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Prezados Alunos, 

Nesse período da afastamento social nosso atendimento será online. 

A sala de aula não é o único espaço para aprender, então vamos experimentar 

uma nova maneira de apredizagem? 

A seguir você encontrará um roteiro de estudos, cujo objetivo é ajudá-los a 

resolver as atividades propostas e dar continuidades aos seus estudos. 

Estamos a disposição para orientá-los no que for preciso. Em caso de dúvidas 
entre em contato com a Profa. Cecília através dos seguintes canais: 

E-mail: mariasolha@professor.educacao.sp.gov.br 

WhatsApp: (13) 98225-7064 

Nos seguintes horários de atendimento: 

Segunda-feira: 12h às 15h 

Terça-feira: 10h às 17h 

Quarta-feira: 15h às 22h 

Quinta-feira: 15h às 22h 

Sexta-feira: 8h às 14h40 

              BONS ESTUDOS! 
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UNIDADE 01   
OBJETIVOS: 

   
Reconhecer os elementos de produção do espaço geográfico brasileiro;PÁGS. 
09 a 11. 

• Entender os elementos da formação social, nacional com destaque para 
o contato entre indígenas, europeus e africanos; págs. 13, 16 a 22. 

• Entender a expansão das atividades econômicas entre os séculos XVII e 
XIX: págs. 12 a 15. 

• Perceber a integração nacional e desequilíbrios regionais; pág. 25. 
• Comparar os diferentes mapas no período da evolução da divisão 

regional brasileira. Págs. 25 a 30. 
• Diferenciar regiões geoeconômicas e divisão regional;págs. 30,31. 

 
 
ESSES CONTEÚDOS NOS LEVAM A ENTENDER TODO O PROCESSO DO 
TERRITÓRIO BRASILEIRO.  
 
A PRIMEIRA DIVISÃO DAS TERRAS BRASILEIRAS: 
 
Quando iniciou a colonização do Brasil em 1534, o governo portugues dividiu o 
território em faixas , que se estendiam do litoral para o 
interior, até a linha de tordesilhas. Portugal e Espanha assinaram, em 1494, o 
Tratado de Tordesilhas, no qual ficaram definidas suas áres de domínio e 
exploração. 
Essas faixas eram chamadas de CAPITANIAS HEREDITÁRIAS, e cada uma 
delas era doada pelo rei a um donatário devia administrar, desenvolver e 
proteger a capitania que recebia. 
 
 A EXPANSÃO ECONÔMICA, DO TERRITÓRIO ( DO SÉCULO XVII A XIX). 
Acrescentei o século XVI, para melhor entendimento. PÁGS. 12 E 13). 
 
 
O dinamismo econômico do Brasil está relacionado a processos 
socioeconômicos e históricos e ao estabelecimento de sua sociedade, 
organização política e cultura. Veja um resumo dos principais fatos ocorridos 
na história da economia brasileira. 
 
A economia no início da colonização: 



O primeiro processo econômico desenvolvido em terras brasileiras no século 
XVI foi a exploração do pau-brasil. Surgiram então as feitorias no litoral 
atlântico, onde a madeira retirada da floresta era armazenada e depois 
encaminhada para a metrópole. 
 
Na metade do século XVI, com a implantação das lavouras de cana-de-açúcar 
– pelo método de plantation (grandes propriedades monocultoras voltadas para 
o mercado externo) – e o estabelecimento de engenhos para a produção de 
açúcar, essa atividade econômica fez grande sucesso no Nordeste. 
 
Mas a ampliação do negócio açucareiro teve um alto custo ambiental, que foi a 
devastação da Mata Atlântica, além dos impactos sociais decorrentes da mão-
de-obra escrava e da concentração de terras gerada pela histórica apropriação 
de terras no Brasil. 
 
Nessa época, outro setor bem desenvolvido pela Coroa portuguesa foi o tráfico 
negreiro, que fornecia mão-de-obra para os canaviais. Ainda nesse período, 
surgiram os primeiros núcleos urbanos, e a cidade de Salvador foi fundada 
para sediar o governo português na colônia. 
 
