por 
reações químicas, físicas e pela ação de seres vivos. As rochas 
sedimentares derivam-se, portanto, de rochas que sofrem a 
ação de processos erosivos. 
São rochas sedimentares: a areia, o calcário e o arenito. O 
carvão e o petróleo são encontrados em formações 
sedimentares, como veremos adiante no capítulo 22, quando 
falaremos das fontes de energia.   



• Rochas metamórficas 
 
O termo metamórficas vem de metamorfose, que 
significa transformação. As rochas metamórficas 
fo¬ram, originalmente, rochas magmáticas, 
sedimentares ou metamórficas que, pela ação do 
calor ou da pressão do interior da Terra, adquiriram 
outra estrutura. O gnaisse e o mármore são rochas 
metamórficas. 
 



• Estrutura geológica 
 
As rochas e os minerais não estão distribuídos de maneira 
uniforme pela superfície terrestre. Sua distribuição vai 
depender da ação das forças internas da Terra - o tectonismo -
, no decorrer do tempo geológico. 
Podemos chamar de estrutura geológica o conjunto de 
diferentes rochas de um lugar e os vários processos 
geológicos sofridos por elas e que dão aos terrenos desse 
lugar uma característica própria. 
Temos três tipos básicos de estrutura geológica na crosta 
terrestre: escudos cristalinos, faixas orogênicas e bacias 
sedimentares.  



• Escudos cristalinos (núcleos cratônicos) 
 
São rochas magmáticas e metamórficas muito antigas, das eras Pré-
Cambriana e Paleozóica. Sofreram forte processo erosivo, apresentando se 
desgas¬tadas e com baixas altitudes.Quando estão expostas à ação de 
agentes erosivos, são chamadas escudos (cráton aflorado). Quando estão 
recobertas por terrenos sedimentares, são denominadas embasamentos 
cristalinos (plataformas cobertas). 
São exemplos de escudos: o das Guianas, o Brasileiro, o Canadense, o 
Siberiano e o Guineano. Essas áreas são ricas em recursos minerais, 
principalmente as formadas no período Proterozóico da Era Pré-
Cambriana. 
 



• Bacias sedimentares 
 
Com o passar das eras, os escudos cristalinos foram atacados por processos erosivos. Os sedimentos assim 
produzidos e transportados pelo vento acumularam-se em depressões existentes na superfície dos escudos 
(bacias). 
Preenchidas pêlos sedimentos que formaram rochas sedimentares, essas áreas são chamadas bacias 
sedimentares. Temos bacias originárias das eras Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica. 
Os combustíveis fósseis - carvão e petróleo - são encontrados nesse tipo de estrutura geológica. 
No Brasil, temos como exemplos de bacias sedimentares a bacia Amazônica, a do Meio-Norte, a Sanfranciscana 
e a do Pantanal, faixas orogênicas ou dobramentos (antigos e recentes) 
A crosta terrestre sofreu, ao longo da história da Terra, movimentos produzidos por forças inter¬nas, que deram 
origem a cadeias de montanhas. 
Podemos diferenciá-los pela antiguidade de formação, ou seja, pela era geológica em que ocorreram: 
Dobramentos antigos. Alguns datam do Pré-Cambriano, como, por exemplo, o movimento laurenciano, que 
ocorreu no fim do Arqueozóico e deu origem às serras do Mar e da Mantiqueira, no Brasil. A denominação 
laurenciano derivou dê rio São Lourenço, região canadense onde foram feitos os primeiros estudos a respeito 
desse movimento. 
No Proterozóico, o movimento huroniano (pesquisado pela primeira vez no lago Huron, Canadá) deu origem à 
chapada Diamantina, na Bahia, e à serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Na Era Paleozóica, ocorreram outros 
enrugamentos da crosta terrestre: 
O movimento caledoniano, ocorrido nos períodos Siluriano e Ordoviciano, formou as montanhas Caledônícas 
(Escócia), os Alpes Escandinavos (Noruega e Suécia) e as serras de Paranapiacaba (Paraná) e Pireneus (Goiás). 
» O movimento herciniano, cujo nome vem de Bosques Hercínios - região alemã localizada na Floresta Negra e 
afetada por esse movimento no período Carbonífero. 
Dobramentos modernos. Ocorreram na Era Terciária e deram origem às mais altas  
cadeias de montanhas da Terra: Himalaia, Alpes, Pireneus, Andes e Rochosas.  
 
 
 
 
 
 



A Dinâmica Interna do Relevo 
 

• Vulcões em erupção, bem como tremores de terra, são 
ocorrências que podem causar muitos prejuízos, mortes e 
destruição. Por isso, o estudo desses fenômenos é 
extremamente importante para a humanidade. 
Conhecendo o assunto, é possível evitar danos maiores. 
Podem-se prevenir catástrofes com medidas de emergência e 
a retirada de populações das áreas de risco. 
Geralmente, podemos notar que vulcões e terremotos são 
muito frequentes em certas faixas da Terra, em regiões que 
denominamos Círculo de Fogo. 
Isso acontece porque, como vimos no capítulo 6, a crosta 
terrestre é formada por vários "pedaços" (placas) que se 
movimentam sobre uma camada viscosa, alguns centímetros 
por ano.  



• Os movimentos das placas são responsáveis pêlos agentes 
modificadores do relevo, originados no interior da Terra. A 
maior parte da atividade tectônica (deformação das rochas 
por forças internas) ocorre no limite das placas, isto é, no 
ponto onde elas interagem (ver capítulo 6). 
Entre os agentes internos do relevo (formadores e 
modificadores), podemos citar: o tectonismo, o vulcanismo e 
os abalos sísmicos (terremotos). Todos eles estão ligados, de 
alguma maneira, ao movimento das placas tectônicas, 
causado pelo calor e peia pressão do interior da Terra. 
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 • - GEOGRAFIA  

• Geografia Geral: 1. O espaço natural e econômico. 2. Orientação, localização, representação 
da Terra e fusos horários. 3. Características e movimentos. 4. Evolução da Terra. 5. Relevo 
terrestre e seus agentes. 6. A atmosfera e sua dinâmica. 7. Geopolítica. 8. Atualidade. 9. 
Política. 10. Conflitos. 11. Globalização. 12. Cartografia. 13. Educação Ambiental. Geografia 
do Brasil: 1. Tempo. 2. Clima. 3. Aspectos Demográficos: conceitos fundamentais. 4. 
Comércio. 5. Recursos naturais e extrativismo mineral. 6. Fontes de energia.7. Indústria. 8. 
Agricultura. 9. Regiões Brasileiras: aspectos naturais, humanos, políticos e econômicos. 

• Referências: MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Geografia: a construção do mundo; 
Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2005. COELHO, Marcos de Amorim; 

• TERRA, Lígia. Geografia Geral e Geografia do Brasil: o espaço natural e 28alç28econômico. 
São Paulo: Moderna, 2005. SENE, José Eustáquio; Moreira, João Carlos. Geografia Geral e  

• do Brasil: espaço geográfico e globalizado. 4ª ed. São Paulo: Scipione, 2011. 
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• EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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• Educação ambiental é uma novidade da educação, já 

praticada em alguns países, foi proposta em 1.999 no Brasil, 
tem o objetivo de disseminar o conhecimento sobre o 
ambiente. Sua principal função é conscientizar à preservação 
do meio ambiente e sua preservação, utilização sustentável. 
Pode ser incluída como uma disciplina. 

• É uma metodologia de análise que surge a partir do crescente 
interesse do homem em assuntos como o ambiente devido às 
grandes catástrofes naturais que têm assolado o mundo nas 
últimas décadas. 
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• No Brasil a Educação Ambiental assume uma perspectiva mais abrangente, não 

restringindo seu olhar à proteção e uso sustentável de recursos naturais, mas 
incorporando fortemente a proposta de construção de sociedades sustentáveis. 
Mais do que um segmento da Educação, a Educação em sua complexidade e 
completude. 

• A educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999. A Lei N° 9.795 – Lei 
da Educação Ambiental, em seu Art. 2° afirma: "A educação ambiental é um 
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal. 

• A educação ambiental tenta despertar em todos a consciência de que o ser 
humano é parte do meio ambiente. Ela tenta superar a visão antropocêntrica, que 
fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo esquecendo a 
importância da natureza, da qual é parte integrante.Desde muito cedo na história 
humana para sobreviver em sociedade, todos os indivíduos precisavam conhecer 
seu ambiente. O início da civilização coincidiu com o uso do fogo e outros 
instrumentos para modificar o ambiente, devido aos avanços tecnológicos, 
esquecemos que nossa dependência da natureza continua. 
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• A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade educativa têm 

a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens 
estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas 
causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o educando com a 
comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido a transformação 
superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo 
no educando as habilidades e atitudes necessárias para dita transformação." 

