
CATEGÓRIAS DE ANÁLISES GEOGRÁFICAS 

 

A geografia é a ciência que tem por finalidade o estudo direcionado ao 

espaço geográfico. Esse espaço compreende a totalidade terrestre englobando 

o substrato físico (naturais e sociais), ações e seu processo histórico de 

produção. Para a delimitação do espaço geográfico utilizam-se conceitos 

básicos que orientam a análise e o momento certo de um fenômeno estudado. 

Dispõe-se de quatro categorias analíticas, que estão inseridas no 

espaço geográfico: paisagem, lugar, território e região. Cada uma dessas 

abrange múltiplas concepções que favorecem a compreensão da natureza e do 

espaço.  

 Paisagem – São configurações externas, o conceito de paisagem refere-se às 

manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser 

humano através de seus sentidos. 

“A paisagem é diferente do espaço. A primeira é a 
materialização de um instante da sociedade. Seria, numa 
comparação ousada, a realidade de homens fixos, parado 
como numa fotografia. O espaço resulta do casamento da 
sociedade com a paisagem. O espaço contém o movimento. 
Por isso, paisagem e espaço são um par dialético. 
Complementam-se e se opõem. Um esforço analítico impõe 
que os separemos como categorias diferentes, se não 
queremos correr o risco de não reconhecer o movimento da 
sociedade" (SANTOS, 1994:72). 

 

 Território – É um espaço delimitado, através de fronteiras, seja de ondem 

humana ou natural.  

“O território é o lugar em que desembocam todas as ações, 
todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as 
fraquezas, isto é, onde a história do homem é plenamente 
realizada a partir das manifestações da sua existência. 
[Nesse sentido] a Geografia passa a ser aquela disciplina 
mais capaz de mostrar os dramas do mundo, na nação, do 
lugar” (SANTOS, 2002:9). 

 

 Região – É uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a determinados 

critérios, delimitados pela humanidade (através de práticas culturais, línguas, 

paisagens, distâncias, etc.…). A região como meio para as interações sociais, 



tratando-se da ideia política da região com base na ideia de dominação e 

poder constituindo fatores fundamentais na diferenciação de áreas (CORRÊA, 

2001). 

 Lugar – Espaço percebido ou determinado pela razão humana. Conforme 

Carlos (1996:20), como a parte do espaço geográfico, efetivamente 

apropriado para a vida, onde se desembocam as atividades cotidianas, “a 

base da reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitante-

identidade-lugar”. 

É preciso lembrar, que essas categorias e conceitos não são exclusivos da 

Geografia, podendo ter outros significados quando utilizados em outras ciências 

ou pelo senso comum.  

 

CARTOGRÁFIA 

 

Cartografia é o estudo da representação da realidade de forma gráfica. Essa 

ciência estuda, analisa e produz mapas, plantas, gráficos e tabelas de uma 

determinada localidade. A cartografia está em constante alteração e 

envolve recolhimento de dados, investigação científica, além 

de Matemática, História e tecnologias. 

Seu estudo é importante para toda a população, pois é com sua 
utilização que se torna possível: 

 Estudar fenômenos naturais; 

 Fazer a previsão do tempo; 

 Analisar o meio ambiente e a atmosfera; 

 Realizar planejamentos ambientais e rotas de aviação; 

 Observar vulcões, inundações e erosões do solo; 

 Estudar os avanços de epidemias; 

 Utilizar o GPS (Global Positionig Sistem). 

 
 

1. COORDENADAS GEOGÁFICAS 
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O globo terrestre é dividido por um conjunto de linhas imaginárias que se 

cruzam e permitem que qualquer ponto da superfície seja localizado. Essas 

linhas determinam a latitude e a longitude, que, em conjunto, são chamadas 

de coordenadas geográficas. 

A Linha do Equador é o círculo máximo da esfera e é traçado na horizontal, 

dividindo a Terra em hemisfério Norte e hemisfério Sul. É a partir da Linha do 

Equador que se originam os paralelos que, à medida que se afastam, tanto 

para norte quanto para o sul, diminuem de diâmetro. 

Os paralelos são medidos em graus de distância em relação à Linha do 

Equador. Esta distância é chamada de latitude e varia de 0° (Linha do Equador) 

a 90° (polos), tanto para o Norte quanto para o Sul. 

Mas, para localizar um ponto, não basta apenas saber sua latitude. Por 

exemplo, quando falamos que um ponto se encontra na latitude 30° ao norte do 

Equador, encontraremos infinitos pontos ao longo deste paralelo, pois um 

paralelo é um círculo paralelo à Linha do Equador. 

Já a longitude é identificada a partir das linhas traçadas perpendicularmente 

aos paralelos. São chamadas de meridianos. O meridiano 0º é o Meridiano de 

Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, o Ocidental (a oeste) e o 

Oriental (a leste). 

É a partir deste meridiano que todos os outros são medidos, de 15 em 15 

graus, ou seja, existe o meridiano 15°, o meridiano 30°, 45°, 60°… até chegar 

ao meridiano 180°, tanto para leste quanto para oeste. 
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A partir daí qualquer ponto sobre a superfície terrestre é identificável se 

fornecidos a latitude e a longitude, coordenadas resultantes do cruzamento das 

linhas imaginárias – os paralelos e os meridianos. 

2. FUSOS HORÁRIOS  

 

 

 

 

Os fusos horários representam a mudança de hora à medida que mudamos de 

um fuso para outro. Ao dividir os 360° da esfera terrestre por 24 horas (duração 

do movimento de rotação da Terra, que faz com que existam dias e noites), 

temos como resultado 15°. Ou seja, cada fuso possui 15° e cada um desses 

fusos possui uma hora dentro das 24 horas que a Terra necessita para o 

movimento de rotação. Todas regiões que se encontram dentro de um mesmo 

fuso possuem o mesmo horário. Contudo, pelo fato dos fusos não 

considerarem as divisões político-administrativas como, por exemplo, países, 

cidades, estados e outros, foram feitas algumas adaptações para unificar o 

horário de uma mesma unidade político-administrativa. 



3. ESCALA CARTOGRÁFICA 

 

Para a representação em um plano de uma estrutura de grandes dimensões, 

como a Terra, é necessário que haja uma correspondência entre as dimensões 

reais e as dimensões da representação no papel. Essa correspondência é feita, 

na cartografia, pelo que chamamos de escala. 

 Escala numérica: É a mais simples e comum. É demonstrada da 

seguinte forma: 

1: X 

Sendo o 1 o número de centímetros no mapa e o X o número equivalente no 

espaço real. Por exemplo: se a escala de um mapa é 1:1000, isso significa que 

cada centímetro na representação corresponde a 1000 centímetros reais. 

 Escala gráfica: Essa escala é representada como se fosse 

uma régua com intervalos (geralmente 1 cm). Acima de cada intervalo, 

está escrito quanto ele vale em centímetros. Abaixo da régua constará a 

medida para o qual o espaço será convertido na realidade. 

 

Quanto ao tamanho da representação, usamos a escala a seguir: 

 Escala natural: ocorre quando o tamanho da redução coincide com o da 

realidade – 1:1; 

 Escala reduzida: quando a área real é maior que a 

representada. 1:5; 1:50; 

 Escala ampliada: indicada para mostrar detalhes, acontece quando a 

representação é maior que o objeto real – 50:1, 100:1. 

 Escala de cores: Existem outros tipos de escalas, como a escala de 

cores. Conforme você já leu anteriormente, não é um mero enfeite, ela é 

usada para a representação de altitude ou depressão do relevo. E, com 

base nessas informações, são feitos planejamentos para agricultura, por 

exemplo. 



 

4. CARTOGRÁFIAS TEMÁTICAS 

 

 

 

Cartografia Temática é assistemática e baseada em normas metodológicas, 

isto é, existem regras para a escolha dos símbolos e toponímias que são 

destinados a representação dos elementos geográficos. Ela enfatiza a 

distribuição geográfica das feições. A representação temática, distintamente da 

geral, exprime conhecimentos particulares para uso geral, ressalta IBGE 

(1999), sendo necessária às pesquisas socioeconômicas, de recursos naturais 

e estudos ambientais. 

A confecção de cartogramas é a área da cartografia temática. Cartogramas são 

mapas esquemáticos, com elevado nível de abstração, em que formas ou 

localizações reais são estilizadas com fins conceituais e informativos. Os 

elementos cartográficos, reunidos numa só folha, são representações gráficas 



de fenômenos espaciais e temporais, pelo que abordam numerosos assuntos 

quase sempre em mutação contínua, como as migrações, fluxos de veículos, 

desmatamento, reflorestamento etc. 

O mapa esquemático que serve de base para o cartograma é extraído do mapa 

topográfico ou geográfico, sendo o tema do cartograma exposto mediante 

diversos recursos gráficos, como pontos e figuras, quando é chamado de 

pictórico. 

   O objetivo da cartografia temática é representar, utilizando-se símbolos 

qualitativos e/ou quantitativos, fenômenos localizáveis de qualquer natureza 

sobre uma base de referência, geralmente um mapa topográfico, em quaisquer 

escala, em que sobre um fundo geográfico básico, são representados os 

fenômenos geográficos, geológicos, demográficos, econômicos, agrícolas 

etc...visando ao estudo, à análise e a pesquisa dos temas, no seu aspecto 

espacial, desta forma, torna-se difícil realizar uma classificação de todos os 

mapas temáticos possíveis, entretanto a seguir apresentamos três tipos 

divididos segundo o tipo de figura cartográfica, segundo a escala e segundo o 

conteúdo: 

Segundo a Cartográfica 

 Mapas propriamente ditos, construídos sobre uma quadrícula geométrica 
numa dada escala, segundo regras de localização (x,y) e de qualificação 
(z); 

 Cartogramas que realizam a representação de fenômenos geográficos 

mensuráveis sob a forma de figuras proporcionais localizadas num fundo 

cartográfico, eventualmente adaptado; 

 Cartodiagramas representação detalhada de fenômenos geográficos 

mensuráveis na forma de conjunto de diagramas, constituídos por 

elementos comparáveis, localizados num fundo cartográfico; 

 

5. ELEMENTOS CARTOGRÁFICOS 

São vários os elementos de um mapa, isto é, aqueles itens e símbolos 

necessários para que uma mera figura possa ser diferenciada de um 

verdadeiro mapa ou cartograma, que é feito com rigor científico para 

representar uma determinada área da superfície terrestre. Em geral, os mapas 

costumam apresentar as seguintes composições: título, orientação, legenda, 

escala e projeção cartográfica. Esses são elementos obrigatórios de um mapa, 

embora nem sempre estejam presentes em todos os mapas que vemos por aí. 

De toda forma, para melhor interpretarmos as informações cartográficas, é 

preciso conhecer esses instrumentos, procurando saber o que eles são, o que 

indicam e quais são as suas funções no processo de comunicação, haja vista 

que os mapas também são formas de linguagem. 

 Título: O título, que por vezes vem acompanhado de um subtítulo, é o 

indicador do tema retratado, quando se trata de um mapa temático. Em 

mapas históricos, o título também costuma indicar o ano ou período do 

espaço representado. Para que se faça uma correta leitura de qualquer 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm


cartograma, a primeira coisa a se fazer é sempre ler o título e 

compreender o que ele indica. 

 Legenda: As legendas são os significados dos símbolos existentes nos 

mapas. Esses símbolos podem apresentar-se em forma de cores, 

ícones, hachuras, pontos, linhas e outros. Alguns desses símbolos 

apresentam padronizações, como o azul para representar a água; o 

verde, para as florestas e áreas verdes, linhas com traços para 

representar ferrovias; aviões para representar aeroportos, entre outros  

 Escala: indica a relação matemática entre o espaço real e a 

representação desse espaço no mapa. Ela, portanto, aponta a 

quantidade de vezes que uma área teve de ser reduzida para caber no 

local em que o mapa está representado. As escalas podem ser gráficas 

ou numéricas (ambas presentes no exemplo acima). A escala numérica 

apresenta-se em números de uma divisão, e a escala gráfica apresenta-

se conforme uma representação de linhas e traços. 

 Orientação: é importante no sentido de apontar a direção do mapa, 

indicando-nos para que lado fica o norte e, consequentemente, os 

demais pontos cardeais. Ela pode apresentar-se com uma rosa dos 

ventos completa ou apenas com uma seta indicando o norte geográfico. 

A importância da orientação se dá, principalmente, em mapas que 

representam áreas muito restritas, quando não conseguimos perceber 

facilmente para que lado o mapa está apontando. 

 Projeção cartográfica: indica a técnica que foi empregada para fazer o 

mapa. Como sabemos, as projeções cartográficas são as diferentes 

formas de representar o globo terrestre (que é geoide, quase esférico) 

em um plano. Como essa representação apresenta distorções, se 

sabemos qual foi a projeção utilizada em um determinado mapa, 

conseguimos ter uma melhor noção sobre elas. 
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CLIMAS DA TERRA 

 

 

Clima é definido como a sucessão de diferentes tempos atmosféricos ao longo 

dos anos. O tempo necessário para determinar um tipo de clima é de, no 

mínimo, 30 anos estudando o comportamento dos tipos de tempo de 

determinada região. 

Um conjunto de fatores climáticos vai definir um tipo de clima de determinado 

lugar. Ressalta-se que esses fatores não podem ser estudados isoladamente 

para a definição de um clima, mas sim de forma integrada. São eles: 

 

 Latitude: ela interfere na incidência de raios solares recebidos por 

determinada região. Latitudes próximas ao Equador recebem maiores 

quantidades de raios solares, incidindo sobre uma área maior da 



superfície terrestre. Consequentemente, as temperaturas médias desses 

lugares próximos ao Equador serão maiores; e, quanto mais afastado do 

Equador for o lugar, menores serão as temperaturas. A latitude é o fator 

responsável pela diferenciação das zonas climáticas: tropical, temperada 

e polar. 

 

 Altitude: quanto maior a altitude, mais rarefeito se torna o ar. 

Consequentemente, a temperatura tende a ser menor, pois nessas 

condições as moléculas de ar, em baixa concentração, não conseguem 

reter calor e umidade. 

 

 Massas de ar: são grandes porções de ar da atmosfera que se 

estendem por milhares de quilômetros. Formam-se numa superfície 

homogênea, pela pressão atmosférica. Suas características – quente, 

fria, úmida, seca – dependerão das condições do ambiente em que se 

formaram e por onde farão sua trajetória. Existem seis tipos de massas 

de ar: oceânica (úmida), continental (seca), tropical e equatorial 

(quente), temperada e polar (frias). Não raro, muitas dessas massas se 

encontram durante seu deslocamento, havendo uma troca de calor e 

umidade entre elas. 

 

 Continentalidade e Maritimidade: correspondem à maior ou menor 

proximidade de grandes massas de água. Além de exercerem variação 

na umidade, interferem também na temperatura da região. Por exemplo, 

em lugares que sofrem influência da continentalidade (localizados no 

interior do continente, distantes dos oceanos) há uma variação maior da 

temperatura ao longo do dia, com altas taxas de amplitude térmica. 

 

 Correntes Marítimas: são porções de águas extensas que fazem um 

movimento de descolamento nos oceanos. São movimentadas pelas 

ações dos ventos e pelo movimento de rotação da Terra. As correntes 

marítimas têm o poder de interferir na temperatura atmosférica e no 

movimento das massas de ar. 



 

O clima mundial é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos, 
que contribuem para uma grande diversificação climática. Assim, dependendo 
da região do mundo e dos fatores que a influenciam, a atmosfera terá 
características totalmente diferentes. 
Atualmente, existem diferentes classificações climáticas que definem o clima 
de acordo com os seus principais elementos: radiação, temperatura, pressão 
atmosférica, umidade etc. De acordo com essa classificação, o planeta possui 
vários tipos e subtipos de clima, a saber: 

 Clima Equatorial: Presente nas zonas tropicais (Amazônia, África e 
Indonésia), próximas à Linha do Equador. 
Apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 
25°C, pequena amplitude térmica (diferença entre a maior temperatura 
registrada e a menor) e muita umidade, com médias 
pluviométricas superiores a 2.000 milímetros por ano. 
 

 Clima Tropical: Ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os 
trópicos de Capricórnio e de Câncer. Apresenta elevadas temperaturas, 
com médias anuais em torno de 20ºC, e duas estações bem definidas: 
um quente e úmida (verão) e outra mais fria e seca (inverno). A 
quantidade de umidade varia conforme a sua localização. Regiões 
tropicais próximas ao litoral, que são influenciadas pela maritimidade, 
são mais úmidas do que as regiões localizadas no interior do continente, 
que são influenciadas pela continentalidade. Assim, as médias de 
pluviosidade variam entre 1.000 e 2.000 por ano e dependem da região 
em que se encontram. Em virtude dessa variação de umidade, o clima 
tropical pode ser dividido em: Clima tropical úmido ou litorâneo e Clima 
tropical continental ou clima tropical típico. As áreas mais elevadas do 
clima tropical apresentam temperaturas mais amenas em razão da 
variação de altitude, o que configura o clima tropical de altitude. 
 

 Clima Temperado: Presente em áreas de médias altitudes, é o único tipo 
de clima que possui as quatro estações bem definidas: Primavera, 
Verão, Outono e Inverno. Possui temperaturas mais amenas, com 
médias anuais que variam em torno de 8ºC e 15ºC, e umidade que varia 
de acordo com a sua localização (quanto mais próximo ao litoral, mais 
úmido). Esse tipo de clima é dividido em: Clima temperado oceânico - É 
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um clima mais úmido e que apresenta invernos menos rigorosos em 
virtude da influência da umidade oceânica. Como a água demora mais 
tempo para se resfriar, ela mantém a temperatura atmosférica por mais 
tempo, diminuindo, assim, a amplitude térmica entre o verão e o inverno. 
Clima temperado continental - como não é influenciado pela umidade 
oceânica, é mais seco e apresenta invernos mais rigorosos. 

 Subtropical: Presente em áreas de transição entre o clima tropical e o 
clima temperado. Apresenta temperaturas mais amenas e grande 
amplitude térmica anual, com temperaturas negativas no inverno e 
acima dos 30ºC no verão. As estações do ano, apesar de não serem tão 
bem definidas como as do clima temperado, já começam a se delinear. 
As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior 
ocorrência durante o verão. 
 

 Mediterrâneo: Ocorre, principalmente, nas regiões próximas ao Mar 
Mediterrâneo. Apresenta duas estações bem definidas: verão (quente e 
seco) e inverno (chuvoso e menos quente). As médias de temperatura 
assemelham-se muito às do clima tropical, mas a quantidade de chuvas 
é ligeiramente menor no clima mediterrâneo. 
 

 Frio (subpolar): Presente nas regiões temperadas mais próximas aos 
polos e apresenta duas estações bem definidas: Verão fresco, com 
temperaturas em torno de 10º C, e inverno bastante rigoroso, com 
temperaturas negativas. O índice pluviométrico varia entre 100 e 1000 
milímetros, sendo comum a precipitação em forma de flocos de neve 
durante o inverno. 
 

 Frio de Montanha: Ocorre em regiões com grandes cadeias de 
montanhas, como os Andes, Himalaia, as Montanhas Rochosas e os 
Alpes. Caracteriza-se pelas baixas altitudes, com uma grande variação 
de temperatura conforme a altitude (quanto maior a altitude, menor a 
temperatura), e a presença de neves eternas (que nunca derretem). 
 

 Polar ou Glacial: Ocorre nas zonas polares ou em latitudes muito 
elevadas, próximas aos polos norte e sul. Apresenta temperaturas 
baixas durante o ano todo, com médias anuais próximas a -30º C, uma 
grande variação na duração do dia e da noite e baixa umidade, com um 
índice pluviométrico de menos de 200 milímetros anuais. 
 

 Desértico: Presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões 
tropicais (norte da África, Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, 
norte do México, litoral do Chile e do Peru, Austrália e noroeste da 
Índia), geralmente em regiões de depressões. Apresenta uma grande 
amplitude térmica durante o dia (com temperaturas próximas aos 50ºC 
durante o dia e temperaturas negativas durante a noite), baixa umidade, 
chuvas escassas e irregulares e índices pluviométricos inferiores a 250 
mm por ano. 



 

 Semiárido: Localiza-se nas bordas dos desertos da América do Norte, 
América do Sul, Austrália, África e na região Nordeste do Brasil, que, 
embora não esteja próxima a um deserto, também possui esse tipo de 
clima em virtude da baixa umidade existente na região.  O semiárido 
caracteriza-se pela presença de altas temperaturas, com médias anuais 
em torno de 27º C, baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e 
médias pluviométricas que variam em torno de 300 a 800 milímetros por 
ano. 

 

 

CLIMAS DO BRASIL 

 

 

 

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 refere-se 

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. 



O critério utilizado no Brasil para classificar os diferentes tipos de clima 

relaciona-se à origem, natureza e, principalmente, movimentação das massas 

de ar existentes no país (equatoriais, tropicais e polares). Conforme análises 

climáticas realizadas no território brasileiro, foi possível estabelecer climas 

diferentes: 

 

 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). 

 

 Tropical – Clima do Brasil central, também presente na porção oriental 

do Maranhão, extensa parte do território do Piauí, na porção ocidental 

da Bahia e de Minas Gerais, além de ser 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. 

 

 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. 

 

 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 ocorre no inverno, 

já no Sudeste, ocorre no verão. O índice pluviométrico médio é alto, de 2 

mil milímetros anuais. 

 

 Subtropical – Ocorre nas latitudes abaixo do trópico de Capricórnio. Está 

presente no sul do estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, 

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 as temperaturas mais baixas do país, inferiores 

a 0 °C. 

 

 Semiárido – 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. 

 

 

 

PARANÁ 

 

 



O Paraná é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizado ao norte 

da região Sul, da qual é o único a ter área limítrofe com estados de outras 

regiões. É dividido em Sua área é de 199 307,922 km², Sua capital é Curitiba. 

Outros municípios importantes são: Londrina, Maringá, Ponta 

Grossa, Guarapuava, Cascavel, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu. É o 

quinto estado mais rico do Brasil pelo PIB, ficando atrás apenas 

de SP, RJ, MG e RS.  

Seu território, que abrange toda a extensão da antiga República do Guairá à 

época do Império Espanhol, era a província mais nova do Brasil imperial, 

desmembrada de São Paulo em 1853, sendo seu primeiro presidente Zacarias 

de Góis. Foi criada por motivos diversos, podendo ser citados uma punição 

pela participação dos paulistas na Revolta Liberal de 1842, um acordo pelo 

apoio oferecido pelos paranaenses à Revolução Farroupilha e o cultivo 

lucrativo da erva-mate. É também o mais novo estado da região Sul do país, 

logo depois do Rio Grande do Sul (1807) e Santa Catarina (1738). 

O estado é historicamente conhecido por sua grande quantidade 

de pinheirais espalhados pela porção do planalto sul, onde o clima 

é subtropical úmido, como nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do 

Sul enquanto o resto do Brasil é tropical. A espécie predominante na vegetação 

é a Araucaria angustifolia. Os ramos dessa árvore aparecem na bandeira e no 

brasão, símbolos adotados em 1947. Os rios mais importantes do Paraná são 

o Paraná, o Iguaçu, o Ivaí, o Tibagi, Paranapanema, o Itararé e o Piquiri e o 

clima do estado é classificado como temperado. 

 O estado do Paraná ocupa uma área de 199.880 km², estendendo-se do litoral 

ao interior, localiza-se a 51º00'00" de longitude oeste do Meridiano de 

Greenwich e a 24º00'00" de latitude sul da Linha do Equador e com fuso 

horário -3 horas em relação a hora mundial GMT. Três quartos de seu território 

ficam abaixo do Trópico de Capricórnio. No Brasil, o estado faz parte da região 

Sul, fazendo fronteiras com os estados de São Paulo, Santa Catarina, Mato 

Grosso do Sul e dois países: Paraguai e Argentina. É banhado pelo oceano 

Atlântico. 

Seu relevo é dos mais expressivos: 52% do território ficam acima dos 600m e 

apenas 3% abaixo dos 300m. Paraná, Iguaçu, Ivaí, Tibagi, Paranapanema, 

Itararé e Piquiri são os rios mais importantes. Terra roxa, o solo de 

maior fertilidade do Brasil, cobre 40% do território, no Norte do Paraná. Ela 

expandiu a cafeicultura, no estado, desde 1920. Tanto os solos das florestas 

como das formações campestres são inférteis. Nestes últimos, os agricultores 

estão usando tecnologias inovadoras para aproveitar melhor os solos. 

Suas principais bacias fluviais são: a bacia do rio Paraná, no oeste, a 

de Paranapanema no norte, a do Iguaçu no sul e as do Atlântico Sudeste e 

do Atlântico Sul no leste. A maioria dos rios do estado é afluente do rio Paraná, 

dos quais os de maior extensão são Paranapanema, que separa a divisa norte 
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do Paraná com São Paulo, e o Iguaçu, que delimita parcialmente o Paraná com 

Santa Catarina e a Argentina. A oeste, o rio Paraná separa o estado 

do Paraguai e a noroeste, Mato Grosso do Sul. Alguns rios, de menor 

extensão, descem em direção ao litoral, sendo que os de maior comprimento 

correm ao estado de São Paulo, desembocando no rio Ribeira de Iguape.  

 

O Paraná caracteriza-se por três tipos climáticos:  

 

 

 Clima subtropical Cfa -  acontece na planície litorânea e no oeste do 

estado (áreas menos elevadas do planalto) e 

apresenta temperaturas médias anuais em torno dos 19 °C e índice 

pluviométrico de 1 500 milímetros por ano.  

 Clima subtropical Cfb com boa distribuição de chuvas anuais e verões 

suaves, surge na porção de maior elevação e abrange os três planaltos: 

cristalino, paleozoico e o leste do planalto basáltico, com temperaturas 

médias de 17 °C e pluviosidades regulares durante todo o ano, em torno 

de 1 200 milímetros.  

 O clima Cwa, subtropical com verões de calor e invernos de estiagem, 

aparece na parte noroeste do território estadual, característico dos 

regimes tropicais, com diminuição das chuvas no inverno; a média 

térmica é um pouco mais elevada, por volta de 20 °C. O índice 

pluviométrico atinge 1 300 mm por ano. Em determinadas épocas do 

ano, em especial no inverno acontecem geadas, mais frequentes nas 

áreas de mais altitude onde, em algumas ocasiões, ocorrem quedas 

de neve, um fenômeno raramente visto na região de Curitiba 
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FAUNA E FLORA 

 

As florestas tropicais, uma porção da Mata Atlântica, abrangiam primitivamente 
quase metade (46%) do Paraná, sendo parte dela composta por 
formações latifoliadas e coníferas, e nas partes de menor altitude ou de mais 
baixa latitude (incluindo-se aí toda a fração norte do território estadual). Há 
outra mista, abundante na parcela mais extensa do planalto cristalino e, em 
menores porções, no extremo leste do basáltico e um pequeno pedaço do 
paleozoico. Nos dias atuais, é a floresta mais economicamente explorada, 
sendo os últimos remanescentes encontrados na planície litorânea, na encosta 
da serra do Mar e nos vales dos rios Iguaçu, Piquiri e Ivaí. O pinheiro-do-
paraná é uma das principais espécies encontradas, além de outras latifoliadas, 
entre os quais imbuia, cedro e erva-mate 

Os campos limpos abrangem mais de 9% do território do Paraná e predominam 

na parte leste do planalto paleozoico, bem como em partes de Curitiba 

e Castro, no cristalino; Guarapuava, Palmas e demais, pequenas, no basáltico. 

Os campos cerrados constituem pequenas manchas no planalto paleozoico e 

no basáltico e são pouco expressivos, abrangendo menos de 1% superfície 

estadual.  

