
Capítulo 14

Complexos geoeconômicos do Brasil

ATIVIDADES PARA SALA

01  a) O projeto consiste em desviar parte das águas do rio 
São Francisco, através de canais arti� ciais, para áreas 
assoladas pela rigorosa estiagem.

b) A importância é o favorecimento do abastecimento de 
água, para a população assolada pela seca, bem como 
da economia local, a qual é baseada primariamente em 
agricultura de subsistência e familiar.

c) A água do subsolo da região Nordeste é salobra, ou seja, 
contém alta concentração de sais minerais,  tornando-a 
imprópria para o consumo e para a irrigação.

d) Eles alegam que esse projeto bene� ciará apenas os gran-
des produtores, em detrimento da população carente. 
Além disso, esse desvio do curso do São  Francisco 
poderá alterar a biologia aquática do rio, pois diminuirá 
sua vazão � nal à jusante.

02  D

 A regionalização descrita no mapa foi proposta pelo geó-
grafo Pedro Pinchas, nos anos de 1960, com o objetivo de 
dividir o Brasil por critérios históricos e econômicos princi-
palmente, sem se preocupar com as divisas de cada estado.

03  a) Economia de fronteira é aquela introduzida em uma região 
com o desenvolvimento de novas atividades. No caso da 
Amazônia, pode-se relacionar a expansão do agronegó-
cio (com destaque para a pecuária bovina e a sojicultura) 
e da mineração, gerando alto impacto ambiental.

b) São populações tradicionais da Amazônia os povos indí-
genas, os extrativistas (seringueiros, castanheiros), os 
ribeirinhos, os camponeses e os quilombolas.

04  De acordo com critérios históricos e econômicos, o Nor-
deste pode ser compreendido em quatro sub-regiões: 
Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio-Norte. Cada sub-re-
gião apresenta características histórico-sociais decorren-
tes da ocupação do espaço; atividades como agricultura, 
pecuária e extrativismo estão relacionadas às característi-
cas físicas de cada sub-região.

05  As desigualdades regionais brasileiras são frutos de um 
processo histórico iniciado durante a colonização. O colo-
nizador português escravizou o indígena e, no decorrer 
da ocupação do litoral e do interior, foram se formando 
latifúndios. O trabalho escravo, os latifúndios e o pacto 

colonial foram os primeiros fatores que contribuíram para 
esse processo. 

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  B

 A regionalização proposta por Pedro Pinchas Geiger leva 
em consideração os critérios socioeconômicos do país, des-
considerando as divisas dos estados. Por exemplo, o estado 
do Maranhão está nos complexos Amazônia e Nordeste, e 
Minas Gerais se encontra no Centro-Sul e no Nordeste. Essa 
regionalização foi criada em 1967, de acordo com as carac-
terísticas especí� cas de cada complexo geoeconômico.

02  a) A Região Geoeconômica da Amazônia ou Complexo 
Regional Amazônico compreende todos os estados 
da Região Norte do Brasil (com exceção do sul do 
 Tocantins), praticamente todo o Mato Grosso e o oeste 
do Maranhão. Abrange nove estados distribuídos em 
uma área de aproximadamente 5,1 milhões de quilôme-
tros quadrados, mais da metade do território do país. 
Apesar de ser a maior região geoeconômica, é a menos 
populosa.

b) A Região Norte é uma das macrorregiões do Brasil, 
compreendendo sete estados e a Amazônia. Já a região 
geoeconômica, além da Região Norte, recobre, com-
preendendo parte de outros estados, como o Maranhão, 
da Região Nordeste, e o Mato Grosso, no Centro-Oeste.

c) O governo brasileiro tinha como objetivo ocupar a 
Região Amazônica, povoando-a e industrializando-a 
para maior legitimação de suas fronteiras; além disso, 
objetivava � nanciar o desenvolvimento da região com 
projetos de mineração, energia, transporte, indústria, 
entre outros.

03  F, V, V, F
 (F) Apesar da baixa densidade demográ� ca, os con� itos 

fundiários são constantes, porque o Brasil é marcado 
pela concentração fundiária, principalmente na região 
da Amazônia, onde multinacionais e grandes fazendeiros 
promovem con� itos com indígenas e movimentos sociais.

(V)
(V)
(F) Apesar de rica, a biodiversidade amazônica não está asso-

ciada ao solo. O solo da Amazônia recebe muita umidade, 
o que provoca o processo de lixiviação.