• "A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de 
conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em 
relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas 
culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a 
prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida 

• "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade." 
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 • Ecologia urbana, um campo 
da ecologia, é uma nova área de 
estudos ambientais que procura 
entender os sistemas naturais dentro 
das áreas urbanas. Ela lida com as 
interações de plantas, animais e 
de seres humanos em áreas urbanas. 
Ecologistas urbanos 
estudam árvores, rios, 
vida selvagem e áreas livres 
encontrados nas cidades para 
entender até que ponto esses 
recursos são afetados 
pela poluição, urbanização e outras 
formas de pressão.  
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• Estudos em ecologia urbana podem ajudar as pessoas a verem as cidades como parte de 

um ecossistema vivo. 
• Podemos notar claramente, que o meio ambiente foi alterado de forma radical e devido a isto 

esta área da Ecologia adquiriu uma importância tão grande que a fez torna-la essencial. 
Nascentes de água e reservas subterrâneas foram infectadas ou extinguidas através da ocupação 
humana descontrolada. Essa dura realidade se mostra clara quando vemos as grandes cidades 
com altos índices de poluição ambiental gerada após anos de descaso e só agora estamos 
sentindo o quanto fomos irresponsáveis ao consumirmos irracionalmente o nosso planeta. 

• Aplicar políticas que visem criar a conscientização das pessoas e a introdução da cultura de 
sustentabilidade e ecologia urbana nas populações de todas as faixas sociais é fundamental para 
garantir uma melhor condição de vida para todos e dar a oportunidade de aprenderem que a 
utilização de meios sustentáveis pode ser muito mais do que meramente "agir ecologicamente 
de forma correta" 

• Uma área muito conhecida da população e que está intimamente ligada a ecologia urbana é 
a reciclagem. E devido a sua grande importância, esses programas envolvendo reciclagem de 
materiais e o processamento de resíduos, deveriam passar a ser subsidiado pelos governos 
assim como patrocinados pela iniciativa privada. 

• Assim, a sustentabilidade urbana consiste em um dos grandes desafios da sociedade atual e 
consequentemente de seus governantes. 
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• Sustentabilidade é a habilidade de sustentar ou suportar uma ou mais condições, 

exibida por algo ou alguém. É uma característica ou condição de um processo ou de um 
sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado 
prazo. Ultimamente este conceito, tornou-se um princípio, segundo o qual o uso 
dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode 
comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras,e que precisou da 
vinculação dasustentabilidade no longo prazo, um "longo prazo" de termo indefinido, em 
princípio. 

• Sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade do ser humano interagir 
com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos 
naturais das gerações futuras. É um conceito que gerou dois programas nacionais no 
Brasil. O Conceito de Sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto de 
variáveis interdependentes, mas podemos dizer que deve ter a capacidade de integrar as 
Questões Sociais, Energéticas, Econômicas e Ambientais. 

• Com a finalidade de preservar o meio ambiente para não comprometer os recursos 
naturais das gerações futuras, foram criados dois programas nacionais: o Procel 
(eletricidade) e o Conpet. 
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• • Questão Social: Sem considerar a questão social, não há sustentabilidade. Em primeiro 

lugar é preciso respeitar o ser humano, para que este possa respeitar a natureza. E do ponto 
de vista do ser humano, ele próprio é a parte mais importante do meio ambiente. 

• • Questão Energética: Sem considerar a questão energética, não há sustentabilidade. Sem 
energia a economia não se desenvolve. E se a economia não se desenvolve, as condições de 
vida das populações se deterioram. 

• • Questão Ambiental: Sem considerar a questão ambiental, não há sustentabilidade. Com o 
meio ambiente degradado, o ser humano abrevia o seu tempo de vida; a economia não se 
desenvolve; o futuro fica insustentável. 

• O princípio da sustentabilidade aplica-se a um único empreendimento, a uma pequena 
comunidade (a exemplo das ecovilas), até o planeta inteiro. Para que um empreendimento 
humano seja considerado sustentável, é preciso que seja: 

• ecologicamente correto 
• economicamente viável 
• socialmente justo 
• culturalmente diverso 
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• Clima corresponde ao conjunto de variações do tempo de uma determinada 

localidade. Para estabelecer o clima de um lugar é necessário analisar os 
fenômenos atmosféricos durante um período de, aproximadamente, 30 anos. O 
clima está diretamente relacionado à formação vegetal.  
 
No território brasileiro ocorre uma grande diversidade climática, pois o país 
apresenta grande extensão territorial com diferenças de relevo, altitude e 
dinâmica das massas de ar e das correntes marítimas, todos esses fatores 
influenciam no clima de uma região.   

• A maior parte da área do Brasil está localizada na Zona Intertropical, ou seja, nas 
zonas de baixas latitudes, com climas quentes e úmidos. Outro fator interessante 
do clima brasileiro se refere à amplitude térmica (diferença entre as médias anuais 
de temperatura máximas e mínimas), conforme se aproxima da linha do Equador, 
a amplitude térmica é menor.   
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• O critério utilizado no Brasil para classificar os 
diferentes tipos de clima foi a origem, a natureza e, 
principalmente, a movimentação das massas de ar 
existentes no país (equatoriais, tropicais e polares). 
Conforme análises climáticas realizadas no território 
brasileiro, foi possível estabelecer seis tipos de climas 
diferentes, são eles:   
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Equatorial – Presente na Amazônia, ao norte de Mato 
Grosso e a oeste do Maranhão, sofre ação direta das 
massas de ar equatorial continental e equatorial 
atlântica, de ar quente e úmido. Apresenta 
temperaturas médias elevadas (de 25 °C a 27 °C), 
chuvas durante todo o ano e reduzida amplitude 
térmica (inferior a 3 °C).   
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• Tropical – Clima do Brasil central, também presente na porção 

oriental do Maranhão, extensa parte do território do Piauí e 
na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais. Encontrado 
também no extremo norte do país, em Roraima. Caracteriza-
se por temperatura elevada (18 °C a 28 °C), com amplitude 
térmica de 5 °C a 7 °C, e estações bem definidas (uma 
chuvosa e outra seca). A estação de chuva ocorre no verão; no 
inverno ocorre a redução da umidade relativa em razão do 
período da estação seca. O índice pluviométrico é de cerca de 
1,5 mil milímetros anuais.  
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• Tropical de Altitude – É encontrado nas partes mais elevadas, 

acima de 800 metros, do planalto Atlântico do Sudeste. 
Abrange principalmente os estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Está sob influência da 
massa de ar tropical atlântica, que provoca chuvas no período 
do verão. Apresenta temperatura amena, entre 18 °C e 22 
°C, e amplitude térmica anual entre 7 °C e 9 °C. No 
inverno, as geadas ocorrem com certa frequência, em virtude 
da ação das frentes frias originadas do choque entre as 
massas tropical e polar.   
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• Tropical Atlântico – Conhecido também como tropical úmido, 
compreende a faixa litorânea do Rio Grande do Norte ao 
Paraná. Sofre a ação direta da massa tropical atlântica, que, 
por ser quente e úmida, provoca chuvas intensas. A 
temperatura varia de 18 °C a 26 °C, apresenta amplitude 
térmica maior à medida que se avança em direção ao Sul. No 
Nordeste, a maior concentração de chuva se dá no inverno. 
No Sudeste, no verão. O índice pluviométrico médio é alto, de 
2 mil milímetros anuais.   
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• Subtropical – Ocorre nas latitudes abaixo do trópico de 

Capricórnio. Está presente no sul do estado de São Paulo e na 
maior parte do estado paranaense, de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. É influenciado pela massa polar atlântica, 
possui temperatura média anual de 18 °C e amplitude 
térmica elevada (10 °C). As chuvas não são muito intensas, 
mil milímetros anuais, porém, ocorrem de forma bem 
distribuída na região. Nessa região climática do Brasil são 
comuns as geadas e nevadas. O verão é muito quente e a 
temperatura pode ultrapassar os 30 °C. O inverno, bastante 
frio, apresenta temperaturas mais baixas do país, inferiores a 
0 °C.   
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• Semi-árido – Ocorre no interior do Nordeste, na região 

conhecida como Polígono das Secas, corresponde a quase 
todo o sertão nordestino e aos vales médio e inferior do rio 
São Francisco. Caracteriza-se por temperaturas elevadas 
(média de 27 °C) e chuvas escassas e mal distribuídas, em 
torno de 700 milímetros anuais. Há períodos em que a massa 
equatorial atlântica (superúmida) chega ao litoral norte da 
região Nordeste e atinge o sertão, causando chuvas intensas 
nos meses de fevereiro, março e abril.  
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• Um dos fatores mais decisivos na caracterização do clima de 

uma dada região é a atuação das massas de ar, pois 
“emprestam” suas características ao tempo e ao clima dos 
lugares por onde circulam. A origem quanto às zonas 
climáticas determinará a temperatura das massas, assim, as 
que se formarem na zona polar serão frias e as das zonas 
tropical e equatorial, serão quentes. Da mesma forma, a 
origem oceânica ou continental irá determinar sua umidade 
que poderá, entretanto, variar com o deslocamento da massa 
por sobre regiões de umidade distinta. 
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• MASSAS QUE ATUAM NO BRASIL 

As zonas climáticas brasileiras são influenciadas pela atuação 
de cinco massas de ar: 
 
1. Massa Equatorial Continental (mEc) 
É uma massa quente e instável originada na Amazônia 
Ocidental, que atua sobre todas as regiões do país. Apesar de 
continental é uma massa úmida, em razão da presença de rios 
caudalosos e da intensa transpiração da massa vegetal da 
Amazônia, região em que provoca chuvas abundantes e quase 
diárias, principalmente no verão e no outono. No verão, 
avança para o interior do país provocando as “chuvas de 
verão”.  
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• 2. Massa Equatorial Atlântica (mEa) 

É quente, úmida e originária do Atlântico Norte (próximo à Ilha de Açores). 
Atua nas regiões litorânes do Norte do Nordeste, principalmente no verão 
e na primavera, sendo também formadoras dos ventos alísios de nordeste. 
 