 Em virtude da vegetação caracterizada por campos e florestas, e do 

clima predominantemente subtropical úmido, o Paraná abriga uma 

grande diversidade de espécies de vegetais. A araucária, também 

conhecida como pinheiro-do-paraná, é o maior símbolo do Estado. Dela 

origina-se o pinhão, comida típica da cultura local. Outra árvore da 

região é a imbuia, com alto valor comercial por possuir uma madeira 

muito resistente. Há ainda a erva-mate, muito conhecida por suas folhas 

que dão origem ao chá mate, bastante consumido no Sul do país. O 

cedro, que tem alto valor comercial, também é um exemplo da riqueza 

da vegetação paranaense, pela qualidade de sua madeira e pelas 

diversas possibilidades de uso. 

 A fauna paranaense varia conforme o ambiente geográfico e é formado 

por espécies terrestres, que habitam as florestas e os campos, e 

aquáticas, que vivem nos rios ou no mar, além de anfíbios, que 

possuem habitat tanto na terra como na água. Na fauna aquática 

destacam-se alguns exemplos de peixes.  

 

BIOMAS 
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O Brasil possui 7 Biomas, dos quais 2 compõem os Biomas do Paraná. Os 

Biomas Paranaenses são o Cerrado e a Mata Atlântica (sendo que 98% do 

território paranaense está inserido no Bioma Mata Atlântica) nos quais há 

diversidade de ecossistemas. De acordo com as especificidades e influência 

dos fatores abióticos de cada região encontram-se diversos ecossistemas no 

território paranaense, com localização e características fisiográficas peculiares, 

que determinam a flora e na fauna. 

Muitos Biomas e Ecossistemas sofreram alterações ao longo da história do 

desenvolvimento econômico do Paraná. A colonização e o desenvolvimento 

agropecuário contribuíram para que florestas e demais formas de vegetação 

natural fossem suprimidas e fragmentadas. Dos 85% de cobertura vegetal 

original do estado remanesceram 8% de áreas naturais. Essas se encontram, 

basicamente, nas encostas 

Classificação dos ecossistemas: 

• Ambientes Marinhos - Ambientes marinhos são ecossistemas que 

compreendem regiões que sofrem influência da água do mar, ocupando cerca 

de 70% da superfície terrestre, compreendendo os oceanos e suas zonas 

costeiras. A diversidade de ecossistemas marinhos é decorrente das condições 

de interdependência física, tais como: pressão, profundidade, salinidade, 

temperatura e luminosidade, e diversidade biológica entre seres vivos de zonas 

marinhas diferentes. Os micro-organismos fitoplâncton e zooplâncton são a 

base de complexa cadeia alimentar marinha, com interações entre diferentes 

espécies. O Ambiente Marinho ocupa a região oriental do estado do Paraná, 

sendo que o Oceano Atlântico faz limite a leste com os municípios de 

Guaraqueçaba, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. 

• Restinga - São formações vegetais costeiras extremamente adaptadas a 

fatores climáticos como ventos e temperatura, como também aos fatores 



geológicos. Possuem terreno arenoso, o que determina baixos níveis de 

fertilidade, além do elevado grau de salinidade. Estes fatores estão 

relacionados com a proximidade que a Restinga tem com o mar. Observa-se 

que, quanto mais protegido da influência do mar, maior é o porte da vegetação, 

a qual varia entre herbácea (rasteira), arbustiva (árvores de pequeno e médio 

porte) e arbórea (árvores de grande porte). No Paraná, as Restingas estão 

localizadas próximas à linha da costa marinha e abrangem uma área 

equivalente a 0,05% . Este ecossistema serve de abrigo para diferentes 

espécies da flora e da fauna silvestres, tanto residentes quanto migratória. As 

tartarugas marinhas, por exemplo, necessitam desses ambientes para sua 

desova; as aves migratórias, por sua vez, encontram nessas áreas território de 

descanso e alimento em suas escalas . 

• Manguezal - Manguezal ou Mangue é um ecossistema costeiro de transição 

entre os ambientes terrestre e marinho, uma zona úmida característica de 

regiões tropicais e subtropicais. No estado do Paraná, os manguezais estão 

presentes nas baías de Paranaguá, Guaratuba e Guaraqueçaba e representam 

0,15% do território em áreas que somam, aproximadamente, 310 km² Este 

ambiente é caracterizado por apresentar terreno lodoso, o que faz com que as 

árvores apresentem diversas adaptações como raízes aéreas e folhas com 

glândulas. Estas glândulas têm como função eliminar o excesso de sal retido 

pelas plantas. Apenas três espécies de plantas (mangue-vermelho, mangue-

branco e mangue-amarelo) ocupam a frente dos manguezais, as quais estão 

mais sujeitas ao regime de marés. 

• Floresta Atlântica (Floresta Ombrófila Densa). - A Floresta Atlântica é o 

ecossistema que apresenta a maior diversidade biológica do planeta: estima-se 

que ocorrem neste ambiente cerca de 850 espécies de árvores, apenas nos 

estados sulinos. Em relação à fauna, é interessante destacar que os animais 

apresentam adaptações para ocupar os diferentes estratos da Floresta. No 

estado do Paraná, esta floresta abrange cerca de 5,51% do território, ao longo 

do litoral e na porção leste do estado, com inserções no Vale da Ribeira 

(PARANÁ, 2012). A Floresta Atlântica tem como característica ser apresentar 

estruturada em camadas: estrato arbóreo, estrato arbustivo e camada 

herbácea. Esse ecossistema é influenciado por variações de temperatura e 

ocorrências de chuvas apresentando, ainda, diferentes formas de relevo e, por 

isso, conforme o livro-texto Bioclima Paraná: a Biodiversidade Paranaense 

(2012), subdivide-se em 05 regiões distintas: • Floresta Ombrófila Densa 

Aluvial: associada às margens e sob influência dos rios. • Floresta Ombrófila 

Densa das Terras Baixas: geralmente costeira, também chamada de planície. • 

Floresta Ombrófila Densa Submontana: de solo mais seco, em regiões de 

montanhas. • Floresta Ombrófila Densa Montana: áreas montanhosas, com 500 

a 1.500 metros de altitude. • Floresta Ombrófila Densa Altomontana: mata 

nebular presente em grandes elevações.   



• Floresta de Araucária (Floresta Ombrófila Mista) - A denominação deste 

ecossistema indica uma de suas características que é o estrato arbóreo no qual 

se destaca a araucária (Araucaria angustifolia, conhecida como Pinheiro-do-

paraná) situando-se na porção mais alta da Floresta, sendo denominado – 

dossel (copa). Este ambiente também é conhecido como Floresta Ombrófila 

Mista, por representar a mistura entre plantas gimnospérmicas com 

angiospérmicas. A existência deste ecossistema está condicionada a um clima 

temperado com invernos frios e com incidência de geadas (PARANÁ, 2012). A 

Floresta de Araucária está subdividida em 04 regiões distintas: • Floresta 

Ombrófila Mista Aluvial: associada às margens e sob influência dos rios. • 

Floresta Ombrófila Mista Submontana: de solo mais seco, em regiões de 

montanhas. • Floresta Ombrófila Mista Montana: áreas montanhosas, com 500 

a 1.500 metros de altitude. • Floresta Ombrófila Mista Altomontana: mata 

nebular presente em grandes elevações. 

• Campos ou Estepes - Os Campos Naturais ou Estepe Gramineolenhosa 

possuem vegetação caracterizada por campos limpos permeados de matas de 

galeria e capões Módulo 3 10 esparsos de floresta. Esse ecossistema 

apresenta campos de diferentes fitofisionomias, riachos desprovidos de 

vegetação e florestas intercaladas. Conforme as condições físicas que incidem 

na vegetação dos campos, estes são classificados em diferentes campos 

nativos (PARANÁ, 2012): • Campos úmidos • Campos secos • Campos 

brejosos • Campos rupestres ou rochosos • Campos de altitude No Paraná, 

esta cobertura vegetal (campos) abrange uma área de 9,8% do território. 

• Cerrados ou Savanas - Nos Cerrados, os solos apresentam-se pobres em 

nutrientes. Esta característica influencia no crescimento das raízes das plantas, 

que se mostram longas para que alcancem os lençóis freáticos, pois, nos 

períodos de seca, entre maio e setembro, os índices de chuva são muito 

baixos, dessecando o solo em usa porção superficial. No Paraná, este 

ecossistema ocorre nas Bacias Hidrográficas dos rios das Cinzas e Itararé 

(região nordeste), nas Bacias do Ivaí, do Pirapó e do Tibagi (região norte). Em 

Jaguariaíva localiza-se o Parque Estadual do Cerrado, criado em 1992, 

preservando, assim, um dos últimos remanescentes do cerrado na região Sul 

do Brasil   

• Floresta Estacional Semidecidual. - A Floresta Estacional Semidecidual é 

assim denominada por se caracterizar por árvores que sofrem influência de 

dois diferentes períodos climáticos (chuvas e secas), o que ocasiona a perda 

parcial de suas folhas. Essa é a floresta mais ameaçada do Paraná, restando 

apenas 3,4% de sua distribuição original. Localiza-se no norte e oeste do 

estado, região do terceiro planalto. Este ecossistema é influenciado por alguns 

fatores físicos, e as diferenças apresentadas nesses determinam as seguintes 

subdivisões: • Floresta Estacional Semidecidual Aluvial: associada às margens 

e sob influência dos rios. Módulo 3 12 • Floresta Estacional Semidecidual 

Submontana: desenvolve-se em solo mais seco, em regiões abaixo das 



montanhas. • Floresta Estacional Semidecidual Montana: ocorre em áreas 

montanhosas com elevações médias acima de 800 m de altitude   

• Rios, várzeas e alagados - Esses ambientes são corpos d’água denominados 

lóticos, por estarem em constante movimento. Ao longo desses cursos d’água 

existem diferentes formações vegetais que compõem o sistema conhecido 

como ripário, que são compreendidos por banhados e matas ciliares, 

suscetíveis à oscilação do nível das águas  

• Cavernas - Cavernas são ambientes subterrâneos que podem ser associados 

ao patrimônio espeleológico (do latim spelaeum = caverna) gerados por 

diferentes acontecimentos geológicos combinados com processos químicos, 

tectônicos, atmosféricos e biológicos. Cavernas são ambientes com 

biodiversidade baixa, devido à ausência ou à pouca presença de certos fatores 

físicos como, por exemplo, a luminosidade. As Cavernas podem ocorrer em 

áreas formadas por diferentes rochas podem ter formato vertical ou horizontal, 

apresentando espeleotemas, como as estalactites ou as estalagmites. No 

Paraná há vários ambientes subterrâneos dispersos em diferentes regiões, 

sendo que 295 cavernas são conhecidas e encontram-se cadastradas na 

Sociedade Brasileira de Espeleologia. As mais famosas são: • Cavernas 

Jesuítas/Fada, localizada no Parque Estadual de Campinhos, em Tunas do 

Paraná; • Gruta de Bacaetava, em Colombo; • Lancinhos, em Rio Branco do 

Sul; • Buraco do Padre, em Ponta Grossa; • Gruta do Pinheiro Seco, em 

Castro; 

 

ECONÔMIA 

Em 2013, o Paraná possui o quinto PIB do Brasil, com 179 270 000 bilhões de 

reais, representando 5,90% do PIB Nacional, mostrando seu significativo 

crescimento. Porém nos últimos dois anos o PIB Paranaense vem 

apresentando um vertiginoso declínio onde a variação foi de 5,2% a 3,2%. 

Essa desaceleração pode ser atribuída às crises no campo que vêm atingindo 

o estado nos últimos anos, e que acabam refletindo no comércio, serviços e até 

indústria. Cerca de 15% do PIB paranaense provém da agricultura. Outros 40% 

vêm da indústria e os restantes 45% são do setor terciário.  

As principais atividades econômicas são a agricultura (cana-de-

açúcar, milho, soja, trigo, café, tomate, mandioca), a indústria 

(agroindústria, automobilística, papel e celulose) e o extrativismo 

vegetal (madeira e erva-mate). O Paraná tinha em 2009, o quarto maior PIB do 

Brasil, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 

 Setor primário -  é o menos relevante para a economia paranaense: em 

2013, a agropecuária representava somente 10,4% do valor total 

adicionado à de todo o estado. O setor agropecuário do Paraná tem 
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grande diversificação e alta produtividade, bem como um 

progressivo parque industrial. É o estado brasileiro que mais produz 

milho e soja e o segundo produtor de cana-de-açúcar. Os mais 

importantes produtos da agricultura paranaense são o trigo, o milho e 

a soja, riquezas das quais foram obtidos recordes de safra, competindo 

com os demais estados. O cultivo da soja é o mais novo dos três e foi 

expandido tanto no norte como no oeste do estado, e depois no sul. Tem 

importância, também, que o algodão herbáceo é especialmente 

produzido no norte.  A cafeicultura, que é uma das principais atividades 

agrícolas do estado, caso não desfrute da mesma grandiosidade de 

antigamente (o Paraná, sozinho, já chegou a produzir 60% do café de 

todo o mundo), ainda faz com que o Paraná continue sendo um dos 

mais importantes produtores da federação brasileira.  As plantações 

mais densas de café revestem a área a oeste de Apucarana. Em 

segundo lugar, o café é produzido nos terrenos da área zoneada 

de Bandeirantes, Santa Amélia e Jacarezinho. No que se refere à 

pecuária, o Paraná dispõe de uma imensa bovinocultura e é um dos 

estados brasileiros que mais criam porcos, principalmente no centro, sul 

e leste do estado. Nos últimos vinte anos, a bovinocultura e 

a suinocultura foram muito expandidas. Como nos demais estados da 

região Sul, diferem, no Paraná, os modos de utilização das 

terras campestres ou florestais. Geralmente, nas zonas campestres, a 

pecuária extensiva é praticada; nas florestais, as plantações e pastos 

artificiais para engordar o gado são desenvolvidas no Paraná. 

O subsolo paranaense possui grandes riquezas minerais. Há reservas 

significativas de areia, argila, calcário, caulim, dolomita, talco e mármore, 

bem como demais menores (baritina, cálcio). A bacia carbonífera é a 

terceira do Brasil, e a de xisto, a segunda. Em relação aos minerais 

metálicos, mediram-se depósitos de chumbo, cobre e ferro. 

 Setor secundário - Embora o estado possua um grande parque 

industrial, na economia paranaense o setor secundário é atualmente o 

segundo menos relevante: em 2013, a participação 

da indústria representava somente 26,02% do valor total adicionado à de 

todo o território estadual. Em meados do século XX, as atividades 

econômicas da indústria impulsionaram consideravelmente a economia 

do Paraná. Foi em consequência desse impulso que 

a urbanização cresceu, não somente na área ao redor de Curitiba, como 

em polos interioranos. Os mais importantes gêneros industriais são o 

de alimentos e o madeireiro. Curitiba é o município que possui mais 

indústrias e os mais importantes setores de sua atividade industrial são 

os de alimentos e de móveis, o madeireiro, de minerais não-metálicos, 

de produtos químicos e de bebidas. Na Região Metropolitana de 

Curitiba, em São José dos Pinhais, encontram-se ainda unidades 

industriais (montadoras) da Volkswagen-Audi e da Renault, ambas de 
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grande porte. O setor madeireiro espalha-se no interior, com importantes 

centros em União da Vitória, Guarapuava e Cascavel. O centro mais 

expressivo dos alimentos produzidos é Londrina, sendo também muito 

importante a atividade em Ponta Grossa, considerado um dos maiores 

parques moageiros de milho e soja da América Latina. A mais importante 

indústria do estado é a Companhia Fabricadora de Papel do 

grupo Klabin, que se instalou no conjunto da Fazenda Monte Alegre, no 

município de Telêmaco Borba. 

 

 Setor terciário -   é o maior e mais relevante da economia paranaense: 

em 2013, a participação dos serviços representava 63,4% do valor total 

adicionado à de todo o estado. Segundo a Pesquisa Anual de Serviços 

(PAS) realizada pelo IBGE em 2013, existiam no estado 94 352 

empresas, das quais 4 413 eram locais Em 2013, trabalharam para 

todas essas empresas, 712 191 trabalhadores, que totalizavam ao todo 

uma receita bruta de 75 551 590 mil reais, juntos com salários e outras 

remunerações que somavam um total de 13 442 569. No Paraná, 

existiam, em 2015, 1 559 agências (instituições financeiras), que 

renderam R$ 143 521 153 112 mil em operações a crédito, 211 648 844 

mil à vista do governo, 8 972 412 757 mil privados, 37 528 225 778 mil 

em poupança, 42 277 904 694 mil a prazo e 327 991 725 mil reais em 

obrigações por recebimento. 

 

 

 Turismo - O Paraná é o estado brasileiro que possui a maior quantidade 

de parques nacionais, com destaque o Parque Nacional do Iguaçu e o 

de Superagui. Foz do Iguaçu, com mais de 270 cachoeiras e quedas 

d’água é mundialmente conhecida, principalmente pela Garganta do 

Diabo. Outra atração da cidade é a Usina Hidrelétrica de Itaipu que é 

aberta a visitação. O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, 

com pedras em diversas formas, é outro exemplo de ponto turístico do 

estado. Ainda em Ponta Grossa pode-se visitar o Buraco do Padre, a 

Capela de Santa Bárbara (construída pelos Jesuítas) e a Cachoeira da 

Mariquinha. Curitiba é hoje um importante destino turístico brasileiro, 

especialmente procurado por turistas oriundos de estados vizinhos que 

chegam à cidade por via terrestre. Um importante aumento no “turismo 

de negócios” tem também se verificado nas últimas décadas. Seja por 

razões de lazer ou trabalho, o fluxo de visitantes estimado no ano de 

2006 chega a ser surpreendente: mais de 1 800 000 pessoas, ou seja, 

maior que o número de habitantes da cidade.  Durante o ano inteiro, são 

realizados feiras e festivais. 
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GOVERNO E POLÍTICA 

O estado do Paraná, assim como uma república, é governado por três poderes, 

todos com sede na capital: o executivo, representado pelo governador, 

o legislativo, pela Assembleia Legislativa do Paraná, e o judiciário, 

pelo Tribunal de Justiça do Paraná e outros tribunais, e juízes. Também é 

permitida a participação popular nas decisões do governo através de 

referendos e plebiscitos. A atual constituição do estado foi promulgada em 

1989, acrescida das alterações resultantes de posteriores emendas 

constitucionais. Constituem símbolos estaduais a bandeira, o brasão e o hino, 

além do sinete. 

O poder executivo paranaense está centralizado no governador do estado, que 

é eleito em sufrágio universal e voto direto e secreto, pela população para 

mandatos de até quatro anos de duração, e pode ser reeleito para mais um 

mandato. Ele é o responsável pela nomeação dos secretários de estado, que 

auxiliam no governo. A sede do governo estadual, o Palácio Iguaçu, foi 

inaugurada em 1953, em homenagem às comemorações do centenário da 

emancipação política do estado, sendo transferida temporariamente para o das 

Araucárias, desde 14 de maio de 2007 até 18 de dezembro de 2010. Naquela 

época, o Iguaçu voltou a abrigar a sede do governo paranaense. A residência 

oficial do governador do estado é a Granja do Canguiri.  

Desde o começo do período republicano, assumiu pela primeira vez o governo 

do estado o fluminense Francisco José Cardoso Júnior, que esteve no poder 

entre 17 de novembro e 4 de dezembro de 1889. Foi apenas no ano de 1947 

onde ocorreu a posse do primeiro governador escolhido por sufrágio 

universal, Moisés Lupion, eleito pela segunda vez para um mandato entre 1956 

e 1961. O atual chefe do executivo paranaense é Ratinho Júnior, que assumiu 

o cargo em 1.º de janeiro de 2019, tendo como seu vice-governador, Darci 

Piana.  

O poder legislativo estadual é unicameral e exercido pela Assembleia 

Legislativa do Paraná (Centro Leg. Presidente Aníbal Khury, formada por 

54 deputados estaduais, eleitos de forma direta para mandatos quadrienais. 

Cabe à casa elaborar e votar leis fundamentais à administração e ao executivo, 

especialmente o orçamento estadual (conhecido como Lei de Diretrizes 

Orçamentárias). No Congresso Nacional, a representação paranaense é de três 

senadores e trinta deputados federais.  

O poder judiciário tem a função de julgar, conforme leis criadas pelo legislativo 

e regras constitucionais brasileiras, sendo composto por desembargadores, 

além dos tribunais de júri, juizados especiais e juízes de direito, substitutos e 

de paz.  A maior corte do Poder Judiciário paranaense é o Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná, localizado no Centro Cívico. Representações deste 

poder estão espalhadas pelo território estadual por intermédio de unidades 
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denominadas de comarcas. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o 

Paraná possuía, em novembro de 2016, 7 864 377 eleitores, representando 

5,376% do eleitorado brasileiro, o sexto maior do país.  

 

RELEVOS DO BRASIL 

 

 

 

O relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a camada 

superficial da Terra. Assim, podemos notar que o relevo terrestre apresenta 

diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características: algumas 

mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas, 

entre outras feições. 

Para melhor analisar e compreender a forma com que essas dinâmicas se 

revelam, foi elaborada uma classificação do relevo terrestre com base em suas 

características principais, dividindo-o em quatro diferentes formas de relevo: 

as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. 

 

 MONTANHAS 
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As montanhas são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude 

em comparação com as demais altitudes da superfície terrestre. Quando tidas 

em conjunto, elas formam cadeias chamadas de cordilheiras. Existem quatro 

tipos de montanhas: as vulcânicas, que se formam a partir de vulcões; as 

de erosão, que surgem a partir da erosão do relevo ao seu redor, levando 

milhões de anos para serem formadas; as falhadas, originadas a partir de 

falhamentos na crosta, que geram uma ruptura entre dois blocos terrestres, 

ficando soerguidos um sobre o outro; e as dobradas, que se originam a partir 

dos dobramentos terrestres causados pelo tectonismo. De todos esses tipos, o 

último é o mais comum. 

 

 PLANALTOS 

 
 

Os planaltos – também chamados de platôs – são definidos como áreas mais 

ou menos planas que apresentam médias altitudes, delimitações bem nítidas, 

geralmente compostas por escarpas, e são cercadas por regiões mais baixas. 

Neles, predomina o processo de erosão, que fornece sedimentos para outras 

áreas. Existem três principais tipos de planaltos: os cristalinos, formados por 

rochas cristalinas (ígneas intrusivas e metamórficas) e compostos por restos de 

montanhas que se erodiram com o tempo; os basálticos, formados por rochas 

ígneas extrusivas (ou vulcânicas) originadas de antigas e extintas atividades 

vulcânicas; e os sedimentares, formados por rochas sedimentares que antes 

eram baixas e que sofreram o soerguimento pelos movimentos internos da 

crosta terrestre. 

 

 PLANICÍES 

 



 

São áreas planas e com baixas altitudes, normalmente muito próximas ao nível 

do mar. Encontram-se, em sua maioria, próximas a planaltos, formando alguns 

vales fluviais ou constituindo áreas litorâneas. Caracterizam-se pelo predomínio 

do processo de acumulação e sedimentação, uma vez que recebem a maior 

parte dos sedimentos provenientes do desgaste dos demais tipos de relevo. 

 

 
 DEPRESSÃO 

 

 
 

São áreas rebaixadas que apresentam as menores altitudes da superfície 

terrestre. Quando uma localidade é mais baixa que o seu entorno, falamos 

em depressão relativa, e quando ela se encontra abaixo do nível do mar, temos 

a depressão absoluta. O mar morto, no Oriente Médio, é a maior depressão 

absoluta do mundo, ou seja, é a área continental que apresenta as menores 

altitudes, com cerca de 396 metros abaixo do nível do mar. 

 

 

 

 

 

RELEVOS DO BRASIL 

 



 

O Brasil possui uma grande diversidade de solos em sua extensão continental, 

decorrente da ampla diversidade de pedoambientes e de fatores de formação 

do solo. Nas 13 classes de solos contidas no Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (SiBCS), constata-se a influência desses fatores através 

da grande variabilidade das características químicas, físicas e morfológicas. A 

ampla peculiaridade observada nos pedoambientes também representa uma 

condição importante para a avaliação dos potenciais e limitações de cada solo, 

condicionando a sua sustentabilidade em função dos usos e das práticas de 

manejo aplicadas. 

 Argissolos: Caracterizam-se pelo acúmulo de argila no Horizonte B (uma 

das camadas do solo). Possuem certa variação de cores (vermelhos a 

amarelos) e baixa concentração de matéria orgânica. Depois dos 

latossolos, são o tipo de solo mais encontrado no país, com ocorrência 

em todos os estados, em áreas planas ou inclinadas (vertentes). 

Dependendo do material de origem, podem ser férteis ou pobres para a 

agricultura. Apresentam grande suscetibilidade para erosão, 

principalmente em áreas mais inclinadas. 

 

 Cambissolos: São solos que ainda não completaram seu estágio de 

formação, por isso, geralmente são rasos e com um horizonte B pouco 

desenvolvido. São muito comuns em todas as regiões do Brasil, 



principalmente em áreas mais inclinadas. Como são rasos e muito 

comuns em áreas inclinadas, também são muito suscetíveis à erosão. 

 

 Chernossolos: Solos muito férteis e com uma camada superficial 

(Horizonte A) muito rica em matéria orgânica e nutrientes para as 

plantas, como cálcio, magnésio e potássio. Em virtude da alta 

concentração de matéria orgânica, é comum encontrarmos exemplares 

desse tipo de solo com uma coloração preta. São comuns em regiões 

com grande disponibilidade de matéria orgânica e com grande 

quantidade de rochas ricas em cálcio, magnésio e potássio, como na 

região sudoeste dos Pampas. 

 

 

 Espodossolos: São solos arenosos, geralmente ácidos e sem muitos 

nutrientes para plantas em sua camada superficial, visto que o horizonte 

rico em matéria orgânica nesse tipo de solo é o B. São muito 

encontrados na Amazônia Ocidental, Centro-Sul de Roraima e em 

algumas regiões litorâneas, principalmente nos estados de Alagoas, 

Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. 



 

 

 Gleissolos: Muito comuns em regiões costeiras e áreas de planícies 

fluviais do Brasil inteiro, como na região de Cáceres, Mato Grosso, que é 

banhada pelo Rio Paraguai. Os gleissolos caracterizam-se pela 

coloração acinzentada, que advém da lixiviação (“lavagem”) de minerais 

em virtude do constante contato com a água de rios, lagos ou da chuva. 

 

 

 Latossolos: São os solos mais abundantes no país, recobrindo cerca de 

50% de toda a extensão territorial do Brasil. São muito antigos e 

intemperizados, de grande profundidade, porosos e permeáveis. Muito 

comuns em áreas planas, com práticas de adubação e calagem 

(aplicação de cal no solo para corrigir a acidez), os latossolos podem ser 

muito produtivos. 



 

 

 Luvissolos: Solos rasos e pouco profundos, com alta concentração de 

nutrientes (alumínio, cálcio, potássio, magnésio e sódio) e argila, além 

de serem, geralmente, revestidos por pedregulhos. São muito comuns 

no sertão nordestino ou em áreas de clima mais seco. Em virtude da alta 

concentração de sódio e da baixa quantidade de água, esse solo pode 

ficar com um aspecto endurecido, dificultando, assim, a penetração das 

raízes 

 

 

 Neossolos: Solos jovens, pouco profundos e com baixa concentração de 

matéria orgânica. Apresentam grandes quantidades de cascalho e 

rochas não intemperizadas. São muito comuns na maior parte das áreas 

muito inclinadas do país e possuem um baixo potencial agrícola, em 

virtude do alto declive e da grande quantidade de cascalho. 