Nos séculos XVII e XVIII, tiveram início a atividade pecuária, a organização de 
expedições para a captura de indígenas, transformados em escravos, e a 
exploração do interior em busca de metais preciosos. 
 
A criação de gado bovino, que abriu os sertões nordestinos para os luso-
brasileiros, tomou-se uma atividade econômica de grande rentabilidade, O 
mesmo sucedeu com a mineração, após a descoberta do ouro pelos 
bandeirantes paulistas nos últimos anos do século XVII. 
 
A extração de metais preciosos assumiu tamanha importância que a sede do 
governo foi transferida de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, o porto do 
ouro, mais próximo dos núcleos de garimpeiros da “região das minas”. Ao 
mesmo tempo, a multiplicação das vilas mineiras criou, pela primeira vez na 
colônia, uma vida urbana de maior densidade, marcada por movimentos 
culturais, como a poesia dos árcades e a arquitetura e escultura do Barroco 
mineiro. 
 
Outro destaque econômico do século XVIII foram as chamadas “drogas do 
sertão“, extraídas da Floresta Amazônica: produtos locais como cacau, 
baunilha e urucum alcançaram altos preços como condimentos. 
 
SÉCULO XIX 
O produto que marcaria o período começa a ganhar importância por volta do 
meio do século, constituindo-se logo no principal produto de exportação do 
país, chegando quase a preencher toda a pauta de exportação: esse produto 
era o café, e sua importância para a economia brasileira duraria ainda quase 
cem anos, extrapolando o século XIX, fazendo a riqueza de uma elite agrícola 
no sudeste do país, e efetivamente, atrasando a industrialização do Brasil. 
 



No Brasil, existem vários tipos de desigualdades sociais, no entanto, as 
desigualdades não se limitam apenas a fatores como cor, posição social e 
raça, ainda convivemos com as desigualdades regionais, que se referem às 
desigualdades entre as regiões, entre estados e entre cidades. 
 
Podemos tomar como exemplo, levando em conta o panorama da pobreza nos 
estados, a região Nordeste, nessa região se encontra os estados que possuem 
maior concentração de pessoas com rendimento de até meio salário. Outra 
disparidade marcante entre o Centro-sul e o Nordeste está no desenvolvimento 
humano. 
 

• A integração nacional e desequilíbrios regionais: 
 
No Brasil, existem vários tipos de desigualdades sociais, no entanto, as 
desigualdades não se limitam apenas a fatores como cor, posição social e 
raça, ainda convivemos com as desigualdades regionais, que se referem às 
desigualdades entre as regiões (5 Regiões Brasileiras: Norte, Nordeste, 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste), entre estados e entre cidades. (Pág. 27) 
 
Podemos tomar como exemplo, levando em conta o panorama da pobreza nos 
estados, a região Nordeste, nessa região se encontra os estados que possuem 
maior concentração de pessoas com rendimento de até meio salário. Outra 
disparidade marcante entre o Centro-sul e o Nordeste está no desenvolvimento 
humano. (Regiões Geoeconômicas divididas em Região  Amazônia, Nordeste e 
Centro-Sul, onde agrega as regiões com maior concentração de recursos -  
Pág. 30);  e através da divisão do Meio técnico-Científico-informacional (Região 
Amazônia, R. Nordeste, R. Centro-Oeste e Região Concentrada, onde oferece 
todos os recursos necessários. (PÁG. 30) 
 
ATIVIDADES PARA PESQUISA 
 
RESPONDA: 
1. Em que região brasileira fica o município e o Estado em que você nasceu? 
2. Essa região que você nasceu, conta com a presença de recursos 
econômicos, geração de empregos ou ofertas de serviços e obras essenciais? 
Justifique sua resposta. 
3. Se tiver serviços e obras, eles têm contribuído para melhorar a vida da 
população local? Justifique sua resposta. 
4. Em sua opinião, o que precisa ser feito para melhorar o desempenho da 
economia local ou regional e a vida das pessoas? 
 