3. Massa Tropical Atlântica (mTa) 
Origina-se no Oceano Atlântico e atua na faixa litorânea do Nordeste ao 
Sul do país. Quente e úmida, provoca as chuvas frontais de inverno na 
região Nordeste a partir do seu enconttro com a Massa Polar Atlântica e as 
chuvas de relevo nos litorais sul e sudeste, a partir do choque com a Serra 
do Mar. Também é formadora dos ventos alísios de sudeste. 
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• 4. Massa Polar Atlântica (mPa) 

Forma-se no Oceano Atlântico sul (próximo à Patagônia), sendo fria e 
úmida e atuando sobretudo no inverno no litoral nordestino (causa chuvas 
frontais), nos estados sulinos (causa queda de temperatura e geadas) e na 
Amazônia Ocidental (causa fenômeno da friagem, queda brusca na 
temperatura). 
 
5. Massa Tropical Continental (mTc) 
Originada na Depressão do Chaco, é quente e seca e atua basicamente em 
sua área de origem, causando longos períodos quentes e secos no sul da 
região Centro-oeste e no interior das regiões Sul e Sudeste.  
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS BRASILEIROS 
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• Demografia do Brasil é um domínio de estudos e conhecimentos 

sobre as características demográficas do território brasileiro. 
O Brasil possui cerca de 194 milhões de habitantes (estimativa 
do IBGE, 2011) o que representa uma das maiores populações 
absolutas do mundo, destacando-se como a quinta nação mais 
populosa do planeta. Ao longo dos últimos anos, o crescimento 
demográfico do país tem diminuído o ritmo, que era muito alto até 
a década de 1960. Em 1940, o recenseamento indicava 41.236.315 
habitantes; em 1950, 51.944.397 habitantes; em 1960, 70.070.457 
habitantes; em 1970, 93.139.037 habitantes; em 1980, 
119.002.706 habitantes; e finalmente em 1991, 146.825.475 
habitantes.  
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• Em 34 anos, a população brasileira praticamente dobrou em relação aos 90 

milhões de habitantes da década de 1970 e, somente entre 2000 e 2004, 
aumentou em 10 milhões de pessoas. Em 2050, seremos 259,8/260 milhões de 
brasileiros e nossa expectativa de vida, ao nascer, será de 81,3 anos, a mesma dos 
japoneses, hoje. Mas o envelhecimento da população está se acentuando: em 
2000, o grupo de 0 a 14 anos representava 30% da população brasileira, enquanto 
os maiores de 65 anos eram apenas 5%; em 2050, os dois grupos se igualarão em 
18%. E mais: pela Revisão 2004 da Projeção de População do IBGE, a partir de 
2062, o número de brasileiros vai começar a declinar. 

• As razões para uma diminuição do crescimento demográfico relacionam-se com 
a urbanização e industrialização e com incentivos à redução da natalidade (como a 
disseminação de anticoncepcionais). Embora a taxa de mortalidade no país tenha 
caído bastante desde a década de 1940, a queda na taxa de natalidade foi ainda 
maior. 



GEOGRAFIA DO BRASIL 
• Densidade demográfica - O Brasil apresenta uma baixa densidade demográfica — apenas 

22,43 hab./km² —, inferior à média do planeta e bem menor que a de países intensamente 
povoados, como a Bélgica (342 hab./km²) e o Japão (337 hab./km²). 

• O estudo da população apoia-se em alguns fatores demográficos fundamentais, que 
influenciam o crescimento populacional. 

• Distribuição populacional - A distribuição populacional no Brasil é bastante desigual, 
havendo concentração da população nas zonas litorâneas, especialmente do Sudeste e 
da Zona da Mata nordestina. Outro núcleo importante é a região Sul. As áreas menos 
povoadas situam-se no Centro-Oeste e no Norte. 

• Taxa de natalidade - Até recentemente, as taxas de natalidade no Brasil foram elevadas, em 
patamar similar a de outros países subdesenvolvidos. Contudo, houve sensível diminuição 
nos últimos anos, que pode ser explicada pelo aumento da população urbana — já que a 
natalidade é bem menor nas cidades, em consequência da progressiva integração da mulher 
no mercado de trabalho — e da difusão do controle de natalidade. Além disso, o custo social 
da manutenção e educação dos filhos é bastante elevado, sobretudo no entorno urbano. 



GEOGRAFIA DO BRASIL 
• Taxa de mortalidade - O Brasil apresenta uma elevada taxa de mortalidade, também 

comum em países subdesenvolvidos, enquadrando-se entre as nações mais vitimadas 
por moléstias infecciosas e parasitárias, praticamente inexistentes no mundo 
desenvolvido. Desde 1940, a taxa de mortalidade brasileira também vem caindo, como 
reflexo de uma progressiva popularização de medidas de higiene, principalmente após 
a Segunda Guerra Mundial; da ampliação das condições de atendimento médico e 
abertura de postos de saúde em áreas mais distantes; das campanhas de vacinação; e do 
aumento quantitativo da assistência médica e do atendimento hospitalar. 

• Taxa de mortalidade infantil - O Brasil apresenta uma taxa de mortalidade infantil de 
21,17 mortes em cada 1.000 nascimentos (estimativa para 2010). No entanto, há variações 
nessa taxa segundo as regiões e as camadas populacionais. O Norte e o Nordeste têm os 
maiores índices de mortalidade infantil, que diminuem na região Sul. Com relação às 
condições de vida, pode-se dizer que a mortalidade infantil é menor entre a população de 
maiores rendimentos, sendo provocada sobretudo por fatores endógenos. Já a 
população brasileira de menor renda apresenta as características típicas da mortalidade 
infantil tardia. 



• Crescimento vegetativo - A população de uma localidade qualquer aumenta em função 
das migrações e do crescimento vegetativo. No caso brasileiro, é pequena a 
contribuição das migrações para o aumento populacional. Assim, como esse aumento é 
alto, conclui-se que o Brasil apresenta alto crescimento vegetativo, a despeito das 
altas taxas de mortalidade, sobretudo infantil. A estimativa da 
Fundação IBGE para 2010 é de uma taxa bruta de natalidade de 18,67‰ — ou seja, 
18,67 nascidos para cada grupo de mil pessoas ao ano — e uma taxa bruta de 
mortalidade de 6,25‰ — ou seja 6,25 mortes por mil nascidos ao ano. Esses revelam 
um crescimento vegetativo anual de 12,46. 

• Expectativa de vida - No Brasil, a expectativa de vida está em torno de 76 anos para os 
homens e 78 para as mulheres, conforme estimativas para 2010. Dessa forma, esse país 
se distância das nações paupérrimas, em que essa expectativa não alcança 50 anos 
(Mauritânia, Guiné, Níger e outras), mas ainda não alcança o patamar das nações 
desenvolvidas, onde a expectativa de vida ultrapassa os 80 anos (Noruega, Suécia e 
outras). 

• A expectativa de vida varia na razão inversa da taxa de mortalidade, ou seja, são índices 
inversamente proporcionais. Assim no Brasil, paralelamente ao decréscimo da 
mortalidade, ocorre uma elevação da expectativa de vida. 



• Geografia urbana - Hierarquia urbana A hierarquia urbana trata das influências que 
as cidades exercem sobre uma determinada região, território ou país(es). São 
inúmeras as atividades desenvolvidas nas cidades, tanto no setor 
secundário (indústria) como no terciário (comércio e serviços), e até mesmo 
no primário (agropecuária). Essas atividades, dependendo de sua qualidade e 
diversificação, podem atender não só à população urbana, mas a todo o município, 
incluindo a zona rural e a população de vários municípios ou de outros estados. 
Assim, uma cidade pequena pode não ter um comércio ou serviço 
de saúde suficiente para sua população, que é atendida em outra cidade maior, 
mais bem equipada, que lhe ofereça serviços de melhor qualidade. 

• Os equipamentos de uma cidade (escolas, universidades, postos de 
saúde, hospitais, sistema de transporte, cinemas, teatros, entre outros), o parque 
industrial, os serviços, o setor financeiro determinam a sua área de influência, ou 
seja, a região por esta polarizada. Assim, é possível construir um sistema 
hierarquizado, no qual as cidades menores encontram-se subordinadas às maiores. 
 