 

 

 Nitossolos: Solos profundos, bem drenados (com quantidade de água 

ideal) e uma grande quantidade de argila. São formados a partir de 

rochas magmáticas (basalto e diabásio), calcárias e, em alguns casos, 

por gnaisses e charnoquitos. Ocorrem em todos os estados do país, 

sendo muito encontrados na região Sul. No Paraná, são muito férteis; 

mas, em outros estados, necessitam de correção de acidez e 

adubagem. 

 

 

 Organossolos: São solos geralmente ácidos que possuem alta 

concentração de matéria orgânica e alta saturação de água (está 

presente em áreas que podem permanecer alagadas durante grande 

parte do ano ou somente na época chuvosa). Em consequência de sua 

grande concentração de matéria orgânica, a cor desse solo varia entre 

preto, cinza muito escuro ou marrom. No Brasil, esse tipo de solo é 

muito encontrado em áreas alagadas (várzeas, banhados). Um dos 

lugares em que esse solo pode ser encontrado é na região de Macaé-

RJ. 



 

 

 Planossolos: São solos pouco profundos que possuem uma camada 

superficial (horizonte A) arenosa e o seu interior (horizonte B) é rico em 

argila compactada. São muito comuns em áreas planas e em 

depressões ou várzeas. No Brasil, esse tipo de solo é muito encontrado 

no Rio Grande do Sul, no Pantanal e no Nordeste. 

 

 

 Plintossolos: Solos com grande concentração de ferro e ácido e típicos 

de zonas muito quentes e úmidas. Esse tipo de solo é encontrado nas 

regiões central e norte do Brasil, no Piauí e no Maranhão. 

 



 

 Vertissolos: Solos com alto teor de argila, pouco permeáveis e com uma 

alta concentração de nutrientes para as plantas. Ocorrem em áreas com 

pouca disponibilidade de água e caracterizam-se pela presença de 

rachaduras quando muito secos. São muito comuns em áreas de relevo 

plano a ondulado do Nordeste do Brasil, Sudeste do Rio Grande do Sul 

e em algumas áreas do Pantanal. 

 

 

ÁGUAS OCÊANICAS E CONTINENTAIS 

 

Os mares e os oceanos cobrem cerca de 71 % da superfície terrestre. Seu 

volume corresponde a mais de 97% da água do planeta, e o das águas “doces” 

(rios e lagos), a menos de 3% do total.  Os mares e os oceanos, situados 

principalmente no hemisfério sul, correspondem a 71% da superfície do globo, 

e os rios e lagoas a menos de 3%. 

O total da água presente na Terra pode ser dividido em dois grandes conjuntos: 

 As águas oceânicas, ou seja, de mares e oceanos, representam 97,41% 

do total. 

 As águas continentais, que abrangem geleiras, aquíferos, rios, lagos, 

representam 2,59% do total de água do planeta. São as águas “doces” 

ou não-salgadas. 

 

 OCEANOS 

Os oceanos são grandes extensões de água que rodeiam e separam os 

continentes. Os mares são partes menores dos oceanos e que se destacam 

em suas costas pelas baixas profundidades, formas e relevo. 

https://www.coladaweb.com/biologia/ecologia/tudo-sobre-a-agua


 Os cinco oceanos, em ordem decrescente de área, são: Pacífico, 

Atlântico, Indico, Glacial Antártico e Glacial Ártico. 

 O oceano Pacífico é o mais extenso e profundo. Estende-se pelos 

hemisférios norte e sul, entre a América a leste, a Ásia e Austrália a 

oeste, e a Antártida ao sul. Cobre mais de um terço da superfície 

terrestre. 

 O oceano Atlântico também se estende pelos dois hemisférios, entre a 

costa oriental da América e as costas ocidentais da Europa e da África. 

 O oceano Índico está localizado principalmente no hemisfério sul. Limita-

se a oeste pela África, a norte pela Ásia e a leste pela Austrália. 

 O oceano Glacial Antártico circunda a Antártida. 

 O oceano Glacial Ártico rodeia o Polo Norte. 

 

 CONRRENTES MARÍTIMAS 

 

A água marinha está em constante movimento, impulsionada pelas correntes 

marítimas, marés e ondas. 

 As correntes marítimas são grandes fluxos de água, similares aos rios, 

que circulam pelos oceanos. Como suas temperaturas variam, elas 

podem ser de águas quentes ou de águas frias. As correntes marítimas 

exercem forte influência sobre o clima das regiões que são banhadas por 

elas. 

 As marés correspondem às oscilações (altos e baixos) diárias no nível 

do mar, provocadas pela ação gravitacional da Lua e do Sol sobre as 

águas. Quando o nível do mar se eleva, ocorre a maré alta ou preamar, 

quando o nível do mar desce, temos a maré baixa ou as tábuas de 

https://www.coladaweb.com/geografia/correntes-maritimas


maré, importantes na navegação e na pesca, registram essas 

oscilações. 

 As ondas são produzidas pelos ventos. Quando se observa da beira-mar 

essas ondulações, tem-se a sensação de que as ondas avançam. Na 

realidade, elas não se deslocam, mas sobem e descem em movimentos 

circulares e se deformam quando batem no fundo do mar. Grandes 

quantidades de vários tipos de sais estão dissolvidas nos oceanos e é 

isso que toma suas águas salgadas. Porém, a salinidade não é igual nos 

vários mares e oceanos. Mares fechados e quentes como o 

Mediterrâneo apresentam maior salinidade porque o calor aumenta a 

evaporação, ao contrário do que ocorre em mares abertos e frios. 

A temperatura da água varia nos oceanos: é mais elevada na zona tropical e 

diminui quando se avança para as zonas polares, passando pelas zonas 

temperadas. Além disso, a temperatura cai com o aumento da profundidade. 

 O curso 

A partir de uma nascente surge uma corrente de água que forma o seu curso. 

Esse curso é limitado, portanto, pela sua cabeceira e pela sua foz. Ele é 

dividido em três segmentos: alto curso, médio curso e baixo curso. 

 No alto curso, que inclui a cabeceira e os primeiros quilômetros, 

predomina o relevo mais acidentado, que forma as quedas-d’água e 

cataratas. 

 No médio curso, o relevo é menos acidentado e aparecem vales mais 

abertos e planos. 

 No baixo curso, o rio é mais caudaloso, e o relevo, mais plano; indica a 

aproximação da foz. 

Existem várias partes em um rio: 

 O leito do rio corresponde ao fundo, ou seja, à superfície sobre a qual a 

corrente de água flui. 

 A calha é o espaço delimitado pelo nível máximo de água. A calha do rio 

quase nunca é totalmente ocupada. 

 A bacia hidrográfica é a área drenada pelo rio principal e todos os seus 

afluentes. Ela é delimitada por formas de relevo mais elevadas, os 

divisores de água. 

No mundo existem inúmeros rios, somente cerca de cinquenta deles têm mais 

de 2 mil km de extensão. Os rios representam 0,0001% do volume de água de 

nosso planeta; se ela fosse espalhada uniformemente pela superfície terrestre, 

teríamos uma lâmina de água com apenas 2 mm de altura. 



 

PRODUTIVIDADE MARINHA 

 

A produtividade primária de um ecossistema é muitas vezes definida como a 

energia da radiação solar que é transformada em biomassa pela atividade 

fotossintética e quimiossintética que transforma a energia.  

A produtividade pode ser dividida em:  

 Primária bruta – que é a biomassa total gerada pelos produtos 

 Primária líquida – é a definida como a diferença da atividade 

fotossintética e a respiração natural dos organismos produtores.  

A produtividade em qualquer ecossistema é limitada por alguns fatores físico – 

químicos, como a luz, temperatura, qualidade do solo, disponibilidade de água. 

O que muda são os fatores reguladores entre os diversos sistemas. No 

ambiente marinho, a disponibilidade de água ou a qualidade do solo pouco 

importa, mas a luminosidade e a disponibilidade de nutrientes são 

fundamentais. 

O processo de fotossíntese só é viabilizado quando há determinada 

intensidade luminosa no ambiente. Como a disponibilidade tende a diminuir 

com o aumento da profundidade, a produtividade primária fica limitada nas 

camadas inferiores. A profundidade dessa camada de produção varia de 

acordo com a claridade da água e de como os raios incidem nas diferentes 

regiões, pois esses são fatores que influenciam diretamente na penetração da 

luz.  

Os principais nutrientes necessários para a realização da fotossíntese são o 

nitrogênio e o fósforo. E os oceanos, quando comparados aos continentes, são 

muito pobres em nutriente, são verdadeiros desertos aquáticos. 

As regiões mais profundas dos oceanos possuem uma grande quantidade de 

nutrientes que foram sendo decantados ao longo dos anos, mas por essa 

região não receber raios luminosos a fotossíntese não ocorre. E esses 

nutrientes são ascendem para as camadas superiores por causa da grande 

diferença de densidade entre as camadas superiores por causa da grande 

diferença de densidade entre as camadas de água.  



Nas regiões mais próximas aos continentes, chamadas de nerítica, a limitação 

da produtividade fica por conta da intensidade luminosa que não penetra muito 

por conta da turbulência, porém essas regiões são ricas em nutrientes por 

conta do aporte fluvial.  

 

 

COMPOSIÇÃO QUIMICA DOS MARES  

Na oceanografia química a água do mar é considerada como uma substância 

na qual estão presentes diversos tipos de sólidos e gases, nas formas 

dissolvidas ou particuladas, constituída por solvente (água) e por soluto (sais). 

Você consegue responder a seguinte pergunta: Por que a água do mar é 

salgada? De onde vêm estes sais? Bem, a água dos oceanos é salgada 

porque contém sais dissolvidos (com concentrações entre cerca de 33 e 37 g 

por cada quilograma de água do mar) que têm várias origens: (1) as rochas da 

crosta vão-se desgastando por erosão e há uma parte dissolvida desse 

material que é transportada para o oceano pelos rios. (2) as erupções 

vulcânicas libertam substâncias voláteis (tais como dióxido de carbono, cloro e 

sulfato) para a atmosfera, uma parte das quais é transportada por precipitação 

diretamente para o oceano ou indiretamente por meio dos rios. As erupções 

vulcânicas submarinas contribuem fortemente para os íons no oceano. 

 

 

 

Os elementos químicos presentes na água do mar podem ser classificados 



quanto ao tamanho em: (a) material particulado com tamanho maior do que 

0,45 µm (micrômetro), de origem orgânica (restos de tecidos vegetais ou 

animais) ou inorgânica (detritos e fragmentos de minerais em suspensão); (b) 

material dissolvido com tamanho inferior a 0,45 µm, de origem orgânica 

(macromoléculas como proteínas, carboidratos) ou inorgânica (sais e 

nutrientes). Esta separação entre material particulado e dissolvido é realizado 

através de processo de filtragem com membrana de 0,45 µm. Do total de 

material orgânico na água marinha, cerca de 89% está na fração dissolvida, 9% 

está na forma de partículas detríticas e 2% são organismos vivos.  

 

O material particulado em suspenção, com tamanho maior do que 0,45 µm, tem 

grande importância no ambiente marinho, pois é fonte de alimento para peixes 

e organismos planctônicos, carregam metais pesados (adsorvidos) além de 

interferirem na turbidez da água e, portanto, no processo de fotossíntese. O 

material particulado é composto principalmente por detritos. A maior fonte de 

material particulado são os rios (80%), portanto as regiões costeiras 

apresentam grandes concentrações em material particulado. As concentrações 

na água são bastante variáveis no espaço e no tempo, as águas oceânicas 

profundas são pobres em material em suspensão, variando em média em torno 

de 50 µg/l, já as águas costeiras e principalmente as estuarinas são bem mais 

enriquecidas.  

 

Os compostos dissolvidos na água do mar são classificados em função da sua 

quantidade relativa nos seguintes grupos:  

 

Elementos maiores ou conservativos - Ocorrem em altas concentrações 

(maiores que um miligrama por quilo), estes elementos determinam a 

salinidade da água do mar e foram abordados anteriormente no tópico sobre 

salinidade. Estes elementos são denominados conservativos pois não sofrem 

alterações por processos biogeoquímicos, possuindo um elevado tempo de 

residência, ou seja, permanecem por longos períodos na água do mar. Para 

todos os oceanos, embora a quantidade total de sais dissolvidos seja variável, 

as proporções relativas dos principais elementos (Sódio - Na+, Cloro - Cl--, 

Magnésio -Mg++, Cálcio - Ca++, Potássio - K+, Sulfato - SO4--) são 

constantes. Esses elementos correspondem a 99% do total de elementos na 

água do mar. 

 

Elementos menores ou nutrientes - São elementos essenciais para o 

crescimento dos vegetais marinhos e os gases dissolvidos, ocorrem em 

concentrações entre 0,001 e 1 miligrama por litro, entre eles: Carbono (C), 

Nitrogênio (N), Fósforo (P), Carbonato (C03), Dióxido de carbono (C02) e 

Oxigênio (O2). Estes elementos podem ser divididos em construtores de 

matéria viva (C, O, N, H) e macronutrientes que são elementos necessários em 

quantidades moderadas (Na, Mg, P,S, Cl, K, Ca). Os nutrientes são 



incorporados em tecidos orgânicos durante a fotossíntese e retornam ao meio 

durante a excreção ou morte dos organismos. A principal fonte de reposição 

destes elementos são as bactérias e a drenagem continental. 

 

Os elementos nutrientes alteram sua concentração em função da profundidade 

pela ação de processos biogeoquímicos, como respiração, fotossíntese. Na 

superfície os nutrientes têm baixas concentrações pois o fitoplâncton (conjunto 

de algas microscópicas – será abordado futuramente no tópico de oceanografia 

biológica) consome rapidamente todo nutriente disponível durante a 

fotossíntese. Em grandes profundidades normalmente as concentrações são 

maiores, por não haver luz não ocorre a fotossíntese e portanto não há 

consumo dos mesmos, e também porque nestas regiões ocorre o acúmulo de 

organismos mortos que habitam as camadas superiores. 

 

Nas regiões oceânicas a concentração de nutrientes normalmente é baixa, já 

as regiões costeiras são áreas riquíssimas em nutrientes devido ao aporte 

continental. O excesso de nutrientes, principalmente por compostos químicos 

ricos em fósforo e nitrogênio, é conhecido como eutrofização do ambiente. 

Estes compostos são provenientes da descarga de efluentes urbanos, 

agrícolas e industriais. Este enriquecimento ocasiona a proliferação excessiva 

do fitoplâncton (conhecido como “bloom”), tornando a água esverdeada ou 

acastanhada. Após a morte do fitoplâncton e dos organismos que dele se 

alimenta (zooplâncton) ocorre o processo de decomposição comprometendo a 

qualidade da água, com a queda dos teores de oxigênio, que podem chegar à 

depleção e ocasionar a morte em massa de peixes e outros organismos que 

vivem no local, além do cheiro desagradável e a possível formação de 

compostos tóxicos (marés vermelhas). Na Figura 4 são apresentados alguns 

exemplos dos efeitos da eutrofização no meio ambiente. 

 

Nas regiões costeiras encontram-se os ambientes transicionais conhecidos 

como estuários, caracterizados por ambientes onde a água do rio mistura-se 

com a água do mar. Os estuários são considerados como ambientes de 

extrema importância na produtividade primária, devido às altas concentrações 

de nutrientes, além de constituírem o hábitat natural de aves, mamíferos e 

peixes, sendo ambientes de desova de muitas espécies de peixes de valor 

comercial e rota de aves migratórias. A ocupação desordenada, a utilização do 

estuário como corpo receptor de efluentes naturais, industriais e de substâncias 

patogênicas e a falta de gerenciamento colocam em risco o desenvolvimento 

sustentável desses ambientes. 

 

 

Elementos traços - Ocorrem em concentrações muito pequenas, menores do 

que 0,001 miligrama por quilo, os organismos precisam quantidades muito 

pequenas para desempenhar funções vitais, são representados por: F, Si, Vn, 



Mn, Cr, Fe, Co, Cu, Zn, Se, Mo, Sn. A concentração destes elementos é 

principalmente resultado de processos de adsorção e desorção, pois são 

partículas altamente reativas. 

 

Apesar dos elementos traços serem encontrados em concentrações tão 

pequenas na água do mar, muitas vezes têm papel muito importante. Um 

exemplo disso é o elemento traço Ferro (Fe), considerado um elemento 

limitante para a realização da fotossíntese pelo fitoplâncton marinho.  

 

Os elementos presentes na água do mar estão continuamente entrando e 

saindo do ambiente marinho, desta forma é possível definir um ciclo 

biogeoquímico para cada um dos elementos. 

 

 

A INFLUÊNCIA DOS FATORES FÍSICOS NA VIDA MARINHA 

Umas das possíveis causas da grande biodiversidade marinha é a estabilidade 

que o meio proporciona, mas apesar da homogeneidade aparente, a água do 

mar é constituída dos diversos sair, sendo o cloreto de sódio (NaCl) o mais 

abundante, além de várias substâncias vindas dos continentes. Além de passar 

diariamente por diversos fatores físicos que afetam a possibilitam o 

desenvolvimento das diversas formas de vida.  

 Densidade – A água é cerca de 800 vezes mais densa que o ar. Dois 

fatores podem alterar essa densidade: 

1- Temperatura – quando há um aumento da temperatura do meio, 

as moléculas componentes tendem a ficar mais agitadas e 

espaçadas entre si, aumentando assim o volume e 

consequentemente diminuindo a densidade. Ao contrário, quando 

se diminui a temperatura da água, as moléculas tendem a ficar 

mais agrupadas, diminuindo o volume e aumentando a 

densidade. 

2- Salinidade – pode ser definida como a quantidade de sais 

existentes em um determinado corpo d’água. E é uma medida 

adimensional que varia entre 33 e 37. Essa variação é devida 

principalmente ao degelo e a evaporação. Os ambientes 

aquáticos mais salinos são os que possuem o processo de 



evaporação mais intenso que a precipitação, ou seja quanto mais 

salino mais denso.  

 Temperatura – a água do mar apresenta diferentes densidades, 

dependendo da radiação solar que receba e da quantidade de sais 

dissolvidos. As águas profundas que não absorvem energia luminosa 

são mais frias e em consequências, mais densas, então ocupam a parte 

inferior dos oceanos. E as águas superficiais, as quais absorvem a 

energia luminosa, são mais quentes e menos densas. Nas zonas 

intertropicais essa diferença de densidade é muito grande, pois a 

quantidade de energia disponível é muito alta durante todo o ano. Já nas 

zonas polares a diferença de temperatura é tão grande que há uma 

mistura de água entre as camadas mais comuns. 

 Luminosidade – é dividida em 3 partes: 

3- Zona Eufótica – é a camada que absorve maior parte da 

intensidade luminosa 

4- Zona Disfótica – nessa camada a luz penetra com determinada 

dificuldade. 

5- Zona Afótica – nessa área não há penetração de raios solares. 

 

OCEANOS 

Os oceanos são porções de água que ocupam as principais e mais amplas 

depressões do relevo do planeta. Trata-se, portanto, de um imenso conjunto de 

água misturada com outros elementos, principalmente os sais minerais, e que 

circunda as áreas formadas pelas terras emersas, o que inclui ilhas e 

continentes. 

Uma das principais particularidades do Planeta Terra em relação aos demais 

planetas atualmente conhecidos é que mais de 70% de sua superfície é 

composta por água, dos quais a maior parte é composta pelos oceanos. Essa 

predominância faz com que as águas oceânicas sejam muito importantes para 

a vida de milhões de espécies de seres vivos e também para a regulação do 

clima, entre outros fatores. 

Se considerarmos que os oceanos, diferentemente dos mares, não estão 

cercados pelos continentes em pelo menos três lados, podemos dizer que 



existem apenas três oceanos: o Pacífico, o Atlântico e o Índico, uma vez que os 

oceanos Glacial Ártico e Glacial Antártico seriam, na verdade, grandes mares 

(ou um conjunto de mares). No entanto, incluímos ambos nas especificações 

abaixo, pois a maior parte das abordagens geográficas e gerais considera-os 

historicamente como áreas oceânicas. 

 

 Oceano Pacífico - O Pacífico é o maior oceano do nosso planeta, 

responsável por recobrir quase que um terço da superfície terrestre, 

perfazendo uma área de aproximadamente 165 milhões de km2. 

Basicamente, ele apresenta em sua porção leste o continente americano 

e, a oeste, o continente asiático e a Oceania. O Estreito de Bering, 

localizado ao norte e responsável pela divisão da América do Norte com 

a Ásia, permite a comunicação do Pacífico com o Oceano Glacial Ártico. 

A vasta área ocupada pelo Oceano Pacífico faz com que ele apresente 

uma grande relevância climática, pois é nele que boa parte das massas 

de ar e correntes marítimas é produzida. E isso sem falar nas anomalias 

e alterações climáticas cíclicas, tais como o El Niño, o La Niña e a 

Oscilação Decadal do Pacífico. A origem do nome desse oceano está na 

crença antiga dos navegadores de que as suas águas eram as mais 

calmas do planeta. Hoje, no entanto, sabemos que suas águas não têm 

nada de pacíficas, a depender da localidade em que se navega. 

 

 Oceano Atlântico - O Atlântico é o segundo maior oceano do planeta 

Terra, com uma área de aproximadamente 106 milhões de km². É 

circundado de forma não contínua pelo continente africano a leste e 

pelas Américas a oeste, além de possuir uma ampla comunicação com o 

Ártico e a Antártida. Ao menos até o final do século XX, o Atlântico foi 

considerado a principal via comercial intercontinental da Terra, posto 

que está sendo gradativamente transferido ao Pacífico. O surgimento do 

Atlântico pode ser considerado geologicamente recente, há cerca de 150 

milhões de anos. A sua origem está relacionada com a movimentação 

das placas tectônicas, que transformou o antigo continente Gondwana 

em América do Sul e África. A origem do nome Atlântico vem, segundo 

algumas versões, de Atlas, um titã da mitologia condenado por Zeus a 

sustentar a abóboda do céu em suas costas. Durante a Idade Media, 

esse oceano foi chamado de Mar do Norte e só recebeu novamente seu 

nome original após a difusão do célebre mapa-múndi elaborado por 

Mercator no século XVI. 

 

 Oceano Índico - O Índico possui uma área com cerca de 73 milhões de 

km² e, por isso, é o terceiro maior oceano do planeta. É circundado de 

forma não contínua pela Oceania e Ásia a leste, pela Ásia ao norte e 

pela África a oeste. Possui uma complexa ligação com o Mar 

Mediterrâneo pelo Mar Vermelho e o Canal de Suez. Assim como o 



Atlântico, o Índico também surgiu da separação do continente 

Gondwana, na Era Mesozoica, sendo o mais novo entre todos os 

oceanos da Terra. Em sua parte sul, as águas são mais frias; já nas 

áreas mais próximas ao continente asiático, elas encontram-se mais 

aquecidas, o que favorece o clima de Monções, cujos efeitos são mais 

sentidos na Índia. O Oceano Índico, em algumas localidades, é também 

chamado de “Mar das Índias”, em referência às Índias Orientais, onde os 

antigos navegantes partiam em busca de especiarias e outros produtos. 

Antes da expansão colonial europeia, o Índico era a principal rota 

comercial marítima do planeta. 

 

 Oceano Glacial Ártico - Como já mencionamos, o Glacial Ártico 

tecnicamente não é um oceano, mas sim um grande conjunto de mares, 

conforme as reclassificações mais recentes. No entanto, assim como o 

Glacial Antártico, a sua denominação permanece. Sua área total 

corresponde a 21 milhões de km² e estende-se ao norte do Círculo Polar 

Antártico dos continentes asiático, europeu e americano. A maior parte 

de sua superfície, no entanto, encontra-se congelada em uma área 

imprecisa, pois aumenta no inverno polar (de seis meses) e diminui no 

verão. 

 Oceano Glacial Antártico - O Oceano Antártico ou Oceano Austral é o 

conjunto de águas posicionadas ao sul do Círculo Polar Antártico e que 

circundam o continente da Antártida, formando um prolongamento das 

águas dos oceanos Ártico, Antártico e Índico. A área desse oceano foi 

delimitada pelo Tratado da Antártida, realizado em 1956, e perfaz um 

total aproximado de 20,3 milhões de km². Apesar das baixas 

temperaturas, apresenta uma grande biodiversidade, ao contrário do 

Ártico, incluindo pinguins, focas, leões-marinhos, cetáceos, plânctons e 

outros. 

 

MARES  

 Mares interiores- Apesar de estarem ligados ao oceano através de 

estreitos e canais, encontram-se quase totalmente envolvidos por terra. 

Como exemplo citamos o Báltico, Vermelho, Negro e Mediterrâneo. 



 

 

 Mares abertos - Possuem ligação direta com as águas oceânicas, como 

por exemplo o Mar das Antilhas e o Mar da China. 

 

 Mares fechados - Sustentam-se de forma isolada dos oceanos, como o 

Cáspio, Aral e Morto. 

 



 

BIOMAS TERRESTRES 

Os diferentes biomas terrestres são reconhecidos pelo tipo de vegetação 

clímax que apresentam. Um bioma é uma unidade de comunidade mais 

ampla que podemos reconhecer, onde os fatores climáticos interagem 

com a biota (organismos vivos). Os Biomas são regiões que possuem 

clima mais ou menos uniformes, e uma história geológica comum em 

sua formação, apresentando uma vegetação com bastante similaridade 

e continuidade (fitofisionomia) que os caracterizam. Essa região contém 

fauna e flora específica e adaptada às suas condições fitogeográficas e 

seus aspectos físicos. De modo geral a vegetação de um bioma é 

uniforme, mas diferentes espécies vegetais podem predominar em 

diferentes partes de um bioma. 

Ecossistemas são compreendidos como unidades compostas por fatores 

físicos (calor, pressão, regime de chuva) e por fatores biológicos (seres 

vivos: plantas e animais). Nos Ecossistemas os organismos vivem 

interdependentemente formando cadeias tróficas ou alimentares. Quanto 

maior é o número de espécies, maior será a biodiversidade e, portanto, 

maior a capacidade de recuperação do ecossistema, caso haja 

degradação. 

 

 

 

 Tundra - Situa-se nas regiões próximas ao Polo Ártico, norte do Canadá, 

da Europa e da Ásia. Apresenta temperaturas baixas durante todo o 

https://www.infoescola.com/geografia/bioma/


ano. O inverno é bastante severo e o verão é frio. A fauna é composta 

por renas, caribu e boi almiscarado. Os animais são protegidos por uma 

densa pelagem. A vegetação apresenta musgos e líquens. Em regiões 

com a temperatura mais elevada surgem gramíneas e pequenos 

arbustos. 

 

 

 Taiga - Também chamado de floresta de coníferas devido a 
predominância de pinheiros e abetos. Situa-se no hemisfério norte, ao 
sul da tundra ártica, em região de clima frio. Porém, possui uma estação 
quente mais longa e amena, comparada ao bioma tundra. A fauna 
apresenta alces, ursos, lobos, raposas, visons, martas e esquilos. 

 

 

 Floresta Temperada - Localiza-se em determinadas regiões da Europa e 

América do Norte. Ocorre em ambiente de clima temperado e com as 

quatro estações bem definidas. As plantas são chamadas de decíduas 

ou caducifólias, pois perdem as folhas ao fim do outono e readquirem na 



primavera. Essa situação é uma adaptação ao inverno. Com a perda das 

folhas, as plantas reduzem sua atividade metabólica. As plantas mais 

características são os carvalhos e faias. A fauna é composta por javalis, 

veados, raposas, esquilos, pássaros e insetos. 