____________________________________________________   
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UNIDADE 02     
OBJETIVOS:  

   
• Entender a produção industrial brasileira situada no espaço, setores e 

atividades;pág. 33 a 36. 



• Entender a produção agropecuária brasileira, mapeando a produção 
atual; pág. 43 a 53. 

• Diferenciar os três setores da economia: Primário, Secundário e 
Terciário;pág. 37 a 40. 
VÍDEO: Agricultura familiar. 
 Site:http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
 
RETOMANDO SEUS ESTUDOS, VEREMOS A PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL BRASILEIRA: 
 
A Indústria no Brasil está se desenvolvendo e ocupando um lugar de 
destaque no cenário internacional. 
 
O Brasil durante muito tempo ocupou destaque somente no setor 
primário, com a agropecuária e o extrativismo (vegetal, mineral e 
animal). Após consecutivas crises econômicas, atualmente o Brasil é 
considerado um dos mais industrializados países, por isso ocupa o 
décimo quinto lugar nesse segmento em escala global. 
 
A intensificação da indústria brasileira faz com que o país possua um 
enorme e variado parque industrial que produz desde bens de consumo 
à tecnologia de ponta. 
 
A configuração como país industrializado não reflete na realidade 
nacional, isso porque a industrialização não ocorre de forma homogênea 
no país, ou seja, ela se encontra irregularmente distribuída no território, 
onde algumas áreas são densamente industrializadas e outras 
praticamente desprovidas dessa atividade econômica. 
 
A maior concentração de indústrias brasileiras está situada na Região 
Sudeste, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
estados onde o processo de industrialização teve início. Os estados 
citados detêm parques industriais modernos e diversificados que atuam 
com maior destaque na produção de produtos químicos, além da 
indústria automobilística e tecnologia de ponta. 
 
Outra região que ocupa grande destaque no cenário nacional é a Região 
Sul. Segundo lugar em industrialização, essa porção do país desenvolve 
indústrias que atuam especialmente no beneficiamento de produtos 
primários, atividade denominada de agroindústria, que desempenha um 
importante papel na economia nacional. A Região Sul sobressai também 
na produção de peças e metalurgia. 
 
No Sudeste, a base industrial encontra-se vinculada a produtos 
tradicionais, como a produção têxtil, de álcool e açúcar. Entretanto, 
recentemente o parque industrial dessa região tem ingressado em um 
processo de modernização e diversificação da indústria. 
 



O Norte e o Centro-Oeste são as regiões de menor expressão no setor 
industrial do país, pois se encontram limitados à agroindústria e ao 
extrativismo. 
 
Nos últimos anos, a economia brasileira ficou marcada pela privatização 
das empresas estatais nas áreas de mineração, bancária e 
telecomunicações. Apesar de o Brasil enfrentar diversos problemas 
sociais, o país está desenvolvendo e ocupando um lugar de destaque no 
cenário internacional. 
 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA BRASILEIRA: 
 
O Brasil, desde 2010, quando ultrapassou o Canadá, é o terceiro maior 
produtor e exportador agrícola do mundo, atrás somente das duas 
grandes potências agrícolas mundiais: os Estados Unidos e a União 
Europeia. No entanto, diferentemente desses dois territórios, a 
capacidade de crescimento e a perspectiva nacional em relação a um 
futuro de médio prazo são grandes, de modo que o país poderá 
apresentar maiores crescimentos nos próximos anos. 
 
Dois principais fatores estão associados ao crescimento da atuação 
agropecuária do Brasil no mercado externo: a mecanização do campo, 
vivenciada no país a partir da segunda metade do século XX, e a 
expansão da fronteira agrícola para o interior do território ao longo do 
mesmo período. Assim, elevou-se a produtividade nas áreas produzidas, 
bem como as áreas cultivadas, embora muitas áreas de expansão 
apresentem modelos tradicionais, uso extensivo da terra e baixa 
produtividade. 
 