Resoluções Resoluções
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04  C

 A região geoeconômica Centro-Sul é a mais povoada, 
urbanizada e industrializada do país, além de concentrar 
importantes metrópoles brasileiras. A região de ocupação 
mais antiga é o Nordeste, lugar de onde começou o processo 
de colonização do Brasil. As práticas mais modernas do setor 
agropecuário brasileiro (agronegócio) estão localizadas nas 
áreas de sojicultura do país, como o Mato Grosso do Sul. A 
maior região geoeconômica do Brasil é a Amazônia, com 
quase 5 milhões de quilômetros quadrados, representando 
mais da metade do território nacional, região onde ocorrem 
constantes lutas por posses de terras.

05  A Sudene foi criada em 1959, pelo presidente Juscelino 
Kubitschek, com o objetivo de promover a redistribuição 
de investimentos nacionais. A ideia era investir no pro-
cesso de industrialização do Nordeste, do norte de Minas 
Gerais e, posteriormente, do norte do Espírito Santo. Esses 
investimentos geraram divisas e empregos para a região, 
dinamizando sua economia. Em 2001, o órgão foi extinto, 
mas, em 2007, foi recriado.

06  a) O texto relata as paisagens naturais do Nordeste asso-
ciadas às suas características socioeconômicas em con-
sonância com a construção histórica do espaço rela-
tado. O movimento migratório descrito no texto relata 
as paisagens do Sertão e da Zona da Mata e, posterior-
mente, da região de mangue do litoral pernambucano.

b) A fome no Nordeste não deve ser associada somente 
a fatores naturais, mas também a fatores sociais. O 
problema da fome nessa região se deve à grande con-
centração de terras por parte de uma minoria inserida 
em um processo histórico de ocupação do espaço nor-
destino. Regiões de porte hídrico e solos férteis estão 
subjugadas a uma fruticultura de exportação e produção 
interna, atendendo à demanda de grandes empresas, 
sendo o pequeno trabalhador excluído desse processo.

07  a) A estrutura fundiária se encontra dividida em pequenas 
e médias propriedades voltadas para as agriculturas de 
subsistência e comercial, direcionadas para o mercado 
interno, tendo importância socioeconômica conside-
rável, pois os produtos são comercializados em feiras 
locais e abastecem a Zona da Mata.

b) As principais cidades do Agreste nordestino são Caruaru 
(PE), Campina Grande (PB) e Feira de Santana (BA).

08  O climograma que se refere ao Complexo Regional do 
Nordeste é o B, já que se tem uma cidade submetida ao 
clima tropical típico, com temperaturas elevadas e com má 
distribuição das chuvas no decorrer de todo o ano, com 
destaque para um período chuvoso (começo e � m do ano) 
e um período de estiagem (meio do ano). No Nordeste, 
ele pode ser encontrado nos estados da Bahia, Maranhão, 
Piauí e Ceará. Já o climograma A representa uma cidade 
na Amazônia, associada ao clima equatorial, com chuvas 
abundantes ao longo do ano, ausência de período de 
estiagem e elevadas temperaturas com baixa amplitude 
térmica anual (diferença entre as temperaturas máxima e 
mínima).

09  a) Essas áreas podem ser consideradas individualizadas 
devido ao destaque diferenciado de produção que cada 
uma detém. É possível destacar a porção sul de Goiás, 
com cultivo de arroz e de soja; o Quadrilátero Ferrífero, 
com a exploração de minérios; o trecho Rio-São Paulo, 
região mais urbanizada e industrializada do país; o oeste 
catarinense, com destaque para a suinocultura; e o norte 
� uminense, com destaque para a produção petrolífera, 
que inclui, também, o estado do Espírito Santo.

b) A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-
-Oeste (Sudeco) foi criada em 1967, com o objetivo de 
promover a canalização e investimentos na economia 
regional. Foi extinta em 1990, pelo presidente Fernando 
Collor de Melo, mas recriada em 2011, pela presidente 
Dilma Rousseff.

 A Superintendência de Desenvolvimento do Sul (Sude-
sul) também foi criada em 1967 e extinta em 1990. 
Porém, até 2014, ainda não havia sido reativada como as 
demais superintendências regionais.

10  O Polígono das Secas compreende os estados do Piauí, do 
Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernam-
buco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia e o extremo norte 
de Minas Gerais e do Espírito Santo. É um território reco-
nhecido pela legislação como sujeito a períodos críticos de 
prolongadas estiagens. Recentemente, as Áreas Susceptí-
veis à Deserti� cação (ASD) passaram a ser denominadas, 
por força de convenções internacionais (Convenção de 
Nairóbi), de Semiárido brasileiro. O Polígono das Secas é 
uma divisão regional efetuada em termos político-adminis-
trativos dentro da zona semiárida. A Sudene elabora proje-
tos e acompanha o processo de desenvolvimento das áreas 
especi� cadas.
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