 

 

 Floresta Tropical - localiza-se em regiões de clima quente e com elevado 

índice pluviométrico. Ocorre no norte da América do Sul, América 

Central, África, Ásia e Austrália. As florestas tropicais são ambientes 

ricos em biodiversidade. A vegetação é densa e forma estratos, 

conforme a cobertura das copas das árvores, o que origina diferentes 

microclimas. A vegetação também apresenta epífitas, cipós e líquens. A 

fauna é composta por macacos, preguiças, onças, tucanos, araras, 

jacarés, sapos e uma variedade de espécies de insetos. 

 

 

 Savanas - Localiza-se na África, Ásia, Austrália e nas Américas. Os 

ambientes são caracterizados por campos com arbustos espaçados e 

gramíneas. Na  savana africana são encontrados herbívoros de grande 



porte, como elefantes, zebras e girafas. Além de carnívoros, como os 

leões, leopardos e guepardos. 

 

 

 Pradarias ou Campos  - Localizam-se em determinadas regiões da 

América do Sul, América do Norte, Europa e na Ásia, em locais que 

apresentam períodos de secas. São ambientes com predomínio de 

gramíneas. Os animais desse ambiente são os roedores, coiotes, 

raposas e insetos. 

 

 



 Deserto -Os desertos ocorrem em ambientes de pouca umidade. As 

maiores regiões desérticas do mundo situam-se na África (deserto do 

Saara) e na Ásia (deserto de Gobi). A vegetação é composta por 

gramíneas e pequenos arbustos. Nos desertos podemos encontrar 

animais roedores, serpentes, lagartos e insetos. Os animais e plantas 

apresentam adaptações à falta de água. 

 

 

 Ambientes Aquáticos - O conceito de bioma foi desenvolvido para 

ecossistemas terrestres. Os sistemas aquáticos foram classificados por 

suas características físicas, como a salinidade, o movimento da água e a 

profundidade. Assim, pode-se estabelecer os principais tipos de 

ambientes aquáticos em: rios, lagos, alagados, estuários e oceanos. 

 

BIOMAS BRASILEIROS 

São seis os grandes biomas brasileiros (continentais). Os biomas são 

conjuntos de ecossistemas (vegetal e animal) com uma diversidade biológica 

própria. Segundo o IBGE, no Brasil há seis tipos de biomas continentais e 

um bioma marinho ou aquático. 

 

https://www.todamateria.com.br/deserto-do-saara/
https://www.todamateria.com.br/deserto-do-saara/
https://www.todamateria.com.br/deserto-de-gobi/


 
 

 Bioma Amazônia - considerado o maior Bioma brasileiro e a maior 

reserva de diversidade biológica do mundo, o bioma 

Amazônia corresponde a quase metade do território nacional. Abrange 

os estados brasileiros do: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima; 

parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. O clima dessa 

região é quente e úmido e sua densa vegetação é caracterizada 

pela floresta amazônica com árvores de grande porte. 

 
 

 

 Bioma Cerrado - O Cerrado é considerado o segundo maior bioma do 

Brasil em extensão. Ele abrange os estados do: Maranhão, Distrito 

Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Além 

disso, ocupa uma pequena área de outros seis estados. O clima 

predominante no cerrado é tropical sazonal, com períodos de chuvas e 

de secas. Já a sua vegetação, é caracterizada por árvores de troncos 

https://www.todamateria.com.br/amazonia/
https://www.todamateria.com.br/amazonia/
https://www.todamateria.com.br/floresta-amazonica/
https://www.todamateria.com.br/floresta-amazonica/
https://www.todamateria.com.br/cerrado/


retorcidos, gramíneas e arbustos. Em geral, as árvores são de pequeno 

porte e esparsas. 

 

 

 Bioma Caatinga - A Caatinga ocupa grande parte da região nordeste do 

país. Ela abrange os estados do: Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. Além disso, há presença 

desse tipo de bioma em pequenas partes dos estados do Maranhão e de 

Minas Gerais. Típico do clima semi-árido, localizado no sertão 

nordestino, a caatinga apresenta uma vegetação arbustiva de médio 

porte, com galhos retorcidos e folhas adaptadas para os períodos de 

secas. Os cactus são característicos da Caatinga. 

 

 

https://www.todamateria.com.br/caatinga/
https://www.todamateria.com.br/sertao/
https://www.todamateria.com.br/sertao/


 Bioma Mata Atlântica - A Mata Atlântica ocupa a faixa litorânea de norte 

à sul do país. Assim, ela engloba a totalidade de três estados brasileiros: 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina; grande parte do Paraná 

e pequenas porções de onze estados. O clima predominante é tropical-

úmido com altas temperaturas e índice pluviométrico. A vegetação 

nesse bioma é marcada pela presença de árvores de grande e médio-

porte formando uma floresta densa e fechada. 

 

 

 Bioma Pantanal - O Bioma Pantanal, considerado o de menor extensão 

territorial do país, abrange dois estados brasileiros, a saber: Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima predominante é tropical 

continental com altas temperaturas e chuvas, de verão chuvoso e 

inverno seco. A vegetação do pantanal é marcada pelas gramíneas, 

árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. O nome desse 

bioma remete às regiões alagadiças presentes, ou seja, os pântanos. 

https://www.todamateria.com.br/mata-atlantica/
https://www.todamateria.com.br/pantanal/


 

 

 Bioma Pampa - O Pampa é o único bioma exclusivamente brasileiro. Ele 

ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul. O clima é 

subtropical com as quatro estações do ano bem definidas e sua 

vegetação é marcada pela presença de gramíneas, arbustos e árvores 

de pequeno porte. Além disso, esse bioma é constituído de amplas 

áreas de pastagens, onde se desenvolvem grandes rebanhos. 

 

 Biomas Aquáticos - Os biomas aquáticos correspondem aos ambientes 

de água doce (lagos, rios, igarapés...) e salgada (mares e oceanos). 

Eles são tão ricos em diversidade de espécies quanto os terrestres e 

também precisam ser conservados. A maior parte do nosso planeta, 

mais de 70%, é constituído por água salgada. O bioma marinho é 

classificado conforme a profundidade da água e das regiões iluminadas 

ou não pelos raios solares. 

https://www.todamateria.com.br/pampa/


 

CRESCIMENTO POPULACIONAL  

A população é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie que ocorre 

em uma mesma área e a comunidade corresponde a um conjunto de 

populações que vivem em um mesmo local. Os indivíduos de uma mesma 

comunidade estão constantemente interagindo entre si e com o meio. 

Quanto mais a população cresce, mais aumenta a destruição da natureza e 

mais difícil fica sua própria sobrevivência. Por isso, muitos migram para novas 

terras, onde, para sobreviver, também destroem o ambiente. Isso não é culpa 

de ninguém em particular. A explosão populacional é uma das causas da 

utilização cada vez maior dos recursos naturais, por isso é preciso manter seu 

controle. Mas, à medida que o tempo passa, mais crescem a população e a 

destruição ambiental. 

 

Características de uma população:  

 

 
 

Fatores reguladores do tamanho das populações: 

 

 
  

O potencial biótico indica a capacidade potencial de uma população em 

aumentar seu número de indivíduos em condições ambientais ideais, isto é, 

sem que nada haja para impedir esse aumento. A tendência de qualquer 

população é crescer indefinidamente. 



 
 

Na natureza verifica-se, entretanto, que o tamanho das populações em 

comunidades estáveis permanece relativamente constante. Isto se deve a um 

conjunto de fatores que se opõem ao potencial biótico, reduzindo-o. A esse 

conjunto de fatores dá-se o nome de resistência ambiental. 

Os principais fatores de resistência ambiental são os fatores reguladores do 

tamanho das populações. 

Pode-se determinar a resistência ambiental calculando-se a diferença entre a 

taxa teórica de crescimento de uma população sob condições ideais (potencial 

biótico) e a taxa real observada na Natureza. 

A curva de crescimento populacional mais comum é a sigmoide. É também 

chamada curva logística de crescimento e resulta da interação entre o potencial 

biótico e a resistência imposta pelo meio. 

 

 
Curva sigmoide de crescimento. 

 

A curva pontilhada representa a curva real de crescimento de uma população 

de carneiros no sul da Austrália. 

Quando uma população inicia a colonização de um ambiente propício ao seu 

desenvolvimento, verifica-se que o crescimento inicial é lento (segmento A da 



curva), pois há pequeno número de indivíduos e, consequentemente, a taxa de 

reprodução é pequena. 

À medida que aumenta o número de organismos, a taxa de reprodução 

também aumenta. Com isso, o crescimento da população 

aumenta exponencialmente (segmento B da curva) até se aproximar dos limites 

impostos pelo meio, quando, então, a resistência ambiental aumenta e o 

potencial biótico da população é reduzido, diminuindo sua taxa de crescimento 

(segmento C da curva). 

Isso ocorre até se atingir um ponto em que o tamanho da população se 

estabiliza (segmento D da curva) apresentando pequenas oscilações em torno 

de um valor médio. A curva logística de qualquer população será ascendente 

até que atinja o limite máximo de indivíduos que o meio possa suportar. 

Na natureza, além do aspecto alimentar, existem diversos outros fatores que 

limitam o crescimento. Surge daí o conceito de carga biótica máxima do meio, 

que é o tamanho máximo de determinada população que um meio pode 

suportar. 

Para caracterizar uma população, devemos saber sua:  

1. Densidade: quociente entre o número de indivíduos pelo espaço ocupado. 

D = número de indivíduos / área ou volume ocupado. 

O espaço pode ser dado em área, quando a população é terrestre; ou em 

volume, quando a população é aquática. 

2. Taxas: 

Taxa de natalidade: número de nascimentos de uma determinada espécie 

durante um certo tempo (dia, semana, mês, ano), num determinado lugar. 

Taxa de mortalidade: número de mortes de uma determinada espécie durante 

um certo tempo. 

3. Dispersão ou migração: 

Na migração, os indivíduos deixam de participar de uma população e passam a 

participar de outra população. A migração é um processo voluntário. O animal 

sai de uma área e vai para outra à procura de sobrevivência. A saída dos 

indivíduos constitui a emigração e a chegada, a imigração. 

A dispersão é um processo passivo, em que o indivíduo é levado por um fator 

qualquer, como correntes aéreas, correntes marítimas, precipitações pluviais, 

etc. 

Crescimento de uma população 

 

Uma determinada população pode crescer por influência da imigração e da 

taxa de natalidade, como pode diminuir pela emigração e pela taxa de 

mortalidade. 

Nas populações naturais ocorre um equilíbrio dinâmico, onde seu crescimento 

oscila, isto é, as populações aumentam e diminuem de tamanho, mas não 

atingem limites que comprometam sua sobrevivência. 



Se uma população aumenta em demasia, sobrevém a morte, em decorrência 

da falta de alimento e espaço ou do aparecimento de doenças. Se houver uma 

diminuição desses números, os indivíduos restantes podem não suportar as 

condições ambientais e o número de nascimentos vai caindo, até a 

sua extinção. 

Com as populações naturais, estes casos raramente ocorrem, com exceção 

daqueles em que há intromissão do homem, pois as populações estão sujeitas 

a vários fatores. 

O esquema abaixo resume bem o que foi dito: repare que natalidade e 

imigração aumentam a densidade; já mortalidade e emigração vão diminuí-la. 

 

 
 

Efeitos da limitação do alimento e do espaço - experiência de Emlen 

Algumas experiências foram realizadas nos Estados Unidos por John T. Emlen, 

que trabalhava com populações de camundongos. Estas experiências 

mostraram o papel de dois fatores no controle das populações: quantidade de 

alimento e espaço. 

 

Em resumo, temos: 

 

a) Espaço limitado e alimento limitado  Diminui a taxa de natalidade 

b) Espaço ilimitado e alimento limitado  Aumenta a taxa de emigração 

c) Espaço limitado e alimento ilimitado  Aumenta a taxa de mortalidade 

 

Fatores que influenciam na população 

 

Os fatores que controlam o crescimento de uma população podem ser: 

1. Fatores abióticos: alimento, espaço e clima. Em condições naturais, não 

existem espaço ou alimento em quantidades ilimitadas, morrendo - a cada 

geração - boa parte dos indivíduos que nascem. A mortalidade se deve aos 

limites que o ambiente impõe em termos de alimento, espaço, abrigo, 

temperatura, umidade etc. 

2. Fatores bióticos: há participação de organismos vivos. Ex. predatismo. A 

taxa de crescimento de certas populações é autorregulada por sua própria 

densidade. Tem sido verificado, em diferentes populações, que a natalidade 



diminui muito quando a densidade populacional aumenta. Isso decorre, entre 

outros fatores, do aumento da competição alimentar entre os membros da 

população e da competição entre os casais por locais de procriação. 

Desenvolvimento de uma população 

No início de seu desenvolvimento, as populações apresentam taxa de 

natalidade maior que a taxa de mortalidade e crescem rapidamente. Entretanto, 

esse crescimento começa a ser retardado quando a população sente as 

influências dos fatores limitantes com maior intensidade. A partir daí, começa a 

oscilar, aumentando ou diminuindo, mas sempre ao redor de um valor médio. 

Podemos dizer, então, que a população atingiu um equilíbrio dinâmico, 

denominado equilíbrio homeostático. 

O enorme crescimento da população humana resulta principalmente da 

diminuição da taxa de mortalidade, determinada tanto por avanços agrícolas e 

tecnológicos, que permitiram aumentar a produção de alimentos, como também 

por progressos médicos e sanitários, que prolongaram o tempo de vida do 

homem moderno. 

 

CRESCIMENTO POPULACIONAL DO MUNDO 

O crescimento populacional no mundo é caracterizado como o aumento do 

número de habitantes no planeta. Esse fenômeno é consequência do 

crescimento vegetativo, obtido através do saldo entre as taxas de natalidade 

(nascimentos) e de mortalidade (mortes). Quando a taxa de natalidade é 

superior à taxa de mortalidade, temos um crescimento vegetativo positivo, caso 

contrário, a taxa é negativa. 

Somente no final do século XVII e início do século XVIII, o crescimento 

populacional no mundo se intensificou, visto que antes desse período a 

expectativa de vida era muito baixa, fato que elevava as taxas de mortalidade. 

Em 1930, a Terra era habitadas por cerca de 2 bilhões de pessoas e, em 1960, 

esse número atingiu a marca de 3 bilhões, com média de crescimento 

populacional de 2% ao ano. Durante a década de 1980, a população mundial 

ultrapassou a marca de 5 bilhões de pessoas. 

Atualmente, a taxa de crescimento populacional mundial, inferior a 1,2% ao 

ano, está em constante declínio. Porém, a expectativa de vida está em 

ascensão em virtude dos avanços na medicina, saneamento ambiental, 

maiores preocupações com a saúde, entre outros fatores. Sendo assim, o 

número de habitantes no mundo continua aumentando. 

De acordo com dados divulgados em 2010 pelo Fundo de População das 

Nações Unidas (Fnuap), a população mundial é de 6,908 bilhões de habitantes. 

Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), o contingente 

populacional do planeta atingirá a marca de 9 bilhões de habitantes em 2050, 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/saneamento-ambiental.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-mundial.htm


ou seja, um acréscimo de aproximadamente 2,1 milhões de habitantes, sendo 

a taxa de crescimento de 0,33% ao ano. 

É importante ressaltar que o aumento populacional ocorre de forma distinta 

conforme cada continente do planeta. A África, por exemplo, registra 

crescimento populacional de 2,3% ao ano. A Europa, por sua vez, apresenta 

taxa de 0,1% ao ano. América e Ásia possuem taxa de 1,1% ao ano e a 

Oceania, 1,3% ao ano. 

 

CRESCIMENTO POPULACIONAL NO BRASIL 

Em razão do constante aumento populacional ocorrido no Brasil, 

principalmente a partir da década de 1960, intensificando-se nas últimas 

décadas, o país ocupa hoje a quinta posição dos países mais populosos do 

planeta, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. De 

acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira atingiu a 

marca de 190.755.799 habitantes. 

 

O crescimento populacional de um determinado território ocorre através de dois 

fatores: a migração e o crescimento vegetativo, esse último é a relação entre 

as taxas de natalidade e as de mortalidade. Quando a taxa de natalidade é 

maior que a de mortalidade, tem-se um crescimento vegetativo positivo; caso 

contrário, o crescimento é negativo; e quando as duas taxas são equivalentes, 

o crescimento vegetativo é nulo. 

 

No Brasil, o crescimento vegetativo é o principal responsável pelo aumento 

populacional, já que os fluxos migratórios ocorreram de forma mais intensa 

entre 1800 e 1950. Nesse período, a população brasileira totalizava 51.944,397 

habitantes, bem longe dos atuais 190.755.799.  

Nos últimos 50 anos houve uma explosão demográfica no território brasileiro, o 

país teve um aumento de aproximadamente 130 milhões de pessoas. No curto 

período de 1991 a 2005, a população brasileira teve um crescimento próximo a 

38 milhões de indivíduos. No entanto, acompanhando uma tendência mundial, 

o crescimento demográfico brasileiro vem sofrendo reduções nos últimos anos. 

A população continuará aumentando, porém as porcentagens de crescimento 

estão despencando. 

 

A urbanização, a queda da fecundidade da mulher, o planejamento familiar, a 

utilização de métodos de prevenção à gravidez, a mudança ideológica da 

população são todos fatores que contribuem para a redução do crescimento 

populacional. 



Nos anos de 1960, as mulheres brasileiras tinham uma média de 6,3 filhos, 

atualmente essa média é de 2,3 filhos, que está abaixo da média mundial, que 

é de 2,6. 

Conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em 2050, a população brasileira será de aproximadamente 259,8 milhões de 

pessoas, nesse mesmo ano a taxa de crescimento vegetativo será de 0,24, 

bem diferente da década de 1950, que apresentou taxa de crescimento 

vegetativo positivo de 2,40%. 

Apesar dessa queda brusca no crescimento vegetativo, a população brasileira 

não irá reduzir rapidamente, pois a expectativa de vida está aumentando, em 

virtude do desenvolvimento de novas tecnologias medicinais, além de cuidados 

e preocupação com a saúde, o que não ocorria com tanta frequência nas 

décadas anteriores. Ocorrerá, sim, o envelhecimento da população. 

 

TEORIAS DEMOGRÁFICAS 

A relação entre o número de 

pessoas e a quantidade de recursos disponíveis para alimentá-las e satisfazer 

o seu nível de consumo sempre foi motivo de grande preocupação.  

Essas questões já foram há muito tempo formuladas, e diferentes respostas 

surgiram. Trata-se das teorias demográficas, também chamadas de teorias do 

crescimento demográfico. A primeira delas foi a proposta por Thomas Malthus, 

conhecida como Malthusianismo. 

 Malthusianismo - Thomas Robert Malthus (1766-1834), economista 

liberal e historiador inglês, elaborou ao final do século XVIII uma teoria 

populacional que apontava para o desequilíbrio existente entre os 

crescimentos demográficos e a disponibilidade de recursos na Terra. Em 
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seu livro Ensaio sobre o princípio da população, ele afirmava 

categoricamente que o planeta, em pouco tempo, não seria capaz de 

atender ao número de habitantes existentes. De acordo com a Teoria 

Malthusiana, as populações aceleravam sempre o seu ritmo de 

crescimento, que seguia a linha de uma progressão geométrica (1, 2, 4, 

8, 16, 32, 64, 128, 256, …), enquanto a disponibilidade de recursos e de 

alimentos aumentaria conforme uma progressão aritmética (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, …), sendo menor, portanto. Como solução, Malthus apontava 

para o controle moral da população. Em virtude de sua filiação religiosa, 

ele era contra a adoção de qualquer tipo de método contraceptivo, 

dizendo que os casais só deveriam procriar caso houvesse condições 

para sustentar seus filhos. Além disso, Malthus também dizia que os 

trabalhadores mais pobres deveriam apenas receber o mínimo para o 

seu sustento, pois acreditava que a melhoria nas condições sociais 

elevaria ainda mais o número de nascimentos. Apesar de suas 

previsões serem fundamentadas em dados demográficos de sua época, 

Malthus errou em subestimar os avanços tecnológicos nos processos de 

produção, que fizeram com que a oferta de recursos e alimentos se 

ampliasse muito acima do previsto. Além disso, observa-se atualmente 

que a tendência é que as sociedades mais desenvolvidas gerem menos 

filhos, ao contrário do que o economista inglês imaginava. 

 Teoria reformista ou marxista - Muitas contestações foram feitas ao 

pensamento de Malthus, frequentemente acusado de legitimar os efeitos 

perversos da economia capitalista sobre a desigualdade social e 

favorecer os ideais da burguesia. Afinal, a teoria malthusiana sugeria 

que a miséria e a disseminação de doenças, catástrofes e guerras 

ajudariam a conter o crescimento populacional acentuado. O socialista 

utópico do século XIX, Pierre-Joseph Proudhon, afirmava: “Há somente 

um homem excedente na Terra: Malthus”. E nessa mesma linha 

seguiam muitos teóricos que acreditavam que a desigualdade na relação 

entre recursos naturais, alimentos e o crescimento populacional não 

estava no número de habitantes, mas na distribuição de renda. Em 

geral, muitas dessas ideias aproximavam-se dos ideais defendidos por 

Karl Marx, sendo então relacionadas com o que se chamou de Teoria 

Marxista ou Reformista da população. Assim, para essa concepção, não 

é o “controle moral” da população o necessário para combater a 

ocorrência da fome e da miséria, mas a adoção de políticas sociais de 

combate à pobreza, com a aplicação de leis trabalhistas que assegurem 

a melhoria na renda do trabalhador. A democratização dos meios sociais 

e de produção também é considerada uma estratégia nesse mesmo 

sentido. 
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 Teoria neomalthusiana Logo após o final da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), os principais países desenvolvidos do mundo iniciaram um 

processo de explosão demográfica, com um aumento rápido e repentino 

de sua população. Da mesma forma, nos anos seguintes, muitos países 

subdesenvolvidos (incluindo o Brasil) passaram pelo mesmo processo, 

sobretudo porque nesses países, com históricos de altas natalidades e 

mortalidades, o número de óbitos foi reduzido e a expectativa de vida, 

elevada. Por isso, a população do planeta novamente começou a 

crescer, por isso as teorias de Malthus ganharam um novo eco entre 

muitos pensadores e governantes. O Neomalthusianismo é, pois, a 

retomada desse pensamento, com diferenças no que diz respeito às 

formas de controle do crescimento populacional. Para o 

neomalthusianismo, as populações, sobretudo as de baixa renda, 

deveriam ter os seus índices de natalidade controlados. Para isso, a 

difusão dos métodos contraceptivos tornou-se fundamental. Em alguns 

países, governos adotaram medidas de esterilização em massa sobre 

pessoas pobres, além de distribuírem anticoncepcionais gratuitamente e 

promover campanhas de conscientização. Difundem-se, até os dias 

atuais, muitas campanhas ou imagens publicitárias com o modelo ideal 

de família formado pelos pais e dois filhos apenas. 

 Teoria Ecomalthusiana Esta é a teoria mais recente e segundo ela o 

crescimento populacional exagerado exerce uma grande pressão sobre 

os recursos naturais podendo isto ser um risco irreversível para o futuro 

ao intensificar impacto ambientais como o Aquecimento Global e o 

desmatamento. A solução seria, portanto, o desenvolvimento 

sustentável. Uma crítica feita a esta teoria é o fato de que ela 

desconsidera o fator econômico como fundamental para compreender a 

pressão sobre os recursos naturais, visto que os países ricos são os que 

mais impactam o meio ambiente apesar de apresentarem taxas de 

natalidade cada vez menores. 

 Transição demográfica - A concepção da transição demográfica é uma 

proposição mais atual que afirma que todos os países, cedo ou tarde, 

apresentarão padrões gerais no que diz respeito à ordem do 

crescimento demográfico. A transição demográfica considera que 

a explosão demográfica é um fenômeno transitório, geralmente causado 

pelo desenvolvimento econômico e social das nações, o que resulta na 

queda imediata das taxas de mortalidade, o que eleva o número de 

habitantes. Por outro lado, a natalidade também diminui, mas em um 

ritmo mais lento, o que faz com que a explosão demográfica inicial seja 

substituída gradativamente por uma diminuição no ritmo de crescimento 

do número de habitantes. Foi assim, por exemplo, que ocorreu na 

Europa, que hoje apresenta baixíssimos crescimentos populacionais. No 
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Brasil também não foi diferente, pois a população aumentou 

rapidamente ao longo do século XX, mas teve seu crescimento 

diminuído nas últimas décadas. O principal efeito disso – e também o 

principal motivo de preocupações – é o envelhecimento populacional. O 

Brasil, até pouco tempo atrás, era considerado um país jovem, com boa 

parte da população com média de idades baixas. Atualmente, passou a 

ser considerado um país adulto, com potencial para tornar-se um país 

idoso nas próximas décadas. Na Europa, o envelhecimento populacional 

já é uma realidade, o que ocasiona uma série de problemas 

relacionados com a previdência social e com a diminuição da PEA 

(população economicamente ativa). Ironicamente, no continente 

europeu, o problema atual é exatamente o contrário imaginado por 

Malthus, pois não é o crescimento acelerado da população a principal 

tônica da questão, mas o crescimento moderado além da conta. Em 

países como França e Alemanha, políticas de incentivos à natalidade 

são realizadas, incluindo o pagamento de bolsas e benefícios para 

casais que tiverem um terceiro filho. 

 

Pirâmides geográficas - ambém chamadas de pirâmides etárias ou pirâmides 

populacionais são gráficos que expressam o número de habitantes de uma 

cidade, estado, país ou outros e que apresenta a distribuição desta população 

por gênero (homens e mulheres) e por faixa etária (jovens, adultos e idosos). 

A pirâmide etária é dividida horizontalmente em três partes: A primeira parte, a 

base, é a que corresponde à população jovem, a parte do meio, o corpo, 

corresponde à população adulta, e a parte de cima, o ápice, da pirâmide 

corresponde à população idosa. Cabe destacar que a idade limite de cada 

grupo varia de uma pirâmide etária para outra e estas idades ficam sinalizadas 

no eixo vertical do gráfico. Verticalmente a pirâmide etária é dividida em dois 

lados correspondentes um ao gênero masculino e o outro ao gênero feminino. 

A compreensão da representação das características de uma determinada 

população permite a observação da tendência de crescimento populacional e 

assim ser feito um planejamento populacional futuro como, por exemplo, se 

observa-se que a parte mais larga é a faixa de jovens há a necessidade de 

investimentos na educação, se a parte mais larga é a faixa de adultos há a 

necessidade de criação da mais oportunidades de trabalho e se a faixa de 

idosos é a maior há a necessidade de atenção à questão previdenciária. 

Podem ainda ser destacados os 4 tipos de pirâmides mais comuns: 
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 Pirâmide jovem: É aquela que apresenta uma base larga devido a 

elevada natalidade da população representada e as outras partes da 

pirâmide são menos largas. É a pirâmide que geralmente é associada 

aos países subdesenvolvidos. 

 Pirâmide adulta: É aquela que apresenta a base larga mas observa-se 

que o corpo e o ápice têm se alargado, ou seja, é uma pirâmide de 

transição. 

 Pirâmide envelhecida: É aquela que apresenta o corpo, que representa 

a população adulta, mas larga do que as outras partes da pirâmide. É 

a pirâmide que geralmente é associada aos países desenvolvidos. 

 Pirâmide rejuvenescida: É aquela em que se observa a tendência de 

crescimento da população jovem devido ao aumento da fecundidade. 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

Há muita gente no Brasil! Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE –, a população do Brasil está estimada, para 2014, em mais 

de 202 milhões de pessoas. Mas como o nosso país possui uma área territorial 

de 8,5 milhões de km², significa que nós temos uma média de mais ou menos 

27 pessoas para cada quilômetro quadrado, ou seja, tem espaço para todo 

mundo! 
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Os brasileiros atualmente exercem um grande fluxo migratório, internacional e 

nacionalmente, nesse processo é importante salientar a diferença entre 

emigração (saída voluntária do país de origem) e imigração (o ato de 

estabelecer-se em país estrangeiro). 