• HIERARQUIA URBANA 



• Rede urbana - Sistema de hierarquização urbana, no qual várias cidades se submetem a uma maior, que 
comanda esse espaço. Em cada nível, as maiores polarizam as menores. O IBGE classifica a rede 
urbana brasileira de acordo com o tamanho e importância das cidades. As categorias de cidades são: 

• Metrópoles globais: suas áreas de influência ultrapassam as fronteiras de seus estados, região ou 
mesmo do país. São metrópoles globais São Paulo e Rio de Janeiro 

• Metrópoles nacionais: encontram-se no primeiro nível da gestão territorial, constituindo foco para 
centros localizados em todos os pontos do país. São metrópoles nacionais Brasília, Rio de Janeiro e São 
Paulo 

• Metrópoles regionais: constituem o segundo nível da gestão territorial, e exercem influência na 
macrorregião onde se encontram. São metrópoles regionais Belém, Belo 
Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e Salvador 

• Capitais regionais: constituem o terceiro nível da gestão territorial, e exercem influência no estado e em 
estados próximos. Dividem-se em três níveis:Capitais regionais A: Aracaju, Campinas, Campo 
Grande, Cuiabá, Florianópolis, João Pessoa, Maceió, Natal, São Luís, Teresina e Vitória - Capitais 
regionais B: Blumenau, Campina Grande, Cascavel, Caxias do Sul, Chapecó, Feira de 
Santana, Ilhéus/Itabuna, Joinville,- Capitais regionais: 
C: Araçatuba, Araguaína, Arapiraca, Araraquara, Barreiras, Bauru, Boa Vista, Cachoeiro de 
Itapemirim, Campos do Goytacaze 

   Caruaru, Criciúma,Divinópolis, Dourados, Governador Valadares, , Imperatriz, Ipatinga/Coronel 
Fabriciano/Timóteo, Juazeiro do Norte/Crato/Barbalha, Macapá, Marabá, Marília, Mossoró, Novo 
Hamburgo/São Leopoldo, Pelotas/Rio Grande, Petrolina/Juazeiro,  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imperatriz_(Maranh%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipatinga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Fabriciano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coronel_Fabriciano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tim%C3%B3teo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crato_(Cear%C3%A1)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barbalha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macap%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marab%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Hamburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Hamburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Leopoldo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelotas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrolina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juazeiro_(Bahia)


RECURSOS NATURAIS 

 



• Recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao Homem no processo de desenvolvimento 
da civilização, sobrevivência e conforto da sociedade em geral. Podem ser renováveis, como 
a energia do Sol e do vento. Já a água, o solo e as árvores que estão sendo considerados limitados, são 
chamados de potencialmente renováveis. E ainda não renováveis, como o petróleo e minérios em geral.  

• Recurso natural é qualquer insumo de que os organismos, as populações e os ecossistemas necessitam 
para sua manutenção. Portanto, recurso natural é algo útil. Existe um envolvimento entre recursos 
naturais e tecnologia, uma vez que há a necessidade da existência de processo tecnológicos para 
utilização de um recurso. Exemplo típico é o magnésio, que até pouco tempo não era recurso natural e 
passou a sê-lo quando se descobriu como utilizá-lo na confecção de ligas metálicas de aviões. Recursos 
naturais e economia interagem de modo bastante evidente, uma vez que algo é recurso na medida em 
que sua exploração é economicamente viável. Exemplo dessa situação é o álcool, que, antes da crise do 
petróleo de 1973, nos custos de produção extremamente elevados ante os custos de exploração do 
petróleo. Hoje, no Brasil, apesar da diminuição do ProálcoolKNM, o álcool ainda pode ser considerado 
um importante combustível para automóveis e um recurso natural estratégico e de alta significância, por 
causa de sua possibilidade de renovação e consequente disponibilidade. Sua utilização efetiva depende 
de análises políticas e econômicas que poderão ser revistas sempre que necessário.  



EXTRATIVISMO MINERAL 
•  Extrativismo Mineral no Brasil é importante elemento na balança comercial do 

país. 
• Desde o descobrimento do Brasil, nosso país esteve atrelado a atividades que 

envolviam o extrativismo. Este tipo de atividade consiste em obter da natureza 
os produtos que serão usados para comercialização direta ou indireta pelo 
homem. Ocorrem então três tipos possíveis de extrativismo, o animal, o mineral e 
o vegetal. 

• O Extrativismo Mineral tem por característica e alteração drástica do ambiente 
onde é promovido. Tal tipo de extrativismo tem por fim o uso direto ou indireto. 
Ele é direto quando, como no caso da água mineral, o produto mineral extraído é 
utilizado em sua forma natural. É considerado indireto, que é o caso da maioria 
dos minerais, quando o produto extraído é destinado a indústrias para passar por 
transformações que darão origens a produtos com maior valor agregado. A 
tecnologia de extração também pode variar entre simples e mais complexa. 

http://www.infoescola.com/geografia/extrativismo-mineral-no-brasil/
http://www.infoescola.com/geografia/extrativismo-mineral-no-brasil/


EXTRATIVISMO MINERAL 

 



• O Extrativismo Mineral no Brasil é uma importante fonte de recursos para a 
economia do país, já que o Brasil é um dos grandes exportadores de minérios no 
mundo. Por possuir um território amplo, o Brasil desfruta de ampla variedade de 
recursos naturais para utilização interna e comércio externo, entretanto o país não 
é auto-suficiente em tudo e, em alguns casos, precisa também adquirir tais tipos 
de produtos. Uma das críticas feitas ao Extrativismo Mineral no Brasil é de que 
vendemos o minério para comprar o produto que é com ele fabricado, perdendo 
assim a possibilidade de utilizar o recurso mineral em território nacional para 
vendê-lo com maior valor agregado. 

• Considerando a oferta de recursos minerais que o Brasil possui, são vários os 
produtos com importante representatividade para o país. Um deles é o Ferro, cuja 
reserva brasileira representa a sexta maior do mundo e com elevada qualidade. 
Minas Gerais é o grande estado produtor do minério na região do Quadrilátero 
Ferrífero. 

http://www.infoescola.com/geografia/extrativismo-mineral-no-brasil/
http://www.infoescola.com/minas-gerais/quadrilatero-ferrifero/
http://www.infoescola.com/minas-gerais/quadrilatero-ferrifero/


• Apesar de possuir apenas 1% das reservas mundiais, o Manganês é um produto que tem crescido na 
pauta de exportação nacional e é muito utilizado nas siderúrgicas para produção de aço. 

• O Brasil está em terceiro lugar na produção mundial de Alumínio e possui um elevado índice de 
reciclagem do produto. 

• Nos estados de Amazonas e Rondônia estão as principais áreas de produção de Estanho, minério 
também utilizado na composição do aço nas indústrias. 

• Bahia e Pará concentram a produção de Cobre no país, a qual necessita de importação por não dispor 
suficientemente do recurso natural. 

• Já o Ouro, que no Brasil é encontrado em jazidas e na forma de aluvião, atende ao mercado interno e 
externo. É certo que a quantidade de tal minério produzido no Brasil é bem maior do que se tem 
registrado por conta do extrativismo ilegal. 

• Minas Gerais, Amazonas e Goiás são detentores da produção de Nióbio no Brasil. Tal mineral é muito 
aplicado nas indústrias aeronáutica, naval, espacial e automobilística por ser utilizado em ligas metálicas 
que oferecem resistência e leveza. 

• O Brasil possui quase a totalidade mundial de Quartzo em estado natural. Esse minério para a indústria 
da informática e também eletro-eletrônica. Por possuir um litoral muito extenso, o Brasil desfruta de 
ampla produção de Sal Marinho, sendo que o estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor. 
O Chumbo é outro minério com baixa produção no Brasil e que necessita de importações. Além de 
todos esses recursos naturais disponíveis para exportação, o Extrativismo Mineral no Brasil ainda conta 
com o merecido destaque para Cimento, Caulim, Diamante,  

• Enxofre, Magnesita, Níquel e Tungstênio. 



FONTES DE ENERGIA 

• A geração, a transmissão e a distribuição de energia 
é um processo de fundamental importância para a 
sociedade e desenvolvimento econômico. Faz-se 
necessária em nossas casas, ruas, meios de 
transporte, atividade econômica, etc. No entanto, as 
fontes energéticas mais utilizadas são as não 
renováveis e suas reservas estão se esgotando.  
 



FONTES DE ENERGIA 

 



• Não Renovável  
 
Petróleo: Obtenção – Depósitos fósseis no fundo do mar ou em grandes profundidades 
continentais.  
Uso – Produção de combustíveis, como a gasolina e o diesel, e produtos como o plástico.  
Vantagens e Desvantagens – Facilidade de transporte e distribuição. Sua queima polui a atmosfera.  
 
Gás natural:Obtenção – Ocorre na natureza, associado ou não ao petróleo.  
Uso – Produção de energia elétrica e de combustível para veículos, caldeiras e fornos.  
Vantagens e Desvantagens – Emite poucos poluentes. Os custos para distribuição são elevados.  
 
Carvão mineral: Obtenção – Resulta da transformação química de grandes florestas soterradas.  
Uso – Produção de energia elétrica e aquecimento.  
Vantagens e Desvantagens – Facilidade de transporte. Sua queima contribui com a chuva ácida.  
 
Energia Nuclear: Obtenção – A partir da quebra de átomos de urânio.  
Uso – Produção de energia elétrica e armas atômicas.  
Vantagens e Desvantagens – Não emite poluentes. Falta tecnologia para tratar o lixo nuclear.  
 