Acerca das migrações externas o significado está no fluxo de pessoas que 

saem do seu país para viver, ou mesmo visitar, outro país, geralmente países 

desenvolvidos; já as migrações internas caracterizam-se pelo deslocamento 

populacional que se realiza dentro de um mesmo país, seja entre regiões, 

estado ou municípios. No Brasil cerca de 40% dos habitantes residem fora dos 

municípios que nasceram.  

 

Os principais fluxos migratórios no Brasil estão voltados para os nordestinos 

que saem em direção ao Sudeste e Centro-Oeste, isso muitas vezes é 

provocado devido às questões de seca, falta de emprego, baixo índice de 

industrialização em relação às outras regiões, dentre outros fatores.  

Outro fluxo bastante difundido é em relação aos migrantes do Sul que saem em 

direção às regiões do Centro-Oeste e Norte, esse processo deve-se aos 

agricultores gaúchos que procuram novas áreas de cultivo com preços mais 

baixos. 

 

 Sudeste:  é a região mais populosa do Brasil, com mais de 80 milhões 

de habitantes, com 42% da população brasileira e 87 habitantes para 

cada quilômetro quadrado. É muita gente no mesmo lugar! Para se ter 

uma ideia, se consideramos a cidade de São Paulo e a sua região 

metropolitana, temos mais habitantes (19 milhões) do que o Centro-

Oeste inteiro. 

 Nordeste: é a segunda região mais populosa, com quase 54 milhões de 

pessoas e 27,7% da população do nosso país. Ao todo, são mais de 34 

pessoas para cada quilômetro quadrado. 

 Sul: a terceira região mais populosa do Brasil, com 27 milhões de 

habitantes. Como a sua área é menor entre as regiões brasileiras, a sua 

densidade populacional (habitantes por quilômetro quadrado) é de 47,8 

hab/km². 

 Norte: é a quarta mais populosa, ganhando somente do Centro-Oeste 

brasileiro. Sua população é de 16 milhões de pessoas, mas podemos 

dizer que essa é a região mais “vazia” do país, pois é a maior e 

apresenta muito espaço sobrando... Ao todo, sua densidade 

demográfica é de quatro habitantes para cada quilômetro! 

 Centro-Oeste: é a última colocada e possui 14,5 milhões de pessoas, 

com uma densidade demográfica de 8,6 hab/km². Mesmo assim, temos 

grandes cidades nessa região, sendo Brasília e Goiânia as maiores 

delas. 



COMPOSIÇÃO ÉTNICA DO MUNDO 

Os grupos étnicos são definidos por aspectos físicos e culturais. A palavra 

etnia vem do grego ethnos, que significa povo. O conceito é empregado para 

representar as diversas raças ou grupos de pessoas existentes no mundo. 

As etnias se diferenciam principalmente por aspectos físicos, culturais, 

linguísticos e religiosos. É importante lembrar que a mistura de raças faz com 

que determinadas etnias estejam sempre se modificando. Os grupos étnicos 

são estudados numa ciência chamada de etnologia. Nessa área de pesquisa 

leva-se em consideração as principais diferenças entre os indivíduos. As 

principais etnias do mundo são: 

 Branca ou caucásica – etnia que compreende metade da população 

mundial, como os europeus, os semítico-camíticos e o indo-irânicos. 

 Amarela ou mongolóide – engloba dois quintos da população mundial. 

Predomina na Ásia. 

 Negros – compreendem um décimo da população mundial. Podem ser 

africanos da América, Melanésios, os Drávidas, entre outros. 

Além disso, temos dezenas de povos indígenas, como os índios norte-

americanos, os inuits, os índios centro-americanos, os índios das planícies e 

planaltos da América do Sul, os Mapuches, os Samis, os povos nômades do 

oeste africano, os beduínos, os pigmeus, os bosquímanos, os povos do 

pacífico, os aborígenes australianos, etc... 

 

COMPOSIÇÃO ÉTNICA DO BRASIL 

O Brasil, como se sabe, é um país com uma grande diversidade étnica, ou 

seja, apresenta uma elevada variedade de raças e etnias. Nesse caso, o termo 

“raça” não é compreendido em seu sentido biológico, mas sim em seus 

aspectos socioculturais de modo a diferenciar os grupos populacionais por 

características físicas externas, geralmente a cor e outros aspectos. Já o termo 

“etnia” costuma definir as populações com base também em suas 

diferenciações culturais e linguísticas, envolvendo também tradições, religiões 

e outros elementos. 

Há, dessa forma, uma incontável variedade de tipos que definem a composição 

étnica do Brasil. Por exemplo, só de indígenas, segundo dados do IBGE, 

existem cerca de 305 etnias que pronunciam mais de 270 idiomas. Esse 

número é acrescido às diferentes ramificações de povos europeus, africanos, 

asiáticos e tantos outros que descenderam dos povos que migraram para o 

país durante o seu período histórico pós-descobrimento. 



De um modo geral, podemos dizer que a composição étnica brasileira é 

basicamente oriunda de três grandes e principais grupos étnicos: os indígenas, 

os africanos e os europeus. Os índios formam os agrupamentos descendentes 

daqueles que aqui habitavam antes do período do descobrimento efetuado 

pelos portugueses. Com a invasão dos europeus, boa parte dos grupos 

indígenas foi dizimada, de modo que várias de suas etnias foram erradicadas. 

Já os negros africanos compõem o grupo dos povos que foram trazidos à força 

da África e que aqui foram escravizados, sustentando a economia do país 

durante vários anos por meio de seu trabalho. Boa parte de nossa cultura, 

práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores 

oriundos desses povos. Dentre as etnias africanas que vieram para o Brasil, 

destacam-se os bantos, os sudaneses e outras populações. 

Já os povos europeus que vieram para o Brasil basicamente se formaram de 

populações portuguesas, além de grupos franceses, holandeses, italianos, 

espanhóis e outros, que configuraram a matriz étnica predominante no país, 

segundo vários estudos. 

Há de se registrar também a miscigenação dessas diferentes composições 

étnicas que habitam o Brasil. Por miscigenação entende-se a mistura das 

diversas etnias, que deu origem a novas populações que resguardaram traços 

físicos e também culturais de ambas as suas matrizes. 

A miscigenação entre brancos e negros originou os povos chamados 

de mulatos. Já da mistura entre índios e brancos surgiram os mamelucos, 

considerados como os primeiros brasileiros no período após o descobrimento. 

Já a miscigenação entre índios e negros deu origem aos cafuzos. 

Mas é claro que essa divisão é apenas uma visão simplista, pois é impossível 

dizer que apenas essas etnias formam a população brasileira, conforme o “mito 

das três raças” e suas derivações. Na verdade, existem centenas ou talvez 

milhares de agrupamentos diferentes ao longo do território brasileiro, de modo 

que qualquer classificação sempre restringirá a um certo limite algo que é muito 

mais amplo 
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NACIONALISMO E SEPARATISMO 

O nacionalismo consiste em uma ideologia e movimento político, baseados 

na consciência da nação, que exprimem a crença na existência de certas 

características comuns em uma comunidade, nacional ou supranacional, e o 

desejo de modelá-las politicamente. Com precedentes na Idade Média, 

sobretudo nas monarquias absolutas, é a partir da Revolução Francesa que 

surge o nacionalismo moderno, simultaneamente com o apogeu da burguesia 

industrial. Posteriormente, a luta frente a um exército invasor (guerras 

napoleônicas) ou o desejo de independência (continente americano) deram ao 

nacionalismo um novo impulso. No século XIX se assistiu à afirmação, quer da 

burguesia, quer do nacionalismo, que triunfariam juntos nas unificações italiana 

e alemã. 

No século XX, o nacionalismo teve dois grandes momentos: o surgir de ideias 

nacionalistas de parceria com teorias racistas, como na Alemanha (nacional-

socialismo), na Itália (fascismo) e no Japão; e o nacionalismo, que surgiu nos 

países colonizados, após a II Guerra Mundial, que se liga com o que 

atualmente se manifesta no Terceiro Mundo, perante as formas 

neocolonialistas de exploração. 

 Nacionalismo brasileiro - é um movimento que valoriza o Brasil, a sua 

cultura, a sua diversidade e o seu povo. Muitos consideram que a 

maioria do povo brasileiro não é nacionalista, ou só demonstra amor 

pela nação na altura de grandes competições esportivas como a Copa 

do Mundo. Historicamente, o povo brasileiro nunca teve que se unir 

contra uma ameaça externa, como aconteceu em outros países. Mesmo 

quando o Brasil conquistou a independência, essa conquista foi 

alcançada para o benefício de um pequeno grupo que lutava pelos seus 

interesses. Muitos acreditam que por esse motivo o nacionalismo não foi 

fomentado no Brasil. 

 

 Nacionalismo romântico- (também conhecido como nacionalismo da 

identidade ou orgânico) é um tipo de nacionalismo que tem como base a 

noção de que o seu povo é único e criativo, e expressa a sua cultura 

através de várias áreas como a língua, religião, costumes, etc. No caso 

do nacionalismo romântico, o poder do Estado e as suas políticas são 

legitimadas graças à unidade do povo que está sob a sua governação. 

 



 Nacionalismo ufanista - O nacionalismo ufanista também pode ser 

considerado como nacionalismo exagerado ou exacerbado é o caso de 

um orgulho excessivo pelo país onde uma pessoa nasceu. Neste caso, é 

comum que um nacionalista ufanista se considere superior aos outros. 

Este tipo de presunção pode levar a atos de discriminação contra 

pessoas de outro país. 

 

 Nacionalismo e separatismo - São dois conceitos que em muitas culturas 

estão intimamente ligados. O separatismo consiste na intenção e 

reivindicação da independência política e econômica de um determinado 

povo ou nação. No século XX surgiram vários conflitos que tiveram 

origem no nacionalismo de alguns grupos separatistas. Alguns dos 

casos mais conhecidos são os conflitos em África, Iugoslávia, 

Chechênia, Caxemira, Timor Leste, Irlanda do Norte e na zona Basca, 

na Espanha. 

 

 Estados Nacionais e movimentos Separatistas - Explicando de uma 

maneira simples, os países-membros da ONU comprometem-se a 

respeitar a autodeterminação dos povos desde que isso não diga 

respeito a um separatismo dentro de seu território. Devido ao princípio 

da soberania dos Estados-nacionais – que tornam os países as 

entidades “mais superiores” existentes, sem que haja uma organização 

que possa obrigá-los a algo –, nem a ONU e nem outras nações podem 

intervir diretamente em questões domésticas de outro país. A 

Comunidade Internacional pode agir indiretamente quando, por exemplo, 

algum movimento separatista é muito forte e amplamente aderido por 

populações. É o caso do Saara Ocidental, onde a ONU tomou para si a 

missão de realizar um referendo. Sanções econômicas também 

representam uma maneira de intervenção indireta, geralmente definidas 

no âmbito de uma organização internacional, e colocada em prática 

pelos países. Acontece que os Estados têm um grande “pé atrás” 

quando o assunto é separatismo. Por exemplo, digamos que o Brasil 

resolva apoiar a Catalunha nas suas intenções de separar-se da 

Espanha. Caso um movimento separatista dentro do Brasil ganhe força 

em alguns anos, é muito provável que a Espanha apoie esse 

movimento, já que anteriormente o governo brasileiro não teria 

respeitado a soberania espanhola ao apoiar uma luta que objetivava 

desintegrar parte do território nacional da Espanha. Por isso os países 

raramente apoiam movimentos separatistas. Essa estratégia também 

evita que, caso a Catalunha – por exemplo – realmente conquiste sua 

independência, outros separatismos ganhem força ao serem inspirados 

pela vitória de uma luta semelhante. Não apoiar movimentos 
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separatistas é uma forma de evitar um “efeito dominó” que poderia se 

alastrar pelo mundo inteiro. 

 

 Separatismo no mundo - existem vários movimentos separatistas pelo 

mundo. No Reino Unido, por exemplo, parte da população da Escócia 

busca independência. A França vive com o separatismo da 

Córsega, que vem aumentando nos últimos anos. Na região da Crimeia, 

há um movimento que busca a separação da Ucrânia e consequente 

anexação à Rússia, que apoia a intenção. Vladimir Putin, presidente 

russo, chegou a afirmar que “a Crimeia sempre foi parte da Rússia nos 

corações e mentes das pessoas”. Já a Espanha não lida apenas com o 

fantasma nacionalista catalão. A região do País Basco também busca 

autonomia. Também é importante entender que conseguir declarar-se 

independente não significa uma vitória completa do movimento 

separatista em questão. É o caso do Kosovo, que em 2008 decretou sua 

independência da Sérvia. A declaração foi unilateral, ou seja, não aceita 

pelo governo sérvio. Entretanto, essa posição não é unanimidade no 

mundo. Países como Portugal, Rússia e os Estados Unidos 

reconheceram a independência do país. Mesmo assim, Kosovo não foi 

reconhecido pela ONU, o que é tido como o “ápice do reconhecimento 

do novo Estado 

 Separatismo no Brasil -. Alguns desses movimentos aconteceram no 

passado e ficaram famosos na história brasileira – como é o caso 

da Inconfidência Mineira, em 1789, e a Revolução Farroupilha, 

acontecida na região do Rio Grande do sul entre 1835 e 1845. 

Atualmente, existem vários movimentos separatistas pelo país, nenhum 

deles com força o suficiente para ameaçar a União. Exemplos dessa 

são:  

 Amazônia Independente: objetiva a emancipação dos sete estados 

da Região Norte. 

 Frente Libertária Nordeste Livre (FLNL): busca a independência dos 

nove estados do Nordeste. 

 Movimento São Paulo Independente (MSPI): criado em 1992, busca 

a separação do estado paulista do resto do país. 

 O Sul é o Meu País: movimento pela independência dos três estados 

do Sul do Brasil. 

 

 

URBANIZAÇÃO 

Na área da Geografia, urbanização é um processo de transformação das 

características rurais de uma localidade ou região para características urbanas. 
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Normalmente, a urbanização está relacionada ao desenvolvimento da 

civilização e da tecnologia. Nesse processo, o espaço rural transforma-se em 

espaço urbano e ocorre a migração populacional do tipo campo-cidade. 

A urbanização é estudada por ciências diversas, como a sociologia, a geografia 

e a antropologia, cada uma delas propondo abordagens diferentes sobre o 

problema do crescimento das cidades. As disciplinas que procuram entender, 

regular, desenhar e planejar os processos de urbanização são o urbanismo, o 

planejamento urbano, o planejamento da paisagem, o desenho urbano, a 

geografia, entre outras. 

 O processo de urbanização 

Apesar de o processo de urbanização ter se iniciado com a Revolução 

Industrial, foi até meados do século XX um fenômeno relativamente lento e 

circunscrito. 

Após a Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno foi concluído nos países 

desenvolvidos e iniciado de maneira avassaladora em muitos países 

subdesenvolvidos, na maioria dos países latino-americanos e em muitos países 

asiáticos. O continente africano ainda é muito pouco urbanizado. 

Todos os países desenvolvidos, bem como alguns países de industrialização 

recente, apresentam taxas altas de urbanização. Com exceção da China e 

Índia, com as maiores populações do planeta, todos os países industrializados 

são urbanizados. Há países que apresentam índices muito baixos de 

industrialização e outros que praticamente não dispõem de um parque 

industrial, e mesmo assim são fortemente industrializados. 

Sendo assim, conclui-se que há dois conjuntos básicos de fatores que 

condicionam a urbanização: os atrativos, que atraem populações para as 

cidades; e os repulsivos que as repelem do campo. 

 Urbanização de países desenvolvidos 

Os fatores atrativos da urbanização em países desenvolvidos estão ligados 

essencialmente ao processo de industrialização, às transformações 

provocadas na cidade pela indústria. 

Nesses países, além das transformações urbanas, ocorreu como consequência 

da Revolução Industrial também uma revolução agrícola, ou seja, uma 

atualização da agropecuária que, ao longo da história, foi permitindo a 

mudança de pessoas do campo para a cidade, especialmente em decorrência 

da mecanização da agricultura. 



A urbanização que ocorreu nos países desenvolvidos foi gradativa. As cidades 

foram se estruturando sem pressa para absorver os migrantes, tendo melhorias 

na infraestrutura urbana - moradia, água, esgoto, luz, etc - e aumento de 

geração de empregos. 

Deste modo, os problemas urbanos não se multiplicaram tanto como nos 

países subdesenvolvidos. Além disso, pelo fato de gradualmente haver um 

aumento nos fluxos de mercadorias e pessoas, o processo de industrialização 

foi também se descentralizando geograficamente. Como resultado, há nos 

países desenvolvidos uma densa e articulada rede de cidades. 

 Urbanização em países subdesenvolvidos 

Os fatores repulsivos são típicos de países subdesenvolvidos, sem indústrias 

ou com um baixo nível de industrialização. Estes fatores estão ligados 

diretamente às péssimas condições de vida existentes na zona rural, em 

função da estrutura fundiária bastante concentrada, dos baixos salários, da 

falta de apoio aos pequenos agricultores, das técnicas de cultivo, entre outros. 

Desta forma, existe uma grande transferência de população para as cidades, 

especialmente para as grandes metrópoles, criando uma série de problemas 

urbanos. Estes problemas são resultado de um fenômeno urbano característico 

de muitos países subdesenvolvidos: a macrocefalia urbana. 

A macrocefalia urbana deve ser entendida como resultado da grande 

concentração das atividades econômicas, principalmente de serviços, portanto 

a população em algumas cidades acaba se tornando muito grande 

relativamente. Ainda que esse fenômeno ocorra também em países 

desenvolvidos, ele assume proporções maiores nos subdesenvolvidos. 

Nos países desenvolvidos, como o crescimento das cidades foi lento e bem 

planejado, o fenômeno não tomou proporções tão grandes como em muitos 

países subdesenvolvidos, onde o crescimento das cidades foi, além de muito 

concentrado espacialmente, rápido e caótico. A consequência foi uma série de 

problemas prontamente percebidos na paisagem urbana desses países. 



 

 

 

REDES URBANAS 

A Rede Urbana é o conjunto articulado de cidades e grandes centros urbanos, 

que se integram em escalas mundial, regional e local por meio de fluxos de 

serviços, mercadorias, capitais, informações e recursos humanos. Essa rede 

estrutura-se por meio de uma hierarquia, em que as cidades menores 

costumam ser relativamente dependentes das cidades maiores e 

economicamente mais desenvolvidas. 

O grau de integração de uma dada rede urbana de um país é um indicativo de 

seu nível de desenvolvimento. Em regiões economicamente mais dinâmicas, a 

tendência é uma maior interligação entre as suas diferentes cidades, 

geralmente mais adensadas e com uma melhor infraestrutura. Por outro lado, 

países considerados subdesenvolvidos apresentam uma integração limitada 

entre as suas cidades, apresentando uma organização territorial dispersa e 

pouco coesa. 

A rede urbana expressa, dessa forma, a espacialização da divisão territorial do 

trabalho, em que cada cidade ou centro urbano exerce uma função 

complementar para o todo dessa rede. Diante disso, um sistema de transporte 

articulado e um sistema de informações avançado permitem um melhor 

funcionamento operacional. 

A formação de redes urbanas pelo mundo não é uma novidade. Um exemplo 

foi a rede de cidades greco-romanas que perdurou até a Idade Média. Por 

outro lado, foi com o advento da Globalização e da Terceira Revolução 



Industrial que esse fenômeno alcançou uma escala mundial através da 

formação das chamadas cidades globais ou megalópoles. 

Na economia financeira atual, a formação de cidades globais é algo crucial 

para o desenvolvimento de um dado país, pois são nessas cidades que se 

instalam os principais centros econômicos e onde a comunicação com os 

demais polos de desenvolvimento acontece. Forma-se, então, uma verdadeira 

rede de cidades globais, capazes de concentrar boa parte da população 

mundial e de garantir o funcionamento da economia globalizada. No mapa 

abaixo, podemos observar a distribuição dos principais polos econômicos do 

mundo na atualidade. 

Diante disso, podemos concluir que à medida que a globalização se expande, 

ampliam-se as centralidades em nível mundial, com o surgimento de cada vez 

mais cidades globais. Isso poderá proporcionar uma maior integração mundial 

das finanças internacionais, além de dinamizar ainda mais os parâmetros da 

globalização. 

 

 REDES URBANAS BRASILEIRAS 

A rede urbana brasileira é constituída por centros que polarizam a economia, o 

fluxo de pessoas e a oferta de bens e serviços. Segundo dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil tem 5.570 municípios, 

mas a rede urbana é comandada por 11 centros. Desses, 49 são aglomerações 

urbanas. 

Os chamados centros urbanos são constituídos por 440 cidades, além do 

Distrito Federal. Esse conjunto de centros urbanos reúne 60% da população do 

País. Somente Rio de Janeiro e São Paulo, que são consideradas metrópoles 

globais, concentram 18% da população brasileira. 

Já as aglomerações urbanas – que podem ou não serem metropolitanas – 

concentram quase 50% da população e estão distribuídas em 379 cidades. 

São consideradas metrópoles nacionais os municípios de: Salvador, Belo 

Horizonte, Fortaleza, Brasília, Curitiba Recife e Porto Alegre. As cidades de 

Belém, Goiânia e Campinas são denominadas metrópoles regionais. 

Foram enquadradas como centros regionais: São Luís, Maceió, Natal, 

Teresina, João Pessoa, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Cuiabá, 

Aracaju, Londrina, Santos, Florianópolis e Vitória. 

Há, ainda, a definição de centro sub-regional I, que se aplica a Sorocaba, 

Joinville, São José do Rio Preto, Caxias do Sul, Pelotas, Jundiaí, Maringá, 

Ilhéus, Itabuna, Volta Redonda, Barra Mansa, Caruaru, Blumenau, Limeira, 

Cascavel, Petrolina, Juazeiro do Norte, Crato Araraquara e São Carlos. 



O temo centro sub-regional II é aplicado para designar os municípios de 

Ipatinga, Araçatuba, Criciúma, Itajaí, Cabo Frio, Moji-Guaçu, Moji-Mirim, 

Guaratinguetá, Aparecida e Itabira. 

 

Características da Rede Urbana Brasileira 

 Duas metrópoles globais 

 Sete metrópoles nacionais 

 Um centro regional 

 Centro Regional I 

 Centro Regional II 

 

 Formação e Evolução 

 

A rede urbana brasileira sofreu influência econômica a partir dos grandes 

centros, hoje são metrópoles globais por sua formação e é este o fator que 

ainda influencia em sua evolução. A maior influência é exercida por São Paulo, 

marcada por atrair aglomerações, em consequência da industrialização em 

maior potencial e consequente oferta de postos de trabalho. Menos intensa, 

mas também marcante é a influência exercida em processo idêntico pelo Rio 

de Janeiro. A influência sobre a dinâmica espacial da rede urbana brasileira 

ainda segue os padrões econômicos, que são observados em três pontos 

geográficos: o Centro-Sul, Nordeste e Centro-Oeste. As aglomerações são 

influenciadas pela atividade produtiva e o setor de serviços. 

 Conceito de Rede Urbana 

 

O conceito de rede urbana é definido como o conjunto de vários centros que 

passam a funcionar articulados, se consolidam no território e refletem o 

desenvolvimento econômico, político e cultural de um país. Integrados na rede 

urbana, os centros funcionam de maneira a articular a distribuição de 

mercadorias, a circulação de pessoas e oferta de bens e serviços. A rede 

urbana é assentada no território, onde atua como um reflexo do 

desenvolvimento econômico, político e cultural em um determinado momento 

da história. São os impactos desses fatores que influenciam na configuração do 

território. Uma forma simples de compreender a influência está na migração de 

trabalhadores rurais para integrar os canteiros de obras nas grandes cidades. 

O cidadão percorre o território em busca de emprego para obter melhor 

qualidade de serviços. 

 

HIERARQUIA URBANA 



As cidades podem ser classificadas a partir de seu grau de influência 

econômica e também política. Nesse sentido, leva-se em conta os mais 

diversos índices, como renda per capita, Produto Interno Bruto, índice 

populacional etc. Tal classificação é chamada de Hierarquia das 

Cidades ou Hierarquia Urbana. 

Em razão de os critérios sobre a classificação hierárquica das cidades serem 

bem variados, existem vários tipos de hierarquias urbanas, com padronizações 

diferentes. Utilizaremos aqui as divisões mais comumente adotadas. 

As cidades podem ser divididas em cidades locais, centros regionais, cidades 

médias, cidades metropolitanas, metrópole e cidades globais. 

 Cidades locais: são cidades que exercem um grau de influência sobre 

uma área não muito elevada. Costumam apresentar baixo grau de 

urbanização, pequenos índices populacionais e relevante dependência 

econômica para com outras cidades. 

 Centros regionais: são cidades que exercem influência econômica sobre 

algumas pequenas cidades que se situam na mesma Unidade 

Federativa ao qual pertencem. Exemplo: Rio Verde (GO), Guarapuava 

(PR), São José do Rio Preto (SP). 

 Cidades médias: são cidades que, geralmente, apresentam mais de 200 

mil habitantes e apresentam uma relevância econômica que, muitas 

vezes, transcende as divisas estaduais. Para fazer parte do quadro de 

cidades médias, uma cidade deve fazer parte do RECIME (Rede de 

Pesquisadores sobre Cidades Médias) e não podem compor Regiões 

Metropolitanas. Exemplos: Dourados (MS), Anápolis (GO), Londrina 

(PR). 

 Cidades metropolitanas: são cidades que compõem Regiões 

Metropolitanas, áreas de influência de uma determinada metrópole. As 

Regiões Metropolitanas são criadas e delimitadas por lei. Exemplos de 

cidades metropolitanas: Guarulhos (SP), Niterói (RJ), Camaçari (BA), 

Aparecida de Goiânia (GO), São José dos Pinhais (PR). 

 Metrópoles: são grandes cidades com grande população e importância 

econômica. São definidas, por lei, como sedes de Regiões 

Metropolitanas. O grau de influência econômica delas é variado e, por 

isso, são subdivididas em Metrópoles Regionais (a exemplo de Manaus 

e Cuiabá) e Metrópoles Nacionais (como Brasília e Salvador). Uma 



metrópole também pode ser uma cidade global, como é o caso de São 

Paulo. 

 Cidades Globais: são grandes centros e aglomerados urbanos que são 

responsáveis pela ligação econômica de seus países com o restante do 

mundo. Configuram-se como centro de decisões econômicas e por 

terem grande influência a nível nacional e internacional. Geralmente, 

costumam abrigar grandes filiais de empresas multinacionais e de 

organismos internacionais. Exemplos: Nova York, Tóquio, Paris, Rio de 

Janeiro, Hong Kong, Londres, entre outras. 

HIERARQUIA URBANA BRASILEIRA 

Segundo a classificação apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) na publicação “Região de Influência das Cidades (2007)”, a 

hierarquia urbana no Brasil está dividida basicamente em 5 grupos sendo que 

cada um deles apresentam subdivisões: 

 Metrópoles - As maiores cidades do país e que apresentam melhores 

infraestruturas e condições econômicas, sendo classificadas em: Grande 

Metrópole Nacional (São Paulo), Metrópole Nacional (Rio de Janeiro e 

Brasília) e Metrópole (Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre). 