• Renovável 
• Hidrelétrica: Obtenção – A partir da energia liberada por uma queda d’água, que faz girar uma 

turbina.  
Uso – Produção de energia elétrica.  
Vantagens e Desvantagens – Não emite poluentes. A construção de usina alaga grandes áreas. 
Eólica:Obtenção – Movimentos dos ventos captados por pás de turbinas ligadas a geradores.  
Uso – Produção de energia elétrica.  
Vantagens e Desvantagens – Não emite poluentes. Produz ruído excessivo e interfere nas transmissões 
de rádio e TV.  
Marés: Obtenção – A partir das alterações de nível das marés, através de barragens (que aproveitam a 
diferença de altura entre as marés alta e baixa) ou através de turbinas submersas (que aproveitam as 
correntes marítimas).  
Uso – Produção de energia elétrica.  
Vantagens e Desvantagens – Não emite poluentes. Altos investimentos e baixa eficiência.  
Solar: Obtenção – Aquecimento de placas de material semicondutor, como o silício.  
Uso – Aquecimento e produção de energia elétrica.  
Vantagens e Desvantagens – Não emite poluentes. Exige grandes investimentos. 
Biomassa: Obtenção – Decomposição de material orgânico.  
Uso – Aquecimento, produção de energia elétrica e biogás (metano).  
Vantagens e Desvantagens – Não interfere no efeito estufa. Exige alto investimento.  
 
 



INDÚSTRIA NO BRASIL 

• A indústria no Brasil é relativamente nova comparada à de 
outros países, mas teve seus primeiros passos já no período 
colonial. Levou-se um certo tempo, porém, para crescer 
satisfatoriamente no início do século XIX através de 
investimentos autônomos estimulados pelo período 
monárquico e principalmente para se solidificar e se 
estruturar a partir da década de 1930 com as medidas 
políticas dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino 
Kubitschek. Hoje, o país é considerado um dos mais 
industrializados do mundo e ocupa o décimo quinto lugar no 
segmento em escala global  



INDÚSTRIA NO BRASIL 

  



INDÚSTRIA NO BRASIL 
• Os esforços do passado criaram uma intensificação na indústria brasileira, que 

possui um enorme e variado parque industrial produzindo bens de consumo e até 
mesmo tecnologia de ponta. Os principais tipos de indústrias no Brasil são 
as automobilísticas, petroquímicas, de produtos químicos, alimentares, 
de minerais não metálicos, soja, têxtil, de vestuário, metalúrgica, mecânica, etc. No 
Brasil, as áreas de comércio, serviço público, profissionais liberais, educação, 
serviços bancários, de comunicação, de transporte e outras estão diretamente 
ligadas à indústria. 

• A industrialização no Brasil, no entanto, nunca ocorreu a nível nacional.O parque 
industrial brasileiro atualmente está concentrado sobretudo nos estados do 
Centro-Sul e nas regiões metropolitanas, embora a dispersão da infra-estrutura de 
transportes, energia e comunicação tenha-se espalhado espacialmente nas últimas 
décadas para diversas outras regiões, inclusive no interior dos estados. Essa 
desconcentração é uma das características atuais da industrialização brasileira 
contemporânea: segundo o IBGE, a concentração no Sudeste baixou para 48% das 
indústrias. 



• Década de 1930 e 1960: solidificação nacional 
• Até a metade do século XX, o Brasil dependeu exclusivamente da economia 

agrícola. Até então, a organização das atividades econômicas eram dispersas e as 
economias regionais se estruturavam praticamente de forma totalmente 
autônoma. Os inícios da industrialização tratados na seção anterior e a crise do 
café em cerca de 1929 foram fatores importantes para que o governo federal 
passasse a promover a integração dos "arquipélagos naturais". A estrutura da 
indústria no Brasil cresceu e solidificou-se consideravelmente a partir da década de 
1930. O governo de Getúlio Vargas (1882 - morto em 1954) encarregou-se dessa 
tarefa instalando um sistema de transportes que ligasse os Estados brasileiros, o 
que terminou aumentando o fluxo de mercadorias e pessoas entre os mesmos. Os 
produtos industriais produzidos sobretudos na região sudeste alcançou outras 
regiões do Brasil, causando a falência de indústrias que não conseguiam competir, 
e estabelecendo um forte centro econômico e industrial em São Paulo e Rio de 
Janeiro. 



• Vargas, que representava os conceitos e anseios da Revolução de 1930, passou a investir 
fortemente na criação da infra-estrutura industrial: indústria de base e energia, e criou 
diversas companhias e instituições decisivas para a industrialização, como o Conselho 
Nacional do Petróleo (1938), a Companhia Siderúrgica Nacional (1941, energia elétrica para 
as indústrias e para a população), a Companhia Vale do Rio Doce (1943, exploração 
do minério de ferro) e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (1945). Foram as primeiras 
grandes empresas industriais do país. Somadas a estas, a criação da Petrobrás, em 1953, 
contribuiu para o aceleramento do crescimento industrial. O governo de Vargas também 
criou leis trabalhistas que satisfizessem os trabalhadores e que terminaram preparando o 
país para a organização no crescimento das indústrias, como foi o caso da Consolidação das 
Leis dos Trabalhos. 

• Depois de Vargas, o governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1961) também trouxe projetos 
governamentais em relação ao crescimento industrial, que ganhou maior dimensão com a 
criação de medidas alfandegárias, propiciando, assim, a vinda de empresas internacionais 
para o Brasil. Seu Plano de Metas incentivou a produção industrial, que crescia 
aceleradamente, e o governo de Kubitschek concentrou atenções em investimentos na área 
de energia e de transportes. Na época, diversas empresas multinacionais investiram no 
Brasil, entre elas notavelmente a montadora de automóveis Volkswagen, entre outras. Dessa 
forma, pode-se dizer que com medidas políticas a indústria no Brasil experimentou 
momentos de grande crescimento, organização e prosperidade. 



• Atualidade 
• Nos anos 70, 80 e 90, a indústria no Brasil continuou a crescer, embora tenha estagnado em certos 

momentos de crise econômica. A década de 80, por exemplo, ficou conhecida como a "década 
perdida" para a economia brasileira devido a retração econômica da indústria. O cenário mudou e, 
estabilizada, a base industrial atual do país produz diversos produtos: automóveis, máquinas, roupas, 
aviões, equipamentos, produtos alimentícios industrializados, eletrodomésticos, e muitos outros. 
Embora seja auto-suficiente na maioria dos setores, a indústria brasileira ainda é dependente de 
tecnologia externa em campos como a informática.lém disso, o parque industrial brasileiro continua 
concentrado sobretudo nos estados do Centro-Sul e nas regiões metropolitanas, embora a dispersão 
da infra-estrutura de transportes, energia e comunicação tem a dispersado espacialmente nas 
últimas décadas para diversas outras regiões, inclusive no interior dos estados. 

• Os esforços do passado criaram uma intensificação na indústria brasileira que possui um enorme e 
variado parque industrial produzindo bens de consumo e até mesmo tecnologia de ponta. Após 
diversas crises econômicas, o país é hoje um dos mais industrializados do mundo e ocupa o décimo 
quinto lugar em escala global nesse segmento. Na primeira década do século XXI, a privatização de 
empresas estatais nas áreas de mineração, bancária e de telecomunicações foi uma característica 
marcante na economia brasileira. A industrialização brasileira ainda não ocorre de maneira 
homogênea, portanto certas regiões são densamente industrializadas, enquanto outras são 
totalmente desprovidas desse tipo de atividade econômica. Apesar de diversos problemas sociais, 
costumeiramente relacionados à maneira da industrialização no país, o Brasil vem ocupando um lugar 
de destaque no cenário econômico e industrial internacional. 



• Setor industrial brasileiro - Boa parte da grande indústria está concentrada no sul e sudeste. O nordeste não é tão 
industrializado, mas está começando a atrair novos investimentos, o mesmo acontecendo com as demais regiões do 
Brasil. 

• O Brasil tem o terceiro setor industrial mais avançado da América. Calculando um terço do PIB,a indústria brasileira 
varia de automóveis, aço e petroquímicos para computadores, aeronaves e bens de consumo duráveis. Com a maior 
estabilidade econômica prevista pelo Plano Real, as empresas brasileiras e multinacionais têm investido pesadamente 
em novos equipamentos e tecnologia, uma grande parte dos quais foi comprado de empresas E.U.A. 

• O Brasil possui uma diversificada e sofisticada indústria de serviços também. Durante a década de 1990, o sector 
bancário representou tanto como 16% do PIB. Apesar de sofrer uma grande reformulação, a indústria de serviços do 
Brasil muitos financeiros ofereceram às empresas locais, com uma vasta gama de produtos e está atraindo inúmeros 
novos operadores, incluindo empresas americanas. financeira. São Paulo e Rio de Janeiro, as bolsas estão passando por 
uma consolidação e do setor de resseguros está prestes a ser privatizada. 

• O governo brasileiro empreendeu um ambicioso programa para reduzir a dependência do petróleo importado. As 
importações eram responsáveis por mais de 70% das necessidades de petróleo do país, mas em 2006 o Brasil alcançou 
a auto-suficiência de petróleo. O Brasil é um dos principais produtores mundiais de energia hidrelétrica, com 
capacidade atual de cerca de 58.000 megawatts. As Hidrelétricas existentes fornece 92% da eletricidade do país. Dois 
grandes projetos hidrelétricos, a 12.600 megawatts de Itaipu, no rio Paraná - a maior represa do mundo - e da 
barragem de Tucuruí no Pará, no norte do Brasil, estão em operação. Além de contar com reator nuclear, Angra I, 
localizada perto do Rio de Janeiro, está em operação há mais de 10 anos. Angra II está em construção e, depois de anos 
de atrasos, está prestes a entrar na linha. Um Angra III é planejado. Os três reatores teria uma capacidade combinada 
de 3.000 megawatts quando concluído. 

• Reservas de recursos minerais provadas são extensas. Grandes reservas de ferro e manganês são importantes fontes de 
matérias-primas industrial e receitas de exportação. Depósitos de níquel, estanho, cromita, bauxita, berílio, cobre, 
chumbo, tungstênio, zinco, ouro e outros minerais são explorados. Alta qualidade do carvão de coque grau exigido na 
indústria siderúrgica está em falta. 
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• Importância da indústria no Brasil 
• A indústria brasileira tem importância crucial no país por ser um macrossetor que exige considerável 

investimento financeiro, por produzir os bens de maior valor da economia e empregar milhões de 
brasileiros.Grande parte dos bens produzidos, ou seja, os manufaturados, estão diretamente ligados 
à urbanização do país, como os produtos eletrodomésticos que a população usa para conforto, trabalho, 
saúde e bem estar. 

• Além disso, as retrações econômicas da indústria, não só no Brasil, provocam uma série de 
consequências consideravelmente ruins, como o aumento do desemprego pelo fato da demissão de 
trabalhadores, a elevação dos preços de produtos para compensar as perdas financeiras que pode 
ocasionar a inflação, a queda da arrecadação de impostos devido a diminuição das vendas do comércio 
e, também, e sobretudo no Brasil, a redução da capacidade de funcionamento das três esferas de 
governos. 

• Não obstante, a indústria é muito importante na produção de riquezas do Brasil, mensurada no Produto 
Interno Bruto (PIB). Como exemplo, podemos citar o ano de 2009, em que o PIB brasileiro atingiu cerca 
de 3,14 trilhões de reais e a indústria havia sido responsável por 25,4% de todo esse 
valor. O agronegócio, cuja cadeia começa nas fábricas de tratores, de adubos e de ração animal, é 
responsável por cerca de um quarto do PIB nacional. Por fim, as exportações de produtos 
industrializados e de produtos básicos ou matérias-primas (commodities) também influem na riqueza de 
qualquer nação. 
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• A atividade industrial consiste no processo de produção que visa transformar matérias-
primas em mercadoria através do trabalho humano e, de forma cada vez mais comum, 
utilizando-se de máquinas. Essa atividade é classificada conforme seu foco de atuação, 
sendo ramificada em três grandes conjuntos: indústrias de bens de produção, indústrias de 
bens intermediários e indústrias de bens de consumo. 
 
As indústrias de bens de produção, também chamadas de indústrias de base ou pesadas, 
são responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas 
processadas, sendo a base para outros ramos industriais. As indústrias de bens de 
produção são divididas em duas vertentes: as extrativas e as de bens de capital. 
 
Indústrias extrativas – são as que extraem matéria-prima da natureza (vegetal, animal ou 
mineral) sem que ocorra alteração significativa nas suas propriedades elementares. 
Exemplos: indústria madeireira, produção mineral, extração de petróleo e carvão mineral. 
 
Indústrias de equipamentos – são responsáveis pela transformação de bens naturais ou 
semi-manufaturados para a estruturação das indústrias de bens intermediários e de bens 
de consumo. Exemplos: siderurgia, petroquímica, etc.  

http://www.brasilescola.com/geografia/tipos-industrias.htm


• As indústrias de bens intermediários caracterizam-se pelo fornecimento de produtos 
beneficiados. Elas produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos 
segmentos das indústrias de bens de consumo. Exemplos: mecânica (máquinas 
industriais, tratores, motores automotivos, etc.); autopeças (rodas, pneus, etc.) 
 
As indústrias de bens de consumo têm sua produção direcionada diretamente para o 
mercado consumidor, ou seja, para a população em geral. Também ocorre a divisão desse 
tipo de indústria conforme sua atuação no mercado, elas são ramificadas em indústrias de 
bens duráveis e de bens não duráveis. 
 
Indústrias de bens duráveis – são as que fabricam mercadorias não perecíveis. São 
exemplos desse tipo de indústria: automobilística, móveis comerciais, material elétrico, 
eletroeletrônicos, etc. 
 
Indústrias de bens não duráveis – produzem mercadorias de primeira necessidade e de 
consumo generalizado, ou seja, produtos perecíveis. Exemplos: indústria alimentícia, 
têxtil, de vestuário, remédios, cosméticos, etc.  



AGRICULTURA 

  



• Brasil Colônia: a monocultura da cana Logo após o Descobrimento, as riquezas naturais 
da terra não se revelaram promissoras, até a introdução da produção de cana-de-açúcar 
na região Nordeste. Isto obrigou os portugueses a introduzirem a mão-de-obra escrava, 
capaz de realizar as duras tarefas de cultivo da monocultura, sistema muitas vezes 
chamado de plantation. Essa fonte de riqueza, entretanto, não serviu para a promoção do 
desenvolvimento técnico ou social.[ 

• A concentração da riqueza e a formação de latifúndios geraram um sistema social 
quase feudal - diverso do que ocorreu, por exemplo, na América do Norte, onde a terra 
foi dividida em pequenas propriedades. A economia brasileira era em sua maior parte 
dependente da exportação do açúcar, que a despeito de ser trinta por cento mais barato 
que o produzido noutras partes, não possuía acesso aos mercados, vindo a declinar na 
segunda metade do século XVII. Muitas regiões produtoras, então, passaram a diversificar 
a produção, passando ao plantio do algodão ou, no Recôncavo Baiano, do tabaco ou 
do cacau - embora o legado negativo desse período tenha permanecido: a estrutura social 
arcaica e a baixa tecnologia agrícola. 
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• Brasil Império: domínio do café - Ainda no final do período colonial o café foi introduzido no país. Mas 
foi somente após a independência que a produção se consolidou na região Sudeste, sobretudo 
no estado de São Paulo. A exportação, que no começo do século XIX era de 3.178 mil sacas de 60 kg, 
passou a 51 milhões e 361 mil sacas, nas décadas de 1880 e 1890 - saltando de dezenove por cento para 
cerca de sessenta e três por cento do total da exportação do país. 

• Esse enorme peso econômico fez surgir uma nova oligarquia dominante no Brasil, os chamados Barões 
do Café. Apressou, ainda, os movimentos de imigração, com o fim da escravidão, atingindo seu ápice nas 
chamadas política do café-com-leite e política dos governadores, esta última no governo Campos Sales, 
até a crise de 1929 encerrar este ciclo na década de 1930 e com a industrialização do país - com o capital 
oriundo do excedente cafeeiro.  

• Ensacamento para exportação, no auge do ciclo do café. 
• A imigração européia se acentuou com a produção do café no oeste paulista, com a chegada ao país 

sobretudo de italianos. A riqueza gerada pelo produto acentuou as diferenças entre as regiões 
brasileiras, especialmente o Nordeste. 

• Além do café outras culturas tiveram crescimento ainda no século XIX, como o fumo e o cacau, na Bahia, 
e a borracha na Amazônia: em 1910 a borracha representava em torno de quarenta por cento das 
exportações. O algodão assistiu um crescimento temporário, durante a Guerra de Secessão, nos Estados 
Unidos da América. 
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• Diversificação agrícola: anos 1960 a 1990 
• Durante o regime militar foi criada em 1973 a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária), com o objetivo de diversificar a produção agrícola. O órgão foi responsável 
pelo desenvolvimento de novos cultivares, adaptados às condições peculiares das diversas 
regiões do país. Teve início a expansão das fronteiras agrícolas para o cerrado, 
e latifúndios monocultores com a produção em escala semi-industrial de soja, algodão e 
feijão. 

• Dentre os pesquisadores da Embrapa que possibilitaram a incrementação da revolução 
verde na agricultura brasileira, destaca-se a pesquisadora tcheca - brasileira Johanna 
Döbereiner que, com suas pesquisas sobre os microrganismos fixadores de nitrogênio, por 
sua amplitude mundial, rendeu-lhe, em 1997, a indicação para receber o Prêmio Nobel de 
Química. 

• Em 1960 eram quatro os principais produtos agrícolas exportados; no começo da década de 
1990 estes passaram a dezenove. O avanço nestes trinta anos incluiu o beneficiamento: nos 
anos 60 os produtos não-beneficiados eram oitenta e quatro por cento do total exportado, 
taxa que caiu a vinte por cento, no começo da década de 90. 