 

 Capitais Regionais - Exercem influências numa região, nas pequenas e 

médias cidades do país, sendo divididas em: Capitais Regionais A (11 

cidades), Capitais Regionais B (20 cidades) e Capitais Regionais C (39 

cidades), donde a primeira (A) é a mais influente. No Brasil, cerca de 70 

centros urbanos fazem parte dessa categoria. Note que essa 

classificação leva em conta o número de habitantes e o nível de 

influência das cidades. Assim, na classe A, as cidades apresentam 

cerca de 955 mil habitantes, por exemplo, Natal, São Luís, Maceió, 

Campinas, Florianópolis, etc.; na categoria B, cerca de 435 mil 

habitantes, por exemplo, Ilhéus, Campina Grande, Blumenau, Palmas, 

Juiz de Fora, etc.; e, por fim, na classe C, o número de habitantes se 

aproxima de 250 mil, por exemplo, Macapá, Rio Branco, Santarém, 

Ponta Grossa, São José dos Campos, dentre outras. 

 

 Centros Sub-regionais - Exercem menor influência que as capitais 

regionais, as quais apresentam mais complexidade na gestão e maior 

número de habitantes. Nessa categoria, 169 centros estão incluídos que 

sofrem grande influência de 3 metrópoles nacionais. Elas também 

apresentam subdivisões: Centro sub-regional A (85 cidades), por 

exemplo, Pouso Alegre, Rio Verde, Parnaíba, Barretos, Itajaí, etc.; e 



Centro sub-regional B (79 cidades), por exemplo, Cruzeiro do Sul, 

Parintins, Viçosa, Angra dos Reis, Bragança Paulista, dentre outros. 

 

 Centros de Zona - Reúne 556 médias cidades as quais apresentam 

influência local. Subdivide-se em: Centros de Zona A (192 cidades, com 

aproximadamente 45 mil habitantes), por exemplo, Amparo, Porto 

Seguro, Votuporanga, Fernandópolis, São Bento do Sul, etc.; e, Centros 

de Zona B (364 cidades, cerca de 23 mil habitantes, por exemplo, Tietê, 

Barra Bonita, Vila Rica, Monte Alto, Capivari, dentre outros. 

 

 Centros Locais - Incluem 4.473 pequenas cidades que apresentam 

menos de 10 mil habitantes (média de 8 mil) e exercem somente 

influência local, por exemplo, Água Branca, Capitólio, Divisópolis, Faro, 

Guarani, dentre outros. 

 

 

MIGRAÇÕES EXTERNAS E MIGRAÇÕES INTERNAS 

Migração é o deslocamento de pessoas de uma determinada cidade, estado ou 

país (migração internacional) para outro local. Essa mudança pode ser 

definitiva ou temporária, voluntária ou forçada, individual ou em grandes fluxos. 

As pessoas migram pelos mais distintos motivos, desde guerras, perseguição 

religiosa, conflitos étnicos, perseguição política e ideológica ou simplesmente 

porque buscam condições melhores de vida em outra localidade. Essas 

condições podem estar relacionadas com trabalho, estudo, saúde, bem-estar, 

entre outros fatores, e são os maiores motivadores para as migrações na 

atualidade. Tipos de migração: 

 Migração pendular: é um fenômeno que não se trata propriamente de 

uma migração, pois é uma transferência momentânea, diária. É 

caracterizada pelo deslocamento diário de pessoas para estudar ou 

trabalhar em outra cidade, estado ou país. Ocorre comumente nas 

regiões metropolitanas. 

 

 Transumância: nesse tipo de migração, um grupo de pessoas muda de 

cidade, estado ou país por um determinado período, geralmente alguns 

meses, e continua tendo como referência de moradia o local de origem. 

É o caso de trabalhadores rurais que vão todos os anos para outros 

estados trabalhar no corte de cana-de-açúcar, por exemplo, e, 

encerrado o período de colheita, retornam para seus estados de origem. 

 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/migracao.htm
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 Êxodo rural: é o deslocamento de pessoas do campo para as cidades. 

Essa mudança é permanente e, geralmente, ocorre porque os 

habitantes do campo buscam na cidade melhores condições de vida. 

Entretanto, essa migração pode ser involuntária, quando acontece, por 

exemplo, em decorrência da mecanização do trabalho no campo. 

 

 Êxodo urbano: é mais raro de acontecer, mas é o oposto do êxodo rural. 

Acontece quando pessoas que vivem na zona urbana (cidades) mudam 

para a zona rural (campo). 

 

 Nomadismo: apesar de ser muito rara na atualidade, essa modalidade 

de migração é caracterizada pela ausência de fixação permanente. As 

pessoas nômades mudam de lugar periodicamente e não estabelecem 

moradia fixa em nenhum lugar. 

 

 Diáspora: é a rápida dispersão de um grupo populacional de um 

território. Em geral, essa migração é involuntária ou forçada. Temos 

como exemplos mais expressivos a diáspora africana (ocorrida por força 

da escravidão colonial) e a diáspora judaica (expulsão dos judeus da 

Palestina pelo Império Romano). 

 

As migrações, independentemente das classificações, possuem papel 

preponderante na organização do espaço, nas relações sociais e na 

construção da cultura. As pessoas, quando migram, carregam consigo todos os 

elementos que a constituíram, como sua história, memória e cultura. 

 

ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E SISTEMAS AGRÁRIOS NO BRASIL 

E NO MUNDO 

Desde o desenvolvimento das primeiras civilizações, a agricultura vem 

passando por sucessivas transformações em suas formas, sobretudo com a 

evolução dos instrumentos e os diferentes usos de suas técnicas. São as 

técnicas que propiciam as diferenciações ao longo do espaço agrário e 

possibilitam a sua configuração   reconfiguração em diferentes formas com o 

passar do tempo. Nesse sentido, existem os agrossistemas, também 

chamados de sistemas agrários, que são o conjunto de técnicas ou modelos 

agropecuários de produção responsável pela adoção dos procedimentos de 

plantio ou cultivo, em que são vistas as relações entre a agricultura e o espaço, 

além dos resultados da aplicação desses diferentes modelos. 

Em termos classificatórios, existem três tipos de agrossistemas conforme as 

suas complexidades e o tipo de técnicas por eles empregado, são eles: os 

agrossistemas tradicionais, modernos e orgânicos. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/Exodo-rural-no-brasil.htm
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Os agrossistemas tradicionais, como o próprio nome indica, compreendem as 

técnicas mais antigas e simplificadas do processo produtivo no campo. Eles 

caracterizam-se pela maior utilização da mão de obra assalariada ou associada 

e pela menor presença de aparatos científicos e tecnológicos. 

Esses agrossistemas tradicionais costumam ser mais amplamente empregados 

em países subdesenvolvidos, bem como em parte dos emergentes. Como 

necessitam de uma grande quantidade média de trabalhadores, tendem a 

conter a migração campo-cidade (êxodo rural). Esse tipo de produção 

normalmente é voltado para a comercialização interna, por isso quase não há 

exportação. O foco maior é para produtos da chamada “cultura do pobre”, tais 

como arroz, feijão, entre outros. 

Alguns tipos de agrossistemas tradicionais são as plantations, a agricultura 

itinerante, a mediterrânea e a de jardinagem. Com o avanço do processo de 

industrialização do campo, esses sistemas agrários estão perdendo força e 

importância, fator que se intensifica com a concentração de terras. 

Os agrossistemas modernos são aqueles em que há o emprego de uma 

tecnologia mais avançada, com uma menor média de empregabilidade, haja 

vista que a maior parte da produção é mecanizada, com instrumentos capazes 

de substituir dezenas ou até centenas de trabalhadores. Esse tipo de 

agrossistema popularizou-se a partir da década de 1960, com a inauguração 

da chamada “Revolução Verde”, que se pautou na ampliação da produção 

através de técnicas avançadas na área da biotecnologia e da produção de 

equipamentos. 

Em geral, os agrossistemas modernos utilizam-se, além das técnicas acima 

mencionadas, de ampla gama de fertilizantes, defensivos agrícolas, técnicas de 

correção do solo e, em alguns casos, de produtos modificados geneticamente, 

conhecidos como transgênicos. 

Há sistemas produtivos que empregam uma avançada tecnologia, tanto na 

previsão de oscilações meteorológicas ou climáticas quanto, até mesmo, na 

implantação de controle sobre as espécies com a utilização dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIGs). 

A grande questão dos agrossistemas modernos é o elevado custo de seus 

equipamentos e o processo de concentração de terras deles resultante. Afinal, 

são necessários amplos investimentos para uma produção modernizada, que 

também elevam os lucros e diminuem a quantidade de trabalhadores, que 

passam a residir nas cidades. 

Outro fator é o ambiental, pois as áreas agricultáveis são ampliadas em 

detrimento da conservação das vegetações naturais, além da poluição dos rios 

e dos solos pelos agrotóxicos que escoam superficialmente com a irrigação e 

também em tempos de chuva. Um exemplo dessa dinâmica é o Cerrado 

brasileiro, que foi quase totalmente devastado em função da expansão do 

agronegócio que, graças às novas técnicas, passou a produzir em larga escala 

onde antes não havia solos propícios para tal. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/exodo-rural.htm
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Por fim, temos os agrossistemas alternativos, que envolvem todas as técnicas 

de plantio pautadas na conservação e no uso sustentável do meio ambiente. 

Esses agrossistemas envolvem a agricultura orgânica, a ecológica e muitas 

outras técnicas, cujo objetivo principal é garantir a prática da sustentabilidade. 

Além disso, os agrossistemas alternativos operam através da renúncia de 

produtos químicos que podem, eventualmente, afetar a qualidade dos produtos 

ou deixá-los menos saudáveis, tais como os agrotóxicos ou a alteração 

genética tal como ocorre nos transgênicos. Em vez disso, procura-se a 

utilização exclusiva de adubos orgânicos ou naturais, tais como o esterco e 

restos de outros vegetais, e são adotadas medidas de controle biológico de 

pragas. 

Outro procedimento bastante importante para os agrossistemas alternativos é a 

policultura ou até a rotação de culturas, ou seja, em vez de cultivar apenas um 

tipo de vegetal para atender a objetivos puramente econômicos, busca-se a 

produção de várias espécies e até o intercalamento entre uma e outra. 

Apesar de, em geral, os agrossistemas alternativos visarem basicamente à 

subsistência e serem mais empregados no cultivo de hortifrutigranjeiros, há 

investimentos governamentais em vários países, incluindo o Brasil, que fazem 

crescer o comércio de seus produtos. Em alguns nichos, produtos produzidos a 

partir da agricultura alternativa são mais valorizados e mais procurados pelos 

consumidores, o que vem gerando um crescimento econômico para o setor nos 

últimos anos. 

Atualmente, os três tipos de agrossistemas citados são amplamente 

empregados em todo o mundo, mas os agrossistemas modernos constituem a 

hegemonia. Suas técnicas são preferencialmente utilizadas sob o argumento 

de que somente elas podem ser capazes de abastecer toda a população 

mundial, muito embora outros fatores contribuam para a existência de 

problemas alimentares em várias partes do mundo. 

Sistemas Agropecuários 

Uso da terra 

A agricultura, a pecuária, a criação de animais e as atividades agroflorestais 

são atividades econômicas que utilizam técnicas e conhecimento acumulados 

para a produção, criação e ocupação do campo.  Características de sistemas 

 Extensivo: ligado a técnicas tradicionais de produção. 

 Subsistência: algumas propriedades fazem cultivos voltados para o 

sustento das famílias de proprietários ou a venda de pequenos 

excedentes; 

 Grandes propriedades: algumas propriedades extensivas podem ter 

maiores áreas de plantio. Esse fator pode compensar a baixa eficiência 



na quantidade produzida por área em um sistema extensivo, embora 

não seja determinante. 

 Técnicas tradicionais: emprego de métodos de cultivo e criação 

considerados rudimentares e baixa mecanização; 

 Mão-de-obra humana: a baixa mecanização e as condições técnicas 

inferiores necessitam de mais mão-de-obra (em alguns casos torna-se 

insuficiente para dar conta da produção e pode sobrecarregar os 

trabalhadores); 

 Intensivo: ligado ao uso mais intenso da terra e dos meios de produção, 

visando maior produtividade. 

 Comercial: preferência por produtos agropecuários de maior valor e 

lucratividade no mercado; 

 Uso intenso do solo: técnicas de fertilização do solo permitem aumentar 

a produtividade; 

 Rotação de culturas: rodízio de cultivos, para a recuperação do solo. Em 

alguns casos, o solo é submetido a uma espécie de descanso (pousio) 

para crescer vegetação natural e recuperar nutrientes; 

 Tecnologia: emprego de técnicas modernas para elevar a produtividade 

(sementes selecionadas, irrigação, melhoramento genético, fertilizantes, 

máquinas, remédios e vacinas para o gado, etc.); 

 Pequenas e médias propriedades: a falta de mais espaço para 

atividades agropecuárias; 

 Plantation: sistema herdado da tradição colonial escravista nas grandes 

propriedades rurais, especialmente as canavieiras. 

 Monocultura tropical: a preferência é por produtos tropicais e 

subtropicais de maior valor no mercado internacional; 

 Agroindústria de exportação: o mercado externo é o principal alvo, por 

render maiores lucros e pelo fato de serem úteis a países compradores 

que não possuam as mesmas condições naturais (clima, solos, etc.) 

para produzi-los; 

 Grandes propriedades: embora não tenha valor elevado quando 

comparada com gêneros industrializados, para que haja maior ganho, a 

produção ocorre em grandes propriedades para que o volume produzido 

seja economicamente rentável; 

 Rendimento elevado: nas propriedades melhor dotadas de recursos 

(mecanização, seleção genética, técnicas de criação ou cultivo), o 

rendimento acaba sendo muito maior do que em outros tipos de 

propriedades rurais; 

 Tecnologia: a seleção de sementes, a irrigação, a mecanização, o 

armazenamento adequado, o uso de fertilizantes, pesticidas e a 

assistência técnica profissional nas fazendas são responsáveis pela 

elevada produtividade nas fazendas mais bem-sucedidas no Brasil. 

  



Tipos de lavouras 

 

 Permanente: não exige um novo plantio para o cultivo, pois os produtos 

necessários podem ser retirados sem a remoção completa das plantas.  

 Arbóreo: similar às árvores; em geral espécies que desenvolvem 

sementes e frutos que podem ser coletados sem arrancar a planta por 

inteiro; 

 Várias safras: vários cultivos podem ser realizados desde que novas 

sementes e frutos sejam gerados; 

 Temporário: exige um novo plantio cada vez que a colheita é realizada, 

pois as plantas são arrancadas do solo. A retirada é necessária porque, 

diferentemente das espécies arbóreas, novos produtos não germinam 

após o cultivo. 

 Herbáceo: similares às ervas, porque não desenvolvem caule lenhoso 

(madeira) e são arrancadas do solo para que possam ser cultivadas; 

 

Meios de exploração 

 

 Direta: executada pelo proprietário ou a sua família; 

 Indireta: produção em parceria com proprietários das terras, por 

arrendamento (uma espécie de aluguel do terreno) ou grilagem 

(falsificação de documentos para obter a posse ilegal das terras); 

 Agronegócio: envolve os processos da agropecuária, desde o cultivo até 

a comercialização. É principalmente formado por grandes 

empreendimentos empresariais destinados a atividades agropecuárias 

de alto rendimento comercial e que aplicam técnicas modernas. 

 

Tipos de Uso da Terra 

 

 Agricultura -A maior parte da produção agrícola pode ser caracterizada 

através dos seguintes parâmetros: 

 Gêneros vegetais: na agricultura, a produção está voltada para o cultivo 

de plantas, que podem servir de alimento ou como matéria-prima para 

outras utilidades; 

 Extensiva/intensiva: as propriedades podem ter técnicas mais 

rudimentares de produção ou meios mais eficientes de cultivo; 

 Permanente/temporária: os cultivos podem ter vários ciclos sem a 

necessidade de corte ou apenas um ciclo que exige o plantio de novas 

mudas. 

  



Estrutura Agropecuária do Brasil 

 Heranças da organização colonial: o modo de produção escravista 

baseado no sistema de plantation influenciou de forma relevante o 

espaço agrário brasileiro. 

 A maior parte das terras do Brasil ficou concentrada nas mãos de 

poucas pessoas;  

 As porções de terras disponíveis restantes não são suficientes para a 

grande quantidade de pessoas que dependem das atividades do campo 

para sobreviver; 

 

INDUSTRIALIZAÇÃO NO MUNDO 

 

A industrialização consiste em transformar um determinado espaço geográfico 

a partir da construção de indústrias e de empresas direta e indiretamente 

ligadas a essas indústrias. Esse fenômeno humano é importante por provocar 

profundas alterações socioespaciais, tanto acelerando a urbanização e o êxodo 

rural quanto alterando drasticamente a maneira de exploração e utilização dos 

recursos naturais. 

Quando se aborda a questão da industrialização mundial, fala-se de um 

processo que se manifestou de forma extremamente desigual pelo globo. 

Enquanto os países de industrialização clássicadesenvolveram-se 

tecnologicamente a partir de meados do século XVIII e ao longo do século XIX, 

os países de industrialização tardia vivenciaram esse fenômeno apenas a partir 

do século XX, enquanto alguns deles ainda sequer podem ser considerados 

como territórios industrializados. 

A Inglaterra foi o país que primeiro se desenvolveu nesse sentido, na 

chamada Primeira Revolução Industrial. Antes disso ocorrer, eram conhecidos 

apenas o artesanato e a manufatura, não existindo um processo produtivo 

sistematizado e guiado pela presença de maquinários, como ocorre nas 

fábricas. 

 Na Primeira Revolução Industrial, as técnicas baseavam-se na operação 

da máquina a vapor, cuja fonte de energia principal era o carvão. Essa 

etapa ocorreu na Europa e provocou profundas alterações no espaço 

das cidades, que passaram a crescer de forma acelerada em virtude da 

grande oferta de empregos e da mecanização do campo, que foi um dos 

fatores que provocaram o êxodo rural (migração em massa da 

população do campo para as cidades). 

 Na Segunda Revolução Industrial, a tecnologia conheceu um novo ciclo 

de inovação, e o petróleo tornou-se a principal fonte de energia, algo 

que ocorre até hoje, mesmo com as inovações industriais posteriores. A 

mão de obra passou a ser mais qualificada, uma vez que as formas de 

produção tornaram-se mais complexas, com maquinários movidos a 



energia elétrica e com um maior grau de complexidade. Nesse período 

também foi dominante o modelo de produção fordista, caracterizado pelo 

trabalho repetitivo nas fábricas e uma produção em grandes 

quantidades. 

 A partir da segunda metade do século XX, o mundo conheceu uma nova 

etapa: a Terceira Revolução Industrial ou Revolução técnico-científica 

informacional. Esse processo de desenvolvimento ainda se encontra em 

curso e é responsável pela informatização das sociedades e pelo 

desenvolvimento dos transportes, comunicação, biotecnologia e 

informação. Com isso, as chamadas multinacionais ou empresas 

globais conseguiram se disseminar pelo mundo, propiciando a 

industrialização de países subdesenvolvidos, que, antes disso, 

produziam apenas matérias-primas para as nações desenvolvidas. 

 

Nesse contexto, fala-se do encurtamento das distâncias e da aceleração das 

atividades, naquilo que se denominou por compressão espaço-tempo. Com 

isso, o fordismo foi substituído pelo toyotismo em que não há mais a produção 

em massa, e sim conforme a demanda pelas mercadorias. Além disso, o 

trabalho deixou de ser repetitivo, mas sim flexibilizado, com um mesmo 

empregado desempenhando várias funções ao longo da cadeia produtiva. 

Como reflexo do desenvolvimento industrial, percebemos que os países 

considerados desenvolvidos são justamente aqueles que primeiro se 

industrializaram. Com isso, seus espaços geográficos sociais, apesar de ainda 

apresentarem contradições e desigualdades, são mais modernos em relação 

aos países periféricos ou em desenvolvimento. Além disso, mesmo com as 

grandes multinacionais se espalhando por todo o mundo, são os países ricos 

que abrigam suas sedes – sobretudo as chamadas Cidades Globais, como 

Nova York e Londres – e dominam as principais formas de tecnologia. 

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 semimanufaturados para a estruturação das indústrias de 

bens intermediários e de bens de consumo. Exemplos: siderurgia, 

petroquímica, etc. 



      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. 

 

INDUSTRIALIZAÇÃO NO BRASIL 

 

O Brasil é considerado um país emergente ou em desenvolvimento. Apesar 

disso, está quase um século atrasado industrialmente e tecnologicamente em 

relação às nações que ingressaram no processo de industrialização no 

momento em que a Primeira Revolução Industrial entrou em vigor, como 

Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, Japão e outros. 

 

As indústrias no Brasil se desenvolveram a partir de mudanças estruturais de 

caráter econômico, social e político, que ocorreram principalmente nos últimos 

trinta anos do século XIX. 

 

O conjunto de mudanças aconteceu especialmente nas relações de trabalho, 

com a expansão do emprego remunerado que resultou em aumento do 

consumo de mercadorias, a abolição do trabalho escravo e o ingresso de 

estrangeiros no Brasil como italianos, alemães, japoneses, dentre muitas 

outras nacionalidades, que vieram para compor a mão de obra, além de 

contribuir no povoamento do país, como ocorreu na região Sul. Um dos 

maiores acontecimentos no campo político foi a proclamação da República. 

Diante desses acontecimentos históricos, o processo industrial brasileiro 

passou por quatro etapas. 

 

• Primeira etapa: essa ocorreu entre 1500 e 1808, quando o país ainda era 

colônia. Dessa forma, a metrópole não aceitava a implantação de indústrias 

(salvo em casos especiais, como os engenhos) e a produção tinha regime 

artesanal. 



 

• Segunda etapa: corresponde a uma fase que se desenvolveu entre 1808 a 

1930, que ficou marcada pela chegada da família real portuguesa em 1808. 

Nesse período foi concedida a permissão para a implantação de indústria no 

país a partir de vários requisitos, dentre muitos, a criação, em 1828, de um 

tributo com taxas de 15% para mercadorias importadas e, em 1844, a taxa 

tributária foi para 60%, denominada de tarifa Alves Branco. Outro fator 

determinante nesse sentido foi o declínio do café, momento em que muitos 

fazendeiros deixaram as atividades do campo e, com seus recursos, entraram 

no setor industrial, que prometia grandes perspectivas de prosperidade. As 

primeiras empresas limitavam-se à produção de alimentos, de tecidos, além de 

velas e sabão. Em suma, tratava-se de produtos sem grandes tecnologias 

empregadas. 

 

• Terceira etapa: período que ocorreu entre 1930 e 1955, momento em que a 

indústria recebeu muitos investimentos dos ex-cafeicultores e também em 

logística. Assim, houve a construção de vias de circulação de mercadorias, 

matérias-primas e pessoas, proveniente das evoluções nos meios de 

transporte que facilitaram a distribuição de produtos para várias regiões do país 

(muitas ferrovias que anteriormente transportavam café, nessa etapa passaram 

a servir os interesses industriais). Foi instalada no país a Companhia 

Siderúrgica Nacional, construída entre os anos de 1942 e 1947, empresa de 

extrema importância no sistema produtivo industrial, uma vez que abastecia as 

indústrias com matéria-prima, principalmente metais. No ano de 1953, foi 

instituída uma das mais promissoras empresas estatais: a PETROBRAS. 

 

• Quarta etapa: teve início em 1955, e segue até os dias de hoje. Essa fase foi 

promovida inicialmente pelo presidente Juscelino Kubitschek, que promoveu a 

abertura da economia e das fronteiras produtivas, permitindo a entrada de 

recursos em forma de empréstimos e também em investimentos com a 

instalação de empresas multinacionais. Com o ingresso dos militares no 

governo do país, no ano de 1964, as medidas produtivas tiveram novos rumos, 

como a intensificação da entrada de empresas e capitais de origem estrangeira 

comprometendo o crescimento autônomo do país, que resultou no incremento 

da dependência econômica, industrial e tecnológica em relação aos países de 

economias consolidadas. No fim do século XX houve um razoável crescimento 

econômico no país, promovendo uma melhoria na qualidade de vida da 

população brasileira, além de maior acesso ao consumo. Houve também a 

estabilidade da moeda, além de outros fatores que foram determinantes para o 

progresso gradativo do país. 

Por ser uma atividade que gera milhares de empregos, as regiões mais 

industrializadas do Brasil são mais desenvolvidas em diversos outros aspectos. 

Nas regiões Sul e Sudeste, a indústria é uma das principais atividades, apesar 

de atuar em segmentos diversificados. No Sul, predominam indústrias próximas 



a áreas de produção de matérias-primas. Grandes laticínios e frigoríficos, por 

exemplo, surgem em regiões onde a pecuária também é forte. 

Na região também existe um número alto de indústrias de médio e pequeno 

porte em diversas cidades no interior dos três estados. Predominam os 

trabalhos de transformação, ligados à pecuária e à agricultura. 

O Sudeste — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo — 

concentra a maior parte da população brasileira. Nesta região, a produção 

industrial é diversificada e possui índices altos de exportação e de demanda 

por energia elétrica. O estado de São Paulo, por exemplo, é o maior parque 

industrial da América do Sul. 

A concentração de 80% da extração mineral e produção de sal fica no 

Nordeste. Enquanto a agricultura predomina a maior parte desta região, 

diferentemente do Sul, o setor não está tão ligado ao agronegócio, o que faz 

com que os estados do Nordeste mandem muito de sua matéria-prima 

explorada e refinada para outras regiões do país e para o exterior. 

Apesar disso, a produção nordestina está demasiadamente concentrada nas 

regiões metropolitanas das grandes cidades, como o Recife, Salvador e 

Fortaleza. 

As regiões Norte e Centro-Oeste do país praticamente não possuem uma 

economia industrial bem estabelecida. A exceção fica por conta de algumas 

grandes indústrias isoladas na Zona Franca de Manaus. Mas por ser um local 

de difícil acessibilidade do ponto de vista logístico, o desenvolvimento não se 

expandiu. 

 

OS BLOCOS ECONÔMICOS  

 

Os blocos econômicos consistem na união de diferentes países que desejam 

estabelecer uma relação econômica fortalecida entre si. Os blocos econômicos 

visam a facilitação da comercialização entre os seus respectivos países-

membros e isso costuma se dar, por exemplo, através da redução de impostos 

de importação e exportação e da redução de tarifas alfandegárias entre eles. 

Principais blocos econômicos mundiais - Os blocos econômicos mundiais, ou 

seja, blocos econômicos formados pela união de diferentes países, surgiram 

tendo em conta a globalização do comércio, de forma a fortalecer as suas 

próprias economias nas relações comerciais entre si e com os demais países 

do mundo.  

No caso de alguns blocos econômicos como a União Europeia, os países-

membros fazem parte de uma mesma região, ou seja, no que diz respeito à 



geografia, eles estão localizados perto uns dos outros constituindo 

assim blocos econômicos regionais. 

Os blocos econômicos costumam ter na sua formação países que têm 

afinidades culturais e comerciais. 

 APEC - A APEC (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) foi 

criada em 1993 e é formada por Estados Unidos da América, Japão, 

China, Ilha Formosa (Taiwan), Coreia do Sul, Hong Kong (região 

administrativa da China), Cingapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, 

Brunei, Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Canadá, 

México, Rússia, Peru, Vietnã e Chile. Um dos principais objetivos desse 

bloco é o de apoiar o crescimento econômico sustentável da região do 

Pacífico, bem como a sua prosperidade. através da ajuda entre os 

países membros. Isso ocorre, principalmente, através da redução de 

taxas alfandegárias entre os países membros. A APEC é um bloco 

econômico de extrema importância mundial, pois a produção industrial 

de todos os países membros que a integram corresponde a 

praticamente metade da produção industrial mundial. Esse bloco 

econômico, que tem potencial para se tornar o maior bloco econômico 

do mundo, não possui um tratado entre seus países membros; todas as 

decisões são tomadas por meio de consensos e declarações não 

vinculantes. Desde a sua fundação, a APEC costuma realizar encontros 

anuais para reunir os líderes de seus países-membros. Esses encontros 

costumam ser sediados pelos próprios países membros de forma 

alternada e é uma tradição que os líderes compareçam vestindo um traje 

típico do país anfitrião. Não se trata, no entanto, de uma obrigatoriedade 

e desta forma nem todos aderem ao costume. 