• As políticas de fomento agrícola incluíam créditos subsidiados, perdão de dívidas bancárias, 
e subsídios à exportação (que, em alguns casos, chegou a cinquenta por cento do valor do 
produto) 
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• Mecanização: os anos 90 
• A partir de 1994, com a estabilização monetária do Plano Real, o 

modelo agrícola brasileiro passou por uma radical mudança: o Estado 
diminuiu sua participação e o mercado passou a financiar a 
agricultura que, assim, viu fortalecida a cadeia do agronegócio, desde 
a substituição da mão-de-obra por máquinas (houve uma redução da 
população rural brasileira, que caiu de vinte e um milhões e 
setecentas mil, em 1985, para dezessete milhões e novecentas mil 
pessoas em 1995), passando pela liberação do comércio exterior 
(diminuição das taxas de importação dos insumos), e outras medidas 
que forçaram os produtores brasileiros a se adaptarem às práticas de 
mercado globalizado. O aumento da produtividade, a mecanização 
(com redução dos custos) e profissionalização marcam esse período. 
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• Irrigação - As primeiras experiências de irrigação no Brasil ocorreram no Rio Grande do Sul, para o cultivo do arroz; o 
primeiro registro data de1881, com a construção da barragem de Cadro, teve seu início em 1903. Entretanto, a prática 
só veio a se ampliar nos últimos trinta anos do século XX. 

• Enquanto nas regiões Sul e Sudeste a irrigação desenvolvia-se paulatinamente pela iniciativa privada, na região 
Nordeste era incentivada por órgãos oficiais, como o DNOCS e a CODEVASF, a partir da década de 1950. Em 1968 foi 
instituído o Grupo Executivo de Irrigação e Desenvolvimento Agrário (GEIDA), que dois anos depois veio a instituir o 
Programa Plurianual de Irrigação (PPI). A maioria dos recursos foram destinados ao Nordeste. 

• Essas iniciativas burocráticas federais, entretanto, não obtiveram o sucesso esperado. A partir de 1985 foi dada nova 
orientação e, em1996, um novo direcionamento foi buscado, a fim de ampliar o uso da irrigação na agricultura, com 
o Projeto Novo Modelo da Irrigação, que contou com a participação de mais de mil e quinhentos especialistas do país e 
do estrangeiro.[28] 

• O potencial de irrigação no Brasil, segundo o Banco Mundial é de cerca de vinte e nove milhões de hectares. No ano de 
1998 havia, entretanto, somente 2,98 milhões. 

• No final da última década do século XX o país tinha a irrigação de superfície como a principal forma (59%), seguida 
pela aspersão (35%) e, por último, a irrigação localizada. A Região Sul apresentava a maior área irrigada (mais de um 
milhão e cem mil ha), depois o Sudeste (oitocentos e noventa mil ha) e Nordeste (quatrocentos e noventa mil ha). 

• Presentemente, o marco regulatório da atividade encontra-se em tramitação no Congresso Nacional, através do 
Projeto de Lei 6.381/2005 , que visa substituir a Lei 6.662/1979, que disciplina a Política Nacional de Irrigação. A 
Política Nacional de Recursos Hídricos é disciplinada pela Lei 9.433/1997, e gerenciada pelo Conselho Nacional. 
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• Infraestrutura agrícola 

• Dentre os principais 
itens infraestruturais que 
demandam atenção pela 
atividade agrícola estão o 
transporte, os estoques 
reguladores, armazenagem, 
política de preço mínimo,defesa 
fitossanitária, entre outros.  

 



• Escoamento da produção 
• O transporte das safras é um dos problemas estruturais enfrentados pela agricultura, no 

Brasil. 
• Pedro Calmon registrava que, desde o Império, "o escoamento das safras é difícil" e indicava 

que "os velhos projetos de estradas de ferro ou caminhos carroçáveis, ligando o litoral às 
montanhas centrais (…) a que resistem os estadistas forrados de ceticismo, que repetem 
Thiers, quando, em 1841, achava que as vias férreas não convinham à França". 

• No Brasil não existe uma política de armazenamento da safra nas propriedades. A maioria do 
transporte é feito em rodovias, a grande parte em más condições de tráfego, através de 
caminhões. O custo do transporte, em geral recaindo sobre o produtor, é elevado e não 
obedece aos princípios de logística. 

• Na safra 2008/2009, por exemplo, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG) 
denunciava o estado precário das estradas da região Centro-Oeste, algumas com problemas 
desde 2005 e, a despeito de solicitações às entidades governamentais, nada havia sido feito. 

• A despeito disto, o governo federal elaborou, em 2006, um Plano Nacional de Logística e 
Transportes, destinado a proporcionar um melhor escoamento da produção. A falta de 
investimentos no setor, entretanto, continua a ser o principal problema na logística de 
escoamento. 



• Estoques reguladores e preço mínimo 

• Um bom exemplo da necessidade da formação de estoques reguladores está na 
produção de álcool combustível a partir da cana-de-açúcar. A grande variação de 
preços ao longo do ano-safra, que variam por razões climáticas e fitossanitárias, 
justificam a formação de estoques. 

• Os estoques também visam assegurar estabilidade aos rendimentos dos 
agricultores, além de impedir a flutuação de preços entre-safras. Até a década de 
1980 havia no país a implantação da chamada Política de Garantia de Preços 
Mínimos, que perdeu importância na política agrícola a partir dos anos 90, com 
a globalização. O principal efeito é a instabilidade de preços dos produtos agrícolas. 

• A composição de estoques, no plano nacional, compete à Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) 
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• Armazenagem 
• A armazenagem agrícola é uma das etapas da produção da agricultura do país 

que apresentam necessidades de investimento e ampliação, a fim de 
acompanhar o desenvolvimento do setor. Dentre as ações logísticas da produção, 
a capacidade de armazenagem brasileira, em 2003, era de 75% da produção de 
grãos,quando o ideal é que seja 20% superior à safra. 

• A produção, por falta de armazéns e silos, precisa ser comercializada 
rapidamente. Segundo dados da Conab, apenas 11% dos armazéns estão nas 
fazendas (enquanto na Argentina esse total é de 40%, na União Européia de 50%, 
no Canadá chega a 80%). Isto força o agricultor a servir-se dos serviços de 
terceiros, para estocar sua produção. Fatores sazonais, como a quebra de safras e 
defasagem cambial descapitalizam o produtor, e este não consegue investir na 
construção de silos. Com estes pode negociar sua produção em condições mais 
favoráveis, e não quando da colheita, apenas. A situação brasileira permite dizer 
que os caminhões se transformam em "silos sobre rodas". 
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• Agricultura familiar no Brasil 
• A agricultura familiar, assim considerada a que emprega apenas o núcleo familiar (pai, 

mãe, filhos e, eventualmente, avós e tios) nas lides da terra, podendo empregar até cinco 
trabalhadores temporários,é responsável direta pela produção de grande parte dos 
produtos agrícolas brasileiros. Responde, assim, pela produção de 84% da mandioca, 67% 
do feijão e 49% do milho. 

• Na década de 1990 a agricultura familiar apresentou um crescimento de sua produtividade 
na ordem de 75%, contra apenas 40% da agricultura patronal. Isso deve-se, em grande 
parte, à criação do PRONAF (Programa Nacional da Agricultura Familiar), que abriu uma 
linha especial de crédito para o financiamento do setor. Segundo o Censo Agropecuário de 
1995/96, do IBGE, havia no país 4.339.859 estabelecimentos familiares no país, com área 
até 100 ha. 

• Até 2009 foram realizadas seis edições da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma 
Agrária, sendo as quatro primeiras edições em Brasília e as duas últimas no Rio de Janeiro. 
Seu objetivo é divulgar a importância do setor para a economia brasileira, pois responde 
por 70% dos alimentos consumidos no pais, o que perfaz um total de 10% do PIB. 
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• Extrativismo vegetal 
• A colonização do país iniciou-se com o extrativismo vegetal: a exploração da madeira do pau-brasil, chamado pelos 

nativos de ibirapitanga, e que acabou dando o nome à terra descoberta pelos portugueses. 
• Existem no Brasil quarenta e nove reservas extrativistas e sessenta e cinco florestas protegidas por lei federal, com o 

intuito de preservar o ambiente natural, nas quais é incentivada a prática do extrativismo vegetal como modo de 
interagir com o meio, sem degradá-lo. 

• Por falta de incentivo governamental as reservas extrativistas vêm se tornando inviáveis economicamente. O caso da 
borracha natural é um caso típico: no Acre cerca de quatro mil famílias teriam abandonado a atividade, conforme 
revelado por políticos do estado no início de 2009. A seringueira vem sendo cultivada, após ter passado 
por aclimatação, com grande sucesso, no estado de São Paulo, onde mais de trinta e seis mil hectares foram 
plantados com a árvore - enquanto o Acre conta com pouco mais de mil hectares. 

• A despeito disso, o pesquisador Alfredo Homma, que há mais de três décadas estuda o ambiente amazônico, 
assinala que a prática é inviável economicamente, em longo prazo. Para tanto ressalta exemplificando que para 
extrair o látex de quatrocentas e cinquenta árvores um seringueiro deve dispor de uma área superior a trezentos 
hectares, quando as mesmas plantas podem ser cultivadas em igual número numa área equivalente a um campo de 
futebol. O cultivo de áreas já degradadas com árvores nativas deve ser uma solução economicamente viável, 
segundo o estudioso, como já vem sendo feito em várias culturas que tiveram aumento da demanda, a exemplo 
do cupuaçu e do jaborandi. 