 ASEAN - A ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) foi 

fundada em 1967 e é formada por Tailândia, Filipinas, Malásia, 

Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Uma 

das características desse bloco econômico é a preocupação com a 

garantia de paz e estabilidade no seu território. Por conta disso, os 

países-membros assinaram um tratado que bane todas as armas 

nucleares na região. 

 CEI - A CEI (Comunidade dos Estados Independentes) foi fundada em 

1991 e é formada por Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, 

Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e 

Uzbequistão. Um dos principais objetivos da criação da CEI, foi o de 

preservar os laços e as relações de colaboração entre as nações que 

surgiram como novos países depois de passarem a ser independentes 

da União Soviética, ainda que estivessem sob uma grande influência da 

Rússia. A Rússia teve influência, por exemplo, no que diz respeito ao 

idioma adotado, pois exerceu alguma pressão para que o russo 



recebesse um status de idioma oficial de todos os países-membros da 

CEI. No entanto, o russo só é idioma oficial em alguns países, como a 

Bielorrússia, o Cazaquistão e o Quirguistão. Apesar de ser muitas vezes 

vista como um bloco econômico, a CEI não pode receber tal 

classificação pois não possui nenhum tipo de política comercial entre os 

seus membros. 

O que são Blocos econômicos: 

Os blocos econômicos consistem na união de diferentes países que desejam 

estabelecer uma relação econômica fortalecida entre si. Os blocos econômicos 

visam a facilitação da comercialização entre os seus respectivos países-

membros e isso costuma se dar, por exemplo, através da redução de impostos 

de importação e exportação e da redução de tarifas alfandegárias entre eles. 

 Principais blocos econômicos mundiais 

 

Os blocos econômicos mundiais, ou seja, blocos econômicos formados pela 

união de diferentes países, surgiram tendo em conta a globalização do 

comércio, de forma a fortalecer as suas próprias economias nas relações 

comerciais entre si e com os demais países do mundo. 

No caso de alguns blocos econômicos como a União Europeia, os países-

membros fazem parte de uma mesma região, ou seja, no que diz respeito à 

geografia, eles estão localizados perto uns dos outros constituindo 

assim blocos econômicos regionais. Os blocos econômicos costumam ter na 

sua formação países que têm afinidades culturais e comerciais. 

Veja abaixo alguns exemplos dos principais blocos econômicos e suas 

características. 

 APEC - (Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico) foi criada em 

1993 e é formada por Estados Unidos da América, Japão, China, Ilha 

Formosa (Taiwan), Coreia do Sul, Hong Kong (região administrativa da 

China), Cingapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Brunei, Filipinas, 

Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Canadá, México, Rússia, 

Peru, Vietnã e Chile. Um dos principais objetivos desse bloco é o de 

apoiar o crescimento econômico sustentável da região do Pacífico, bem 

como a sua prosperidade. Através da ajuda entre os países membros. 

Isso ocorre, principalmente, através da redução de taxas alfandegárias 

entre os países membros. A APEC é um bloco econômico de extrema 

importância mundial, pois a produção industrial de todos os países 

membros que a integram corresponde a praticamente metade da 

produção industrial mundial. Esse bloco econômico, que tem potencial 

para se tornar o maior bloco econômico do mundo, não possui um 

tratado entre seus países membros; todas as decisões são tomadas por 



meio de consensos e declarações não vinculantes. Desde a sua 

fundação, a APEC costuma realizar encontros anuais para reunir os 

líderes de seus países-membros. Esses encontros costumam ser 

sediados pelos próprios países membros de forma alternada e é uma 

tradição que os líderes compareçam vestindo um traje típico do país 

anfitrião. Não se trata, no entanto, de uma obrigatoriedade e desta forma 

nem todos aderem ao costume. APEC Peru 2008 (canto direito 

superior), APEC Coreia 2005 (canto esquerdo superior), APEC 

Indonésia 1994 (canto direito inferior) e APEC Chile 2004 (canto 

esquerdo inferior). 

 ASEAN - (Associação de Nações do Sudeste Asiático) foi fundada em 

1967 e é formada por Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, 

Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja. Uma das características 

desse bloco econômico é a preocupação com a garantia de paz e 

estabilidade no seu território. Por conta disso, os países-membros 

assinaram um tratado que bane todas as armas nucleares na região. 

 CEI - (Comunidade dos Estados Independentes) foi fundada em 1991 e 

é formada por Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, 

Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e 

Uzbequistão. Um dos principais objetivos da criação da CEI, foi o de 

preservar os laços e as relações de colaboração entre as nações que 

surgiram como novos países depois de passarem a ser independentes 

da União Soviética, ainda que estivessem sob uma grande influência da 

Rússia. No entanto, o russo só é idioma oficial em alguns países, como 

a Bielorrússia, o Cazaquistão e o Quirguistão. Apesar de ser muitas 

vezes vista como um bloco econômico, a CEI não pode receber tal 

classificação pois não possui nenhum tipo de política comercial entre os 

seus membros. 

 Comunidade Andina de Nações - Pacto Andino - Fundada em 1969, a 

Comunidade Andina de Nações é formada por Bolívia, Colômbia, 

Equador e Peru. Além dos países membros, o Pacto Andino também 

conta com a interação de Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai 

enquanto países associados e além disso, tem México e Panamá como 

países observadores. Um dos principais objetivos da criação do Pacto 

Andino foi promover uma integração regional, de forma a proporcionar 

um desenvolvimento equilibrado entre os países membros, reduzindo 

assim as diferenças econômicas e sociais entre eles, possibilitando a 

melhoria da qualidade de vida e da posição econômica desses países 

em um contexto global. A livre comercialização de produtos entre os 

países membros também foi um dos objetivos primordiais da 

Comunidade Andina de Nações. Outro ponto de destaque foi a 

permissão, possibilitada pelo pacto, de livre circulação de cidadãos entre 



os países membros. A simples apresentação da carteira de identidade 

nacional permite que um indivíduo circule livremente entre todos os 

países membro, como turista sem que haja a necessidade de visto. 

Apesar de não ser mais um país membro da Comunidade Andina de 

Nações, a Venezuela também foi, de certa forma, abrangida por essa 

permissão. No entanto, os cidadãos que visitam ou que provêm desse 

país, devem apresentar seus respectivos passaportes. Em 2001 foi 

criado o Passaporte Andino. Esse documento de identificação é emitido 

por todos os países membros do Pacto Andino e permite a livre 

circulação de seus cidadãos entre eles. 

 Mercosul - O Mercosul (Mercado comum do sul) foi fundado em 1991 e é 

formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela, 

membro que passou a integrar o bloco em 2012, foi suspensa em 2016 

por ter descumprido o Protocolo de Adesão e em 2017 por ter violado a 

Cláusula Democrática do Bloco. O bloco conta ainda com Bolívia, o 

Chile, a Colômbia, o Equador, o Peru, o Suriname e a Guiana como 

membros associados e com México e Nova Zelândia como membros 

observadores. O Mercosul foi criado com o intuito de estabelecer uma 

integração regional da América Latina. Um de seus principais objetivos 

foi o de criar um mercado comum para possibilitar a livre circulação 

interna de bens, serviços e fatores de produção entre os países 

membros. Relativamente ao comércio com os outros países, foi criada 

uma Tarifa Externa Comum (TEC) que institui que a exportação de 

determinado produto deve ter o mesmo custo independentemente do 

país membro a exportá-la. Considerado enquanto conjunto, o Mercosul é 

a quinta maior economia do mundo. Com o aumento da agenda 

econômica da integração, houve um aumento significativo dos 

investimentos dos estados membros nos sócios do grupo. O Brasil tem 

grande importância no cenário econômico do Mercosul, visto seu PIB 

corresponder a quase 55% do PIB do bloco. No que diz respeito aos 

idiomas, o Mercosul contempla o português, castelhano e guarani. A 

língua utilizada nos documentos varia consoante o país sede das 

reuniões. O Mercosul possui uma Área de Livre Residência com direito 

ao trabalho. Isso torna mais fácil o processo de pedido de residência 

temporária em determinado país-membro do bloco por parte de 

cidadãos naturais de um outro país-membro, por um período de até dois 

anos. Para usufruir dessa Área de Livre Residência, os cidadãos dos 

países-membros do Mercosul apenas precisam dispôr de passaporte 

válido, certidão de nascimento, certidão negativa de antecedentes 

penais e, dependendo do país, certificado médico de autoridade 

migratória. 



 SADC - A SADC (Southern Africa Development Community - 

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral) foi fundada em 

1992 e é formado por 15 países. São eles: África do Sul, Angola, 

Botswana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar, 

Malaui, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Seychelles, Suazilândia, 

Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Os países-membros da SADC enfrentam 

um grande desafio no que diz respeito a desenvolvimento, economia, 

comércio, educação, saúde, diplomacia e segurança e nem todos eles 

conseguem resolver tais questões de forma eficiente. Dois dos principais 

problemas são a existência de gangues de crime organizado e o fato de 

alguns países-membros também integrarem outros tipos de 

organizações regionais econômicas, que acabam por minar ou competir 

com os objetivos da SADC. 

 União Europeia - A União Europeia foi fundada em 1993 e é formada por 

28 países. São eles: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, 

Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, 

Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polônia e Portugal o que 

diz respeito à prosperidade de seus países membros, um dos principais 

objetivos da União Europeia é o de beneficiar o desenvolvimento 

sustentável, com base em um crescimento econômico equilibrado e que 

proporcione preços estáveis. Com isso, busca-se alcançar uma 

economia bastante competitiva em prol do progresso social e tendo 

sempre em consideração a proteção do ambiente. A União Europeia 

também tem como meta a promoção da paz e do bem-estar de seus 

cidadãos, buscando garantir liberdade, segurança e justiça para todos e 

lutando contra a exclusão social e a discriminação. Não existe controle 

de fronteiras entre os países da UE. Desta forma, seus cidadãos podem 

não só circular livremente entre os países membros como também 

morar e trabalhar. Relativamente à moeda, em 1999 o euro foi 

introduzido como moeda única, inicialmente como moeda virtual e em 

2002 passou a ser introduzido sob a forma de notas e moedas. O 

principal objetivo da introdução de uma moeda única foi o de acabar 

com os custos de câmbio e com a flutuação das taxas cambiais. Para 

aderir, os países precisam estar em conformidade com uma série de 

condições econômicas e jurídicas. 

 UMSCA - O UMSCA (United States–Mexico–Canada Agreement – 

Acordo entre Estados Unidos, México e Canadá) é um acordo 

econômico estabelecido em 2018 entre os três países referidos, que 

substitui o NAFTA (North American Free Trade Agreement - Tratado 

norte-americano de livre comércio). O NAFTA (North American Free 

Trade Agreement - Tratado norte-americano de livre comércio) entrou 



em vigor em 1994 teve como principal objetivo fortalecer as relações 

comerciais entre seus países-membros. Para isso, foram diminuídos os 

impostos alfandegários de importação entre eles e o trânsito de produtos 

e serviços entre foram facilitados entre essas nações. A criação do 

NAFTA foi uma estratégia americana cujo intuito era o de fazer frente à 

concorrência do mercado asiático e do mercado europeu. Os ideais do 

bloco tinham cunho estritamente econômico e por esse motivo, não 

havia grandes investimentos na integração de cidadãos. Diferentemente 

da realidade de alguns blocos, no NAFTA não havia a livre circulação de 

cidadãos nacionais entre os países-membros. Durante a vigência do 

NAFTA, sempre houve muita disparidade entre as economias dos 

países-membros. sempre houve uma certa dependência das economias 

do Canadá e do México em relação à americana. Em 2018, os países-

membros acordaram uma renegociação para substituir o NAFTA pelo 

UMSCA. 

 BENELUX - é um bloco econômico fundado em 1944. A designação do 

bloco vem dos nomes de seus países-membros em inglês: Belgium 

(Bélgica), Nederlands (Holanda) e Luxembourg (Luxemburgo). Consiste 

em um acordo de trocas comerciais que contemplam principalmente 

minerais e produtos para a indústria, setor esse considerado um dos 

mais importantes para os três países-membros. O principal objetivo da 

criação do bloco foi o de fazer com que o comércio entre os países-

membros aumentasse e se tornasse menos burocrático. Uma das 

medidas tomadas para auxiliar o processo foi a redução de taxas e 

impostos de comércio exterior. O bloco possui três idiomas oficiais: o 

holandês, o francês e o alemão. Considera-se que o Benelux tenha sido 

o ponto de partida para o surgimento da União Europeia; em 1951, os 

três países do Benelux uniram-se a Alemanha Ocidental, França e Itália 

e criaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), 

estabelecendo assim um mercado siderúrgico em comum. Mais tarde, 

em 1957, os seis países assinaram o Tratado de Roma, que originou a 

CEE (Comunidade Econômica Europeia), também designada de MCE 

(Mercado Comum Europeu). Com o passar dos anos, Inglaterra, Irlanda, 

Dinamarca, Grécia, Espanha e Portugal passaram a integrar a CEE e o 

grupo passou a ser conhecido como Europa dos 12. A CEE promovia a 

integração dos países através da livre circulação de capitais, produtos e 

pessoas. A integração promovida pela CEE veio a se concretizar em 

1992, quando foi assinado um tratado denominado de Tratado de 

Maastricht. Esse tratado entrou em vigor no ano seguinte, dando origem 

à União Europeia. O surgimento da União Europeia não extinguiu o 

Benelux; os blocos passaram a coexistir. 



Principais objetivos dos blocos econômicos: Reduzir impostos de importação e 

exportação e impostos de tarifas alfandegárias entre países-membros, 

Melhorar a dinâmica econômica entre países- membros, Expandir o mercado 

consumidor dos países-membros para intensificar a economia em um contexto 

globalizado,  

Características dos blocos econômicos: Livre comércio, Livre circulação de 

pessoas e mercadorias, Adoção da mesma moeda, condutas comerciais 

comuns entre os países-membros. 

 

Tendo em conta essas características, os blocos econômicos são classificados 

em quatro categorias: 

 Área de livre comércio - Os blocos econômicos que possuem essa 

classificação possuem um acordo de livre comércio, o que quer dizer 

que o que é produzido em um país-membro pode entrar em outro país-

membro sem qualquer problema, ficando assim isento das taxas do 

habitual processo burocrático referente à importação. 

 União aduaneira - Nesse tipo de bloco econômico, são definidas 

condutas comerciais e regras para a comercialização de produtos entre 

os integrantes do bloco e os países não membros. 

 Mercado comum - No mercado comum é permitida a livre circulação de 

capitais, pessoas e serviços. Nesse sentido, é criado um mercado que 

possibilita uma maior integração entre as economias e as regras desse 

mercado interno constituído pelos países-membros. 

 União econômica e monetária - No sistema de união econômica e 

monetária, os países-membros do bloco econômico adotam a mesma 

moeda e seguem uma mesma política de desenvolvimento. 

 

 

O MUNDO MUNTIPOLAR 

 

As configurações geopolíticas globais variam conforme a evolução das 

sociedades e a transformação das configurações de poder entre os países 

afora. Critérios econômicos, militares e políticos são colocados como as 

principais condições para que um país ou bloco de países seja considerado 

influente, exercendo seu domínio e poder sobre os demais. Ao longo da 

História, diferentes fases marcaram essas correlações de força. 

Em termos atuais, pode-se evidenciar o panorama dessas transformações a 

partir das duas últimas ordens mundiaisanalisando-se as mudanças que vão 

desde o mundo bipolar à multipolaridade, termos utilizados para designar as 

potências econômicas e militares em evidência no planeta. No primeiro caso, 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mundo-bipolar.htm


temos o período que se convencionou chamar por Guerra Fria, que culminou, 

ao seu final, na Nova Ordem Mundial da geopolítica atual. 

 

O MUNDO BIPOLAR - Ao final da Segunda Grande Guerra (1939-1945), duas 

grandes potências mundiais emergiram como as nações política e militarmente 

predominantes: Estados Unidos e União Soviética. Em relação aos EUA, isso 

aconteceu porque esse país não sofreu grandes danos em seus territórios e 

manteve intacto o seu padrão estrutural, além de garantir a sua posição como 

principal país capitalista. No caso da URSS, porque ela foi decisiva durante o 

conflito internacional e desenvolveu um grande potencial militar e estrutural 

então emergente, embora tenha perdido 20 milhões de pessoas nas batalhas e 

ter visto destruídas muitas de suas cidades. O período posterior ficou então 

conhecido como Guerra Fria, pois, de um lado, havia uma frente de orientação 

capitalista, com um sistema de economia de mercado que buscava ampliar e 

consolidar sua influência pelo mundo; do outro lado, por sua vez, havia uma 

potência socialista – ou capitalista de Estado –, com sistema de economia 

planificada e que também almejava expandir o seu poderio ideológico pelo 

mundo. O fator decisivo foi a posse de armas nucleares por ambas as partes, 

de modo que o choque entre essas duas forças traria graves impactos para a 

humanidade e, certamente, nenhum vencedor. Por essa razão, a Guerra Fria 

foi um conflito em que não houve batalhas diretas entre os dois lados, havendo 

apenas disputas indiretas e participação em guerras “menores”, como a do 

Vietnã e a invasão soviética do Afeganistão. Outros episódios relevantes foram 

as ajudas e cooperações desses países a outras nações a fim de expandirem 

os seus domínios, com destaque para o Plano Marshal criado pelos EUA, além 

da fundação das grandes organizações militares: a Otan(Organização do 

Tratado do Atlântico Norte), de um lado, e o Pacto de Varsóvia, de outro. 

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) O termo “mundo bipolar” é 

usado para designar esse contexto, pois a ordem geopolítica global apontava 

para a disputa entre dois principais países, que almejavam colocar em 

evidência o seu domínio e sua hegemonia. Assim, com a crise do mundo 

autodeclarado “socialista” e o colapso dos soviéticos, o período conheceu o 

seu fim com a vitória da frente capitalista. O episódio considerado como um 

marco desse processo foi a queda do Muro de Berlim, em 1989, que dividia a 

Alemanha derrotada na Segunda Guerra entre os países capitalistas (EUA, 

França e Reino Unido) e a URSS. 

 

O MUNDO MULTIPOLAR - Com o fim da União Soviética e a fragmentação do 

mundo socialista, o mundo considerado bipolar deixou de existir, fazendo com 

que os Estados Unidos passassem a exercer uma hegemonia política sem 

precedentes desde a emergência do sistema capitalista no mundo. Ao mesmo 

tempo, outros países capitalistas também se consolidaram como os 

protagonistas do sistema-mundo, que abandonou o foco no poderio militar 

(embora tenha continuado importante) e ampliou o status do poderio 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/guerra-fria.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/nova-ordem-mundial.htm
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https://brasilescola.uol.com.br/geografia/otan.htm


econômico dos países. Assim, os países da União Europeia (principalmente 

Alemanha, França e Inglaterra), o Japão e, mais tarde, a China passaram a 

dividir com os norte-americanos o protagonismo geopolítico. Surgiu, assim, 

o mundo multipolar. Todavia, essa perspectiva é um pouco questionável. Em 

primeiro lugar, observa-se que uma comparação entre esses países não os 

coloca lado a lado, mas, sim, com os Estados Unidos muito à frente dos 

demais em termos econômicos e também bélicos, embora os chineses venham 

apresentando acelerados níveis de crescimento. Em segundo lugar, nota-se 

também que esses países – exceto os chineses – apresentam certo 

alinhamento político, ao contrário do que ocorrera na ordem mundial anterior, 

marcada pela rivalidade e tensão permanente. Por isso, outros termos são 

utilizados para designar a ordem mundial atual, como a unipolaridadeou, mais 

comumente, a unimultipolaridade, embora isso não seja alvo de consenso. 

Recentemente, a postura mais agressiva do governo da Rússia – principal 

herdeira do império soviético – diante dos EUA em algumas questões, como o 

conflito na Síria, a tensão entre as Coreias e a Crise na Ucrânia, vem criando 

expectativas sobre o retorno de uma nova Guerra Fria, haja vista que ambos os 

países são grandes detentores de armamentos nucleares ainda nos dias 

atuais. 

 

 

FONTES DE ENERGIA 

 

A facilidade de transporte da eletricidade e seu baixo índice de perda 
energética durante conversões incentivam o uso da energia em grande escala 
no mundo todo, inclusive no Brasil.  Fontes renováveis, como a força das 
águas, dos ventos ou a energia do sol e recursos fósseis, estão entre os 
combustíveis usados para a geração da energia elétrica. Por meio de turbinas 
e geradores podemos transformar outras formas de energia, como a mecânica 
e a química, em eletricidade. 

 Energia eólica - O vento é um recurso energético renovável e, portanto, 

inesgotável. Em algumas regiões do planeta, sua frequência e 

intensidade são suficientes para geração de eletricidade por meio de 

equipamentos específicos para essa função. Basicamente, os ventos 

ativam as turbinas dos aerogeradores, fazendo com que os geradores 

convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica. 

Atualmente, a energia eólica não é tão difundida no mundo em razão do 

alto custo de seus equipamentos. Todavia, alguns países, como Estados 

Unidos, China e Alemanha, já vêm adotando esse recurso 

substancialmente. As principais vantagens dessa fonte de energia são a 

não emissão de poluentes na atmosfera e os baixos impactos 

ambientais. 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/energia-eolica.htm


 Energia solar - A energia solar é o aproveitamento da luz do sol para 

gerar eletricidade e aquecer a água para uso. É também uma fonte 

inesgotável de energia, haja vista que o Sol – ao menos na sua 

configuração atual – existirá por bilhões de anos. Há duas formas de 

aproveitamento da energia solar: a fotovoltaica e a térmica. Na primeira 

forma, são utilizadas células específicas que empregam o “efeito 

fotoelétrico” para produzir eletricidade. A segunda forma, por sua vez, 

utiliza o aquecimento da água tanto para uso direto quanto para geração 

de vapor, que atuará em processos de ativação de geradores de 

energia. É importante lembrar que podem ser utilizados também outros 

tipos de líquidos. Em razão dos elevados custos, a energia solar ainda 

não é muito utilizada. Todavia, seu aproveitamento vem crescendo 

gradativamente, tanto com a instalação de placas em residências, 

indústrias e grandes empreendimentos quanto com a construção de 

usinas solares especificamente voltadas para a geração de energia 

elétrica. 

 Energia hidrelétrica - A energia hidrelétrica corresponde ao 

aproveitamento da água dos rios para movimentação das turbinas de 

eletricidade. No Brasil, essa é a principal fonte de energia elétrica, ao 

lado das termoelétricas, haja vista o grande potencial que o país possui 

em termos de disponibilidade de rios propícios para a geração de 

hidreletricidade.Nas usinas hidrelétricas, constroem-se barragens no 

leito do rio para represamento da água que será utilizada no processo 

de geração de eletricidade. Nesse caso, o mais aconselhável é que as 

barragens sejam construídas em rios que apresentem desníveis em 

seus terrenos a fim de diminuir a superfície inundada. Por isso, é mais 

recomendável a instalação dessas usinas em rios de planalto, embora 

também seja possível instalá-las em rios de planícies, porém com 

impactos ambientais maiores. 

 Biomassa - A utilização da biomassa consiste na queima de substâncias 

de origem orgânica para produção de energia. Ocorre por meio da 

combustão de materiais como lenha, bagaço de cana e outros resíduos 

agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais. É considerada 

uma fonte de energia renovável, porque o dióxido de carbono produzido 

durante a queima é utilizado pela própria vegetação na realização da 

fotossíntese. Isso significa que, desde que seja controlado, seu uso é 

sustentável por não alterar a macrocomposição da atmosfera terrestre. 

Os biocombustíveis, de certa forma, são considerados um tipo de 

biomassa, pois também são produzidos a partir de vegetais de origem 

orgânica para geração de combustíveis. O exemplo mais conhecido é o 

etanol produzido da cana-de-açúcar, mas podem existir outros 

compostos advindos de vegetais distintos, como a mamona, o milho e 

muitos outros. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-solar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/energia-hidreletrica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/biomassa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/biocombustiveis.htm


 Energia das marés (maremotriz) - A energia das marés – ou maremotriz 

– é o aproveitamento da subida e da descida das marés para produção 

de energia elétrica. Funciona de forma relativamente semelhante a de 

uma barragem comum. Além das barragens, são construídos eclusas e 

diques que permitem a entrada e a saída de água durante as cheias e 

as baixas das marés, propiciando a movimentação das turbinas. 

 

Fontes não renováveis de energia - As fontes não renováveis de energia são 

aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Alguns 

recursos energéticos, como o petróleo, possuem seu esgotamento estimado 

para algumas poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico desses 

elementos. 

 Combustíveis fósseis - A queima de combustíveis fósseis pode ser 

empregada tanto para o deslocamento de veículos quanto para a 

produção de eletricidade em estações termoelétricas. Os três tipos 

principais são petróleo, carvão mineral e gás natural, mas existem 

muitos outros, como a nafta e o xisto betuminoso. Os combustíveis 

fósseis são as fontes de energia mais importantes e disputadas pela 

humanidade no momento. Segundo a Agência Internacional de Energia, 

cerca de 81,63% de toda a matriz energética global advém dos três 

principais combustíveis fósseis citados acima. Essas fontes representam 

56,8% da matriz energética brasileira. Assim, muitos países dependem 

da exportação desses produtos, enquanto outros tomam medidas 

geopolíticas para consegui-los. Outra questão bastante discutida a 

respeito dos combustíveis fósseis refere-se aos altos índices de poluição 

gerados por sua queima. Muitos estudiosos apontam que eles são os 

principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa e pelo 

agravamento dos problemas vinculados ao aquecimento global. 

 Energia nuclear (atômica) - Na energia nuclear – também chamada de 

energia atômica –, a produção de eletricidade ocorre por intermédio do 

aquecimento da água, que se transforma em vapor e ativa os geradores. 

Nas usinas nucleares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão 

nuclear do urânio-235, um material altamente radioativo. Embora as 

usinas nucleares sejam menos poluentes do que outras estações 

semelhantes, como as termoelétricas, são alvo de muitas polêmicas, 

pois o vazamento do lixo nuclear produzido e a ocorrência de acidentes 

podem gerar graves impactos e muitas mortes. No entanto, com a 

emergência da questão sobre o aquecimento global, seu uso vem sendo 

reconsiderado por muitos países. Cada tipo de energia apresenta suas 

vantagens e desvantagens. No momento, não há nenhuma fonte que se 

apresente absolutamente mais viável que as demais. Algumas são 

baratas e abundantes, mas geram graves impactos ambientais; outras 

são limpas e sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. O mais 

aconselhável é que exista, nos diferentes territórios, uma diversidade 
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nas matrizes energéticas para que se atenuem os problemas. No 

entanto, isso não acontece no Brasil e em boa parte dos demais países. 

 

 Fontes de energia no Brasil - Cerca de 42% da produção da matriz 

energética brasileira é proveniente de fontes renováveis de energia, 

como uso de biomassa, etanol, recursos hídricos, energia solar e 

energia eólica. Sendo assim, a matriz energética brasileira é mais 

renovável que a matriz mundial, que se baseia, principalmente, no uso 

de combustíveis fósseis para produção de energia. Dessa forma, pode-

se dizer que, se comparado aos outros países, o Brasil emite menos 

gases de efeito estufa. Existem, hoje, no Brasil, 536 usinas eólicas, nas 

quais funcionam cerca de 6,6 mil cataventos, número que coloca o Brasil 

como líder na América Latina nesse tipo de produção de energia. 

Contudo, a principal fonte de energia do Brasil ainda é proveniente das 

usinas hidrelétricas, que representam, aproximadamente, 64% do 

potencial elétrico do país. A produção de energia proveniente do uso de 

biomassa corresponde a cerca de 9,2% da matriz energética brasileira, 

já a eólica representa em torno de 8,5% da matriz. 

 

 

PAÍSES DESENVOLVIDOS E SUBDESENVOLVIDOS 

 

Com a ascensão do capitalismo, as diferenças de ordem econômica entre os 

países foram se tornando cada vez mais acentuadas. Para expressar essa 

disparidade, foram criados os termos desenvolvido e subdesenvolvido. O termo 

subdesenvolvimento passou a ser amplamente utilizado a partir da Segunda 

Guerra Mundial, sugerindo “atraso” em relação a países “avançados”. Segundo 

Chames Betteleim, o termo indica muito mais “explorados, dominados e de 

economia dependente do que atrasados”. 

Historicamente, sempre houve diferenças entre os países, alguns dos quais 

classificados como potências num momento, noutro, tornarem-se países 

dominados. Exemplos: Grécia e Roma (Mundo Antigo); Portugal e Espanha 

(capitalismo comercial); Inglaterra e França (neocolonialismo). A exploração de 

um país por outro é a característica dominante do subdesenvolvimento, embora 

haja uma interdependência (evidentemente desigual) entre os países ricos e 

pobres do sistema capitalista. Durante o capitalismo industrial, a metrópole era 

o centro produtor que recebia matéria-prima da colônia (consumidora), a quem 

devolvia os produtos já industrializados. 

No início do século XX, os países desenvolvidos (monopolizadores e 

financeiros) emprestavam capital e vendiam equipamentos de infra-estrutura 

https://www.coladaweb.com/historia/capitalismo
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https://www.coladaweb.com/historia/neocolonialismo


moderna para os países subdesenvolvidos (geralmente ex-colônias), 

intensificando a sua dependência econômica e forçando-os a aumentar suas 

exportações para pagar suas importações. Depois da Segunda Guerra 

Mundial, os países desenvolvidos tornaram-se o centro do universo econômico 

capitalista e passaram a vender tecnologia, bens de produção e capital aos 

países periféricos (países subdesenvolvidos, onde as empresas transnacionais 

foram instaladas). Estes têm de exportar, cada vez mais, para os países 

centrais a fim de tentar amortizar as dívidas crescentes, embora também 

exportem produtos industrializados para os países mais periféricos, ainda sem 

industrialização expressiva. Especialmente depois de 1970, o endividamento 

externo tem sido a maior característica do Terceiro Mundo. 

 1º Mundo: países democráticos, capitalistas e industrializados; 

 2º Mundo: países de regime socialista e industrializados; 

 3º Mundo: países com democracia frágil, capitalistas e agrícolas ou 

semi-industrializados. 

 

 

Países Desenvolvidos ou Centrais - Tiveram seu processo de desenvolvimento 

industrial nos séculos XVIII, XIX e início do XX (EUA, Europa Ocidental, 

Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia). A organização de seu espaço 

interno se deu de dentro para fora, em favor de seus interesses. 

Observação 

Os órgãos econômicos internacionais, como FMI, Banco Mundial, OMC etc., 

são controlados pelos países desenvolvidos. 

https://www.coladaweb.com/geografia/paises/canada
https://www.coladaweb.com/geografia/omc


 

Países Subdesenvolvidos ou Periféricos- Tiveram seu desenvolvimento ditado 

pelas metrópoles coloniais ou neocoloniais (América Latina, Ásia e África). A 

organização de seu espaço interno ocorreu de fora para dentro, satisfazendo 

as economias externas.  

A maioria dos países subdesenvolvidos está localizada no hemisfério sul e 

foram colonizados por potências europeias ou ocupados pelos Estados Unidos. 

Igualmente, viveram sob regimes ditatoriais onde a corrupção entre os 

dirigentes era generalizada e pouco se fazia para combatê-la. 

Os países em desenvolvimento têm em comum: Trabalho Infantil; Desnutrição; 

Altos índices de analfabetismo; Pouca expectativa de vida; Altas taxas 

de mortalidade infantil; Desigualdade social; Sistema de saúde e educação 

precários; Corrupção envolvendo vários extratos da população. 

 África - República Centro-Africana, República Democrática do Congo, 

Malawi, Libéria, Burundi, Nigéria, Eritreia, Guiné, Madagascar 

 América do Sul – Bolívia, Equador, Paraguai 

 América Central e Caribe – Haiti, Guatemala, Nicarágua 

 Ásia – Afeganistão, Bangladesh, Birmânia ,Butão, Nepal, Paquistão, Sri 

Lanka, Ilhas Maldivas 

 Oceania - Papua Nova-Guiné, Ilhas Salomão, Samoa 

 

PAÍSES SOCIALISTAS 

Socialismo é o sistema político e econômico que teve ascensão entre o fim do 

século XVIII e a primeira parte do século XIX  e que tem como essência 

o princípio da igualdade. O sistema socialista é muito associado ao modelo 

marxista, mas não existe só esse tipo de socialismo. 

 

As principais características do socialismo são: A igualdade de divisão de bens 

entre a sociedade, O poder centralizado no Estado – inclusive de controlar os 

meios de produção, A ausência de competição e lucro, A ausência de divisão 

de classes. 

 

Segundo as ideias socialistas, o poder é centralizado na mão do Estado. A 

população trabalharia normalmente, porém em empresas estatais, 

regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado. Desta forma, o salário de todas as 

pessoas seria praticamente o mesmo – todos receberiam a mesma quantidade 

que seus vizinhos, parentes, amigos e outros. Outro ponto a destacar é que 

não haveria diferenças sociais entre a comunidade. Os serviços de educação, 

saúde e transporte também seriam públicos. 

https://www.todamateria.com.br/trabalho-infantil/
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As ideias socialistas surgiram no final do século XVIII e início do XIX, no 

contexto das implantações de grandes indústrias, com a Revolução Industrial. 

Com a transformação da sociedade na dinâmica industrial, os operários 

estavam trabalhando em péssimas condições, sem perspectiva de mudança. 

Foi neste momento que pensadores socialistas começaram a imaginar 

um regime político em que não existisse a desigualdade social. 

 

Correntes do socialismo 

 Socialismo utópico - foi a corrente desenhada pelos 

primeiros pensadores socialistas, como Rouvroy, Fourier e Owen. Eles 

acreditavam na distribuição equilibrada de riquezas e na construção de 

uma nova sociedade a partir de um modo pacífico e consciente. Esses 

pensadores tinham algumas ideias em comum, como ser contra o 

individualismo, propriedade privada e competição. Justamente por isso, 

não acreditavam em conflitos para se chegar nesse sistema político-

econômico. A palavra utópico tem o significado de ser algo inalcançável. 

Por isso mesmo, muitos pensadores consideram essa corrente do 

socialismo idealista, já que ela espera por condições ideais para aplicá-

la. 

 Socialismo científico - também conhecido como marxismo, era contra 

essa idealização e acreditava que a participação dos operários na 

implantação do sistema político-econômico era muito importante. Para 

essa corrente, criada por Karl Marx e Engels, a transformação deveria 

vir “de dentro”, do grupo de proletários. Uma de suas principais 

características (e diferença em relação ao socialismo utópico) é 

considerar a reforma proletária a partir da luta de classes – quando 

dizemos luta, é literalmente. Marx falava em pegar as armas e buscar 

uma divisão de bens materiais mais igualitária. Para o socialismo 

científico, existem apenas duas classes: A burguesia (os donos 

dos meios de produção), considerados exploradores; 

O proletariado (operários), considerados explorados. 

 Socialismo real - foi aquele implementado em vários países, 

como Cuba e antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), por exemplo.Recebeu esse nome por ser o socialismo de fato 

implantado, e para fazer sentido no dia a dia, algumas características 

foram adaptadas e colocadas em prática. Um exemplo delas é a 

centralização do poder nas mãos de um único partido de orientação 

socialista. 

Os países socialistas são: Cuba, China, Coreia do Norte, Vietnã, Laos 

 

TERRORISMO 

https://www.stoodi.com.br/materias/historia/revolucao-industrial/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/10/08/karl-marx/
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https://www.stoodi.com.br/blog/2018/11/26/coreia-do-norte-entenda-tudo/


Os atos e ataques terroristas, segundo alguns estudiosos, tiveram início no 

século I d. C., quando um grupo de judeus radicais, chamados de sicários 

(Homens de punhal), atacava cidadãos judeus e não judeus que eram 

considerados a favor do domínio romano. Outros indícios que confirmam as 

origens remotas do terrorismo são os registros da existência de uma seita 

mulçumana, no final do século XI d. C., que se dedicou a exterminar seus 

inimigos no Oriente Médio. Dessa seita teria surgido a origem da palavra 

assassino. 

Terrorismo moderno - O terrorismo moderno tem sua origem no século XIX no 

contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no Estado seu principal 

inimigo. A principal ação terrorista naquele período visava à luta armada para 

constituição de uma sociedade sem Estado – para isso, os anarquistas tinham 

como principal alvo algum chefe de Estado, e não seus cidadãos. Durante a 

segunda metade do século XIX, as ações terroristas tiveram uma ascensão, 

porém, no século XX, houve uma expansão dos grupos que optaram pelo 

terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa expansão, o raio de 

atuação terrorista aumentou, surgindo novos grupos, como os 

separatistas bascos na Espanha, os curdos na Turquia e Iraque, os 

mulçumanos na Caxemira e as organizações paramilitares racistas de extrema-

direita nos EUA. Um dos seguidores dessa última organização foi Timothy 

James McVeigh, terrorista que assassinou 168 pessoas em 1995, no 

conhecido atentado de Oklahoma. Com o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia no século XX, as ações terroristas passaram a ter um maior alcance 

e poder por meio de conexões globais sofisticadas, uso de tecnologia bélica de 

alto poder destrutivo, redes de comunicação (internet) etc. 

No início do século XXI, principalmente após os ataques terroristas aos EUA, 

no ano de 2001, estudiosos classificaram o terrorismo em quatro formas: 

 Terrorismo revolucionário: surgiu no século XX e seus praticantes 

ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas (maoístas, 

castristas, trotskistas e leninistas); 

 Terrorismo nacionalista: fundado por grupos que desejavam formar um 

novo Estado-nação dentro de um Estado já existente (separação 

territorial), como no caso do grupo terrorista separatista ETA na 

Espanha (o povo Basco não se identifica como espanhol, mas ocupa o 

território espanhol e é submetido ao governo da Espanha); 

 Terrorismo de Estado: é praticado pelos Estados nacionais e seus atos 

integram duas ações. A primeira seria o terrorismo praticado contra a 

sua própria população. Foram exemplos dessa forma de terrorismo: os 

Estados totalitários Fascistas e Nazistas, a ditadura militar brasileira e a 

ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma constituiu-se como a 

luta contra a população estrangeira (xenofobia); 

 Terrorismo de organizações criminosas, que são atos de violência 

praticados por fins econômicos e religiosos, como nos casos da máfia 

italiana, do Cartel de Medellín, da Al-Qaeda etc.   

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/anarquismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimentos-separatistas-espanha-bascos-catalaes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/questao-curda.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/caxemira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/terrorismo-nos-eua-11-setembro-2001.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/regime-totalitario.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/governos-militares.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/xenofobia-na-europa.htm


  

Principais grupos terroristas: 

 Al-Qaeda: Com nome que significa “a base” em árabe, essa é a 

organização terrorista mais conhecida do mundo, sobretudo em razão 

dos atentados às torres do World Trade Center, em 11 de setembro de 

2001. Ela é majoritariamente composta por muçulmanos 

fundamentalistas e tem por objetivo erradicar a influência ocidental sobre 

o mundo árabe. Foi criada em 1980 para defender o território do 

Afeganistão contra a URSS, que buscava expandir o domínio socialista 

sobre o país. Inicialmente essa organização contava com o apoio dos 

EUA, mas rompeu relações com esse país no início da década de 1990. 

 Boko Haram: o significado do seu nome é “a educação não islâmica é 

pecado”, sendo às vezes traduzido também como “a educação ocidental 

é pecado”. O Boko Haram é também uma organização antiocidental que 

objetiva implantar a sharia (lei islâmica) no território da Nigéria. Ela foi 

fundada em 2002, mas ganhou notoriedade maior em 2014 com o 

sequestro de centenas de jovens, além de uma série de atentados que 

resultou em uma grande quantidade de mortes. Os atentados mais 

radicais iniciaram-se em 2009, quando o então líder e fundador, 

Mohammed Yusuf, foi assassinado pela polícia nigeriana. 

 Hamas: apesar de não ser considerado como um típico grupo terrorista 

por alguns analistas, o Hamas — sigla em árabe para “Movimento de 

Resistência Islâmica” — é temido pela maioria das organizações 

internacionais e Estados, sendo por isso classificado como tal. Ele atua 

nos territórios da Palestina, tendo como objetivo a destruição do Estado 

de Israel e a consolidação do Estado da Palestina. O seu braço armado 

é uma frente chamada de Al-Qassam, além de configurar-se também 

como um partido político que, inclusive, venceu as eleições em 2006 e 

que hoje controla a Faixa de Gaza. Países apoiadores do Hamas, como 

Turquia e o Qatar, não consideram o grupo como uma entidade 

terrorista, mas sim uma frente política legítima. 

 Estado Islâmico (EIIS): o Estado Islâmico no Iraque e na Síria (EIIS) é 

um grupo terrorista jihadista que age nos dois referidos países, tendo 

surgido em 2013 como uma dissidência da Al-Qaeda, inspirando-se 

nesse grupo. O seu líder é Abu Bakr al-Baghdadi, que liderou a Al-

Qaeda no Iraque em 2010 e que havia participado da resistência à 

invasão dos Estados Unidos ao território iraquiano em 2003. O objetivo 

do EIIS é a criação de um emirado islâmico abrangendo os territórios da 

Síria e do Iraque. 

 Talibã: o grupo Talibã é um grupo político que atua no Paquistão e no 

Afeganistão, também preocupado com a aplicação das leis da sharia. O 

grupo comandou o Afeganistão desde 1996 até 2001, quando os EUA 

invadiram o país após os atentados de 11 de setembro. Com a retirada 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/al-qaeda.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/boko-haram.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/o-radicalismo-islamico-grupo-terrorista-eiis.htm


das tropas estrangeiras, o grupo vem fortalecendo-se e retomando o 

controle de boa parte do território afegão. 

 ETA: seu nome é uma abreviação em basco para “Pátria Basca e 

Liberdade”. Trata-se de um grupo terrorista separatista que visa à 

criação de um Estado com a independência do País Basco em relação à 

Espanha. Criado em 1959, o grupo organizou vários atentados ao longo 

de sua história, mas vem gradativamente reduzindo o seu arsenal 

militar, tendo um provável fim nos próximos anos em razão da sua não 

aprovação por parte da população basca, que deseja a independência 

local sem o uso de armas. 

 IRA: o Exercíto Republicano Irlandês também é um grupo militar 

separatista que objetiva a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido 

e sua anexação à República da Irlanda. Surgido no início do século XX e 

responsável por milhares de mortes por meio de atentados, o grupo 

depôs armas em 2005 depois de uma negociação firmada na década de 

1990. Atualmente, o grupo utiliza meios políticos para o seu objetivo, 

mas ainda é considerado como uma ameaça à paz e à segurança 

internacionais. 

 FARC: as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia é o único entre 

os grandes grupos terroristas da atualidade a declarar-se de esquerda, 

tendo surgido em 1964 como um braço informal do Partido Comunista 

da Colômbia. Assim como o Hamas, não são consideradas como grupo 

terrorista por muitos países. As FARC lutam pelo controle da Colômbia, 

alegando combater a hegemonia ideológica dos Estados Unidos sobre o 

país, atuando principalmente em guerrilhas, sequestros e controlando o 

tráfico de drogas. Recentemente, a organização vem firmando com o 

governo colombiano alguns acordos de paz sob a mediação diplomática 

da Venezuela. 

 

 

PROBLEMAS AMBIENTAIS 

O homem tem transformado profundamente a natureza, destruindo espécies 

animais e vegetais, desviando cursos de rios, cortando montanhas, drenando 

pântanos e amontoando toneladas de detritos no ar, na água e no solo. A 

saúde e o bem-estar do homem estão diretamente relacionados com a 

qualidade do meio ambiente, isto é, com suas condições física, química e 

biológicas. 

A indústria é a maior responsável pela degradação ambiental, não respeita as 

florestas e as derrubam para utilizar-se de seu local e construir seus parques 

industriais ou para usar a madeira. Lança poluentes como enxofre que gera a 

chamada chuva ácida, chuva essa que causa danos às plantações, as florestas 



e indiretamente ao homem, que consome alimentos envenenados, devido à 

esse tipo de chuva. A indústria produz também o “CFC”, um gás capaz de subir 

a grandes altitudes e impedir o processo de renovação da camada de ozônio, 

que é responsável pela retenção dos raios ultravioletas do sol. 

A destruição dessa camada produz o aumento da temperatura ambiente da 

Terra, provocando o descongelamento das geleiras polares e o aumento do 

nível das marés. A indústria cria ainda veneno como o “DDT”, um produto 

químico capaz de matar os insetos que atacam as lavouras, mas que mata os 

que são benéficos à elas, e como não é biodegradável, penetra nos alimentos 

envenenados e causando doenças até aos homens que os ingerem. As 

indústrias a partir da queima de combustíveis fósseis, junto com os automóveis 

bens criados por elas mesmas, e com a respiração humana, produzem “CO2”, 

um gás que é renovado pelas plantas, só que as queimadas e o desmatamento 

diminuem essas plantas e esse “CO2” restante não passando pela renovação 

contribui para outro efeito danoso ao meio ambiente. A inversão térmica que 

também contribui para o aumento da temperatura e descongelamento das 

geleiras. Outro bem nocivo gerado pelas indústrias, é o plástico, substância 

não degradável que se acumula pelas ruas e lixeiras das cidades. 

 Poluição da água-As águas subterrâneas, os rios, lagos e mares são o 

destino final de todo poluente solúvel lançado no ar e no solo. A maior 

responsabilidade pela devastação da fauna e pela deterioração da água 

nessas vias fluviais cabe às indústrias químicas instaladas em suas 

margens. Os resíduos fecais constituem os principais poluentes 

presentes nos esgotos domésticos. Eles contêm principalmente restos 

orgânicos e bactérias coliformes. Tais poluentes causam distúrbios 

intestinais, diarréia e intoxicações. O grande acúmulo de restos 

orgânicos facilita a proliferação de bactérias aeróbias, que são 

consumidoras de oxigênio. Com o consumo do oxigênio, desenvolvem-

se bactérias anaeróbias, produtos dos gases de putrefação, 

responsáveis pelo cheiro da água, e tóxicas para os seres vivos. Assim, 

a vida aquática se extingue. Os fertilizantes usados na lavoura, quando 

arrastados pela água da chuva, podem poluir rios e lagos. Os nitratos e 

fosfato, principalmente, favorecem uma proliferação exagerada de algas, 

que podem cobrir completamente a superfície da água. Esse processo, 

denominado eutrofização, limita e inibe o desenvolvimento de outros 

organismos. Os agrotóxicos usados na lavoura, principalmente os 

organoclorados e os organofosforados, são muitos tóxicos. Os 

organismos aquáticos, desde os microscópios até as formas maiores, 

são afetados pelos inseticidas. Os que não morrem acumulam tais 

materiais; quando são comidos por outros, o efeito tóxico é transferido 

para organismos maiores. Peixes, aves e mamíferos sofrem os efeitos 

tóxicos dos inseticidas. No homem, a intoxicação provoca dores de 



cabeça, diarréias, sudorese, vômitos, dificuldades respiratórias, choque 

e morte. O petróleo polui a água do mar durante os transportes, pois 

ocorrem vazamentos e a limpeza dos petroleiros é feita no mar. Ele se 

espalha sobre a água, formando uma camada que impedi as trocas 

gasosas e a passagem da luz. Com isso, ocorrem os organismos 

componentes do plâncton; muitos peixes ficam com as brânquias 

obstruídas, o que os impedem de respirar; e as aves marinhas, com as 

penas lambuzando de petróleo, podem a capacidade de voar e de boiar, 

o que as condena à marte. Os metais pesados, principalmente chumbo, 

mercúrio e cádmio, quando ingeridos com a água, causam problemas 

semelhantes ao que provoca quando inalados. O mercúrio, entretanto, 

torna-se mais tóxicos na água porque é convertido em dimetil-mercúrio é 

mais facilmente assimilável e fica depositado nos tecidos gordurosos 

dos animais. Tem, portanto, efeito cumulativo ao longo das cadeias 

alimentares. 

 A poluição atmosférica - A poluição atmosférica caracteriza-se 

basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas só1idas no ar. 

As principais causas desse fenômeno são a eliminação de resíduos por 

certos tipos de indústrias (siderúrgicas, petroquímicas, de cimento, etc.) 

e a queima de carvão e petróleo em usinas, automóveis e sistemas de 

aquecimento doméstico. O ar poluído penetra nos pulmões, 

ocasionando o aparecimento de várias doenças, em especial do 

aparelho respiratório, como a bronquite crônica, a asma e até o câncer 

pulmonar. Esses efeitos são reformados ainda pelo consumo de 

cigarros. Nos grandes centros urbanos, tornam-se freqüentes os dias em 

que a poluição do ar atinge níveis críticos, seja pela ausência de ventos, 

seja pelas inversões térmicas, que são períodos nos quais cessam as 

correntes ascendentes do ar, importantes para a limpeza dos: poluentes 

acumulados nas camadas próximas à superfície.  A maioria dos países 

capitalistas desenvolvidos já possui uma rigorosa legislação 

antipoluição, que obriga certas fábricas a terem equipamentos especiais 

(filtros, tratamento de resíduos, etc.) ou a usarem processos menos 

poluidores. Nesses países também é intenso o controle sobre o 

aquecimento doméstico a carvão, o escarpamento dos automóveis, etc. 

Tais procedimentos alcançam resultados consideráveis, embora não 

eliminem completamente o problema da poluição do ar. 

 Chuvas ácidas - As chuvas ácidas, isto é, precipitações de água 

atmosférica carregada de ácido sulfúrico e de ácido nítrico. Esses 

ácidos, que corroem rapidamente a lataria dos automóveis, os metais de 

pontes e outras construções, além de afetarem as plantas e 

ocasionarem doenças respiratórias de pele nas pessoas, são formados 

pela emissão de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio por parte de 



certas indústrias. Esses gases, em contato com a água da atmosfera, 

desencadeiam reações químicas que originam aqueles ácidos. Muitas 

vezes essas chuvas ácidas vão ocorrer em locais distantes da região 

poluidora, inclusive em países vizinhos, devido aos ventos que carregam 

esses gases de uma área para outra. 

 Poluição do solo - O solo é um recurso natural básico, constituindo um 

componente fundamental dos ecossistemas e dos ciclos naturais, um 

reservatório de água, um suporte essencial do sistema agrícola e um 

espaço para as atividades humanas e para os resíduos produzidos.  A 

contaminação dos solos dá-se principalmente por resíduos sólidos e 

líquidos, águas contaminadas, efluentes sólidos e líquidos, efluentes 

provenientes de atividades agrícolas etc. Assim, pode-se concluir que a 

contaminação do solo ocorrerá sempre que houver adição de compostos 

ao solo, modificando suas características naturais e as suas utilizações, 

produzindo efeitos negativos. 

 Poluição Sonora - Algumas pesquisas mostram que o ruído constitui um 

dos agentes mais nocivos à saúde humana, causando hipertensão 

arterial, gastrites, úlceras e impotência sexual. O limite de tolerância do 

homem a ruídos contínuos e intermitentes, estabelecido pelo Ministério 

do Trabalho, é de 85 decibéis por 8 horas diárias. 

 Poluição Visual - Trata-se da degradação do ambiente natural ou 

artificial que provoca incômodo visual. O excesso de outdoors, 

propagandas, cartazes etc., faz com que a cidade fique visualmente 

poluída, pois estes além de deixarem a cidade feia, ainda a torna cada 

vez mais suja, devido aos papéis que são jogados na rua. 

 A Poluição Térmica - A poluição térmica decorre do lançamento, nos 

rios, da água aquecida usada no processo de refrigeração de refinarias, 

siderúrgicas e usinas termoelétricas. Para os seres vivos, os efeitos da 

temperatura dizem respeito à aceleração do metabolismo, ou seja, das 

atividades químicas que ocorrem nas células. A aceleração do 

metabolismo provoca aumento da necessidade de oxigênio e, por 

conseguinte, na aceleração do ritmo respiratório. Por outro lado, tais 

necessidades respiratórias ficam comprometidas, porque a hemoglobina 

tem pouca afinidade com o oxigênio aquecido. Combinada e reforçada 

com outras formas de poluição ela pode empobrecer o ambiente de 

forma imprevisível. 

 Poluição Radioativa - Desde o início da era atômica, as centenas de 

experiências com material nuclear têm jogado quantidades enormes de 



resíduos radioativos na atmosfera. As orrentes de ar, por sua vez, se 

encarregam de distribuir este material para todas as regiões da Terra. 

Com o tempo, a suspensão é trazida para o solo e para os oceanos, 

onde será absorvida e incorporada pelos seres vivos. Além da liberação 

direta de material radioativo, existe o grave problema do lixo atômico, 

produzido pelas usinas nucleares, que apresenta uma série de 

dificuldades em seu armazenamento. 

DIVISÃO POLÍTICO – ADMINISTRATIVA DO BRASIL  

 

O Brasil é um país autônomo e independente politicamente, possui um território 

dividido em estados, que nesse caso são vinte seis, além do distrito federal que 

representa uma unidade da federação que foi instituída com intuito de abrigar a 

capital do Brasil e também a sede do Governo Federal.  

 

Foram vários os motivos que levaram o Brasil a realizar uma divisão interna do 

território, dentre eles os fundamentais foram os fatores históricos e político-

administrativos. Esse processo teve início ainda no período colonial, momento 

esse que o Brasil estava dividido em capitanias hereditárias, dessa forma 

estados como Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte são derivados de 

antigas capitanias estabelecidas no passado momento no qual vigorava esse 

tipo de divisão. Um dos motivos que favorece a divisão interna do país é 

quanto ao controle administrativo do território, no qual subdivide as 

responsabilidades de fiscalizar em partes menores, uma vez que grandes 

extensões territoriais sem ocupação e ausência de estado podem provocar 

uma série de problemas, inclusive de perda de territórios para países vizinhos.  

 



No fim do século XIX praticamente todos os estados já estavam com suas 

respectivas configurações atuais, porém alguns estados surgiram 

posteriormente, como o Mato Grosso do Sul (1977) e o Tocantins (1988), 

provocando uma remodelagem na configuração cartográfica e administrativa 

interna do país. Estados significam unidades da federação brasileira. O Brasil 

possui leis próprias, pois está organizado politicamente e detém total 

autonomia. As leis são criadas em nível federal e são soberanas, no entanto, 

estados e municípios possuem leis próprias, mas que são subordinadas às leis 

nacionais, no caso, a Constituição Federal. Além da divisão em federações 

existem um dentro dos estados, a regionalização em município, que possui leis 

particulares que são submissas às leis federais, essa regionalização ainda 

pode ser dividida em distritos.  
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