• Segundo o IBGE, no ano de 2003 a produção do extrativismo vegetal apresentou os seguintes dados: o setor não-
madeireiro, que representa 35% do extrativismo, produziu um valor de quatrocentos e quarenta e nove milhões de 
Reais, com os seguintes produtos principais: piaçava (27%), babaçu (amêndoa - 17%), açaí (16%), erva-
mate (14%), carnaúba(8%) e castanha-do-pará (5%). Já o setor madeireiro representa 65% do extrativismo no país. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caesalpinia_echinata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caesalpinia_echinata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caesalpinia_echinata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aclimata%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cupua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jaborandi_(bot%C3%A2nica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pia%C3%A7ava
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7a%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erva-mate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erva-mate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erva-mate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carna%C3%BAba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-do-par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-do-par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-do-par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-do-par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanha-do-par%C3%A1


• Trabalho escravo e infantil 
• No Brasil ainda se verificam situações de trabalho escravo e infantil. Segundo dados do 

Departamento de Trabalho do governo dosEstados Unidos da América, o país ocupa o 
terceiro lugar no mundo em ocorrências dessas modalidades ilegais de trabalho (junto a 
Índia e Bangladesh, empatados), sendo que o setor de agronegócio responde com oito das 
treze atividades em que tais irregularidades têm maior incidência, com destaque para a 
pecuária e os cultivos de sisal, cana-de-açúcar, arroz, tabaco e carvão vegetal. A despeito 
dessa posição, o país teve sua atuação no combate dessa situação elogiada, sendo que no 
período 1995-2009 cerca de trinta e cinco mil trabalhadores foram libertados das condições 
aviltantes de trabalho. 

• Para o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Lélio Bentes, a Organização 
Internacional do Trabalho - OIT - reconhece o empenho brasileiro no combate às práticas 
criminosas de trabalho, que passam pela aplicação de multas; dentre as causas aponta a 
pobreza e a desinformação, ressaltando que para a solução definitiva mister a constante 
fiscalização das propriedades, e ainda a possível aprovação de Projeto de Emenda à 
Constituição (PEC), que prevê a perda do imóvel para os proprietários flagrados em situação 
irregular. 
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• Agricultura e impacto ambiental 
 

• No Brasil o setor agropecuário e 
o desmatamento respondem por 75% das 
emissões de gases responsáveis 
pela mudança do clima. Em razão disto, 
algumas iniciativas vêm sendo adotadas, 
com objetivo de minimizar esse impacto, 
sobretudo pela redução do 
desmatamento para a expansão agrícola e 
pecuária: a chamada "Moratória da Soja", 
o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-
açúcar, e o uso da fertirrigação nesta 
última, são exemplos dessas ações. 
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• Erosão do solo 
• Um dos problemas enfrentados pela agricultura brasileira é a falta de cuidados referentes ao 

uso do solo e controle da erosão. Uma grande parte das regiões Sudeste e Nordeste do país 
é de formações rochosas graníticas e de gnaisse, sobre as quais assenta-se uma camada 
de regolito, bastante suscetível à erosão e formação de voçorocas. Autores, como Bertoni e 
Lombardi Neto, apontam essa condição como um dos maiores riscos ambientais do país, e 
grande parte delas são decorrentes da ação humana. 

• A erosão impõe a reposição de nutrientes ao solo, em consequência da perda dos mesmos, 
e ainda provoca perda da estrutura, textura, e diminuição das taxas de infiltração e retenção 
de água. 

• Os procedimentos usados comumente no preparo do plantio, como a aração e uso 
de herbicidas para o controle das ervas daninhas acabam por deixar o solo exposto e 
suscetível à erosão - quer pelo carregamento da camada superficial (e mais rica em 
nutrientes), quer pela formação das voçorocas. A terra levada pela água, assim, provoca 
o assoreamentode rios e reservatórios, ampliando deste modo o impacto negativo no 
ambiente. Uma das soluções é o chamado plantio direto, prática ainda pouco divulgada no 
país. 
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• Agrotóxicos no Brasil 
• Existem quatro mil tipos de agrotóxicos, que resultam em cerca de quinze mil formulações distintas, dos 

quais oito mil estão licenciadas no Brasil. São produtos como 
inseticidas, fungicidas, herbicidas, vermífugos, e ainda solventes e produtos para higienização de 
instalações rurais, dentre outros. Seu uso indiscriminado provoca o acúmulo dessas substâncias no solo, 
água (mananciais, lençol freático, reservatórios) e no ar - e são largamente utilizados para manter as 
lavouras livres de pragas, doenças, espécies invasoras, tornando assim a produção mais rentável. 

• O Brasil apresenta uma taxa de 3,2 kg de agrotóxicos por hectare - ocupando a décima posição mundial, 
para alguns estudos, e a quinta, em outros. O estado de São Paulo é o maior consumidor, no país, sendo 
também o maior produtor (com cerca de 80% da produção nacional). Para o controle dos efeitos 
danosos ao meio ambiente do uso dessas substâncias é preciso a educação do agricultor, a prática do 
plantio direto, e ainda o esforço de órgãos tecnológicos como a EMBRAPA, com o desenvolvimento de 
espécies mais resistentes, de técnicas que minimizem a dependência aos produtos, do controle 
biológico de pragas, entre outros.[ 

• No ano de 2007 os produtos que apresentaram maior índice de contaminação por agrotóxicos foram 
tomate, alface e morango, sendo o agricultor o principal afetado. Isso decorre porque é baixa a 
conscientização do produtor e poucos são os que cumprem as determinações legais para o uso dessas 
substâncias, como a de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

• Segundo informações da Anvisa com base em dados da ONU e Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio, as lavouras brasileiras utilizam pelo menos dez tipos de agrotóxicos considerados proibidos 
em outros mercados, como União Europeia e Estados Unidos 
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• Evolução do agronegócio brasileiro 
• Durante as duas décadas finais do século XX, o Brasil assistiu a uma brutal evolução na sua produção 

agrícola: em uma área praticamente igual à do início dos anos 80, a produção praticamente dobrou no 
final do século. 

• Em 2010, a OMS aponta o país como o terceiro maior exportador agrícola do mundo, atrás apenas 
de Estados Unidos e União Europeia.[62][63] 

• Vários fatores levaram a este resultado, tais como a melhoria dos insumos utilizados (sementes, adubos, 
máquinas), as políticas públicas de incentivo à exportação, a diminuição da carga tributária (como, por 
exemplo, a redução do imposto de circulação, em 1996), a taxa de câmbio real que permitiu estabilidade 
de preços (a partir de 1999), o aumento da demanda dos países asiáticos, o crescimento da 
produtividade das lavouras[62] e outros componentes, como a intercessão governamental junto 
à OMC para derrubar barreiras comerciais existentes contra produtos brasileiros em países 
importadores. 

• Esta evolução do setor permitiu que a agricultura passasse a representar quase um terço 
do PIB nacional. Esta avaliação leva em conta não somente a produção campesina em si mesma, mas de 
toda a cadeia econômica envolvida: desde a indústria produtora dos insumos até aquela envolvida no 
seu beneficiamento final, transporte, etc. 

• Enquanto a agricultura propriamente dita apresentou, no período de 1990 a 2001 uma queda na oferta 
de empregos, o setor do agronegócio praticamente triplicou a oferta de empregos (que saltou de 
trezentos e setenta e dois mil para um milhão e oitenta e dois mil, no interregno). O número de 
empresas era, em 1994, de dezoito mil, e em 2001 saltou para quase quarenta e sete mil. Já a relação 
emprego/produtividade na agricultura apresentou um crescimento expressivo, oposto à diminuição do 
número de trabalhadores.  
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• Perspectivas e limitações 
• O setor agrícola brasileiro possui possibilidades de ampliar a produção existente. Para tanto, há que se considerar as 

áreas em que pode haver expansão da fronteira agrícola, bem como o incremento daquelas subexploradas. Fatores que 
limitam essa expansão vão desde o surgimento de pragas em virtude das monoculturas, infraestruturais (vide a seção 
sobre o transporte), os problemas ambientais gerados por práticas como o desmatamento, etc. 

• Balança comercial agrícola 
• Dentre os produtos do agronegócio a soja é o líder. No período compreendido entre agosto de 2007 e julho de 2008 as 

exportações agrícolas renderam ao país sessenta e oito bilhões e cem milhões de dólares, que fizeram o setor 
apresentar um superávit (diferença entre o valor importado e o exportado) de cinqüenta e sete bilhões e trezentos 
milhões de dólares, no período. 

• Mercados externos 
• No ano de 2008 o maior mercado consumidor dos produtos agrícolas brasileiros foi a União Européia. A China, 

entretanto, foi o país que, individualmente, teve maior participação como importador, com um montante de 13,2% no 
total, seguido pelos Países Baixos (com 9,5%) e Estados Unidos da América (8,7%). 

• Agronegócio por regiões 
• As Regiões do Brasil possuem ampla diversidade climática e, portanto, apresentam vocação agrícola e industrial com 

problemáticas bastante diferenciadas, trazendo assim participações bem distintas no agronegócio. 
• No ano de 1995, as regiões brasileiras participavam, percentualmente, da seguinte forma no total do volume do setor: 

Norte – 4,2%; Nordeste – 13,6%; Centro-Oeste – 10,4%; Sudeste – 41,8%; e Sul – 30,0%, dados estes que revelam a 
concentração nestas duas últimas regiões de mais de setenta por cento de todo o montante do agronegócio brasileiro. 
Este quadro vem se alterando, com a pequena e gradual ampliação das regiões Centro-Oeste e Norte. 
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