Os principais produtos da agropecuária no Brasil são a soja, a cana-de-
açúcar, o café, a carne de gado, o milho e muitos outros. 
 
Além desses produtos em destaque na agricultura brasileira, também 
cabe ressaltar a importância socioeconômica de outras culturas também 
amplamente cultivadas no território brasileiro, como o cacau, o arroz, o 
feijão, o algodão, o trigo (embora ele seja muito importado), a 
fruticultura, entre outros. 
 
PECUÁRIA: 
 

O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino no mundo, com mais de 200 
milhões de cabeças de gado – atrás somente dos EUA –, além de ser o país 
que mais exporta carne desse tipo. Além da carne, o Brasil também possui 
uma alta produtividade de leite, este voltado, sobretudo, para o mercado 
interno. 
 
A pecuária no Brasil é predominantemente extensiva, ou seja, com a ocupação 
de grandes áreas, o que ocorre tanto pela alta disponibilidade de terras quanto 
pelas estratégias dos latifundiários para manterem suas propriedades 
produtivas, evitando o seu destino para a Reforma Agrária. Mesmo assim, vem 



crescendo no país a atuação da pecuária intensiva, muitas delas diretamente 
associadas a agroindústrias leiteiras e de corte. 
 
SETORES DA ECONOMIA: 
 
A economia é distribuída em diferentes setores, sendo eles: setor primário, 
setor secundário e setor terciário. 
 
O conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva ou população 
economicamente ativa estão distribuídos nos três setores da economia, esses 
são: setor primário, setor secundário e setor terciário. 
 
Extrativismo vegetal compõe o setor primário da economia. 
 

• Setor primário: esse ramo de atividade produtiva está vinculado ao 

desenvolvimento da agricultura, pecuária e ao extrativismo (vegetal, animal e 
mineral). Esse setor produz matéria-prima para o abastecimento das indústrias.  
Extrativismo vegetal compõe o setor primário da economia. 
 
 
Indústria automobilística integra o setor secundário da economia. 
 

• Setor secundário: atua no sistema industrial, enquadrando a produção de 

máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e 
geração de energia. Nesse caso o setor em questão atua no processamento da 
produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em 
forma de atacado. 
  
Lojas varejistas fazem parte do setor terciário da economia. 
 

• Setor terciário: está diretamente ligado à prestação de serviços (nesses 

estão professores, advogados e profissionais liberais em geral) e comércio em 
geral. O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista. 
 
Atualmente, a distribuição da população econômicamente ativa nos setores da 
economia sofreu uma significativa mudança com o aumento do setor terciário. 
 
 
AGRICULTURA FAMILIAR: 
 
Entenda o que é a agricultura familiar e a importância dessa atividade para a 
economia do Brasil. 
 
A agricultura familiar corresponde à produção agropecuária realizada por 
pequenos produtores em que o sistema agropecuário é mantido pelo núcleo 
familiar e, no máximo, por alguns poucos funcionários assalariados. Essa 
prática refere-se, portanto, a pequenas propriedades rurais, nunca maiores que 
quatro módulos fiscais. 
 



A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de 
alimentos que essa atividade realiza, pois, na maioria dos casos, os 
agricultores familiares não direcionam suas mercadorias ao mercado externo, 
mas sim para o atendimento imediato de sua produção. 
 
Não se pode generalizar, mas, na maioria dos casos, os produtores familiares 
não utilizam uma grande quantidade de agrotóxicos, fato que associa, muitas 
vezes, a agricultura familiar à agricultura orgânica. Outra característica é que 
esse segmento da economia agrícola não emprega uma grande quantidade de 
maquinários, algo mais comum nas grandes propriedades, não havendo, 
portanto, a substituição do trabalhador do campo pelos equipamentos. 
 
No Brasil, apenas 20% das terras agricultáveis pertencem aos pequenos 
produtores familiares, segundo dados do Censo Agropecuário. Mesmo assim, a 
agricultura familiar é responsável por mais de 80% dos empregos gerados no 
campo, o que evidencia a importância desse segmento na geração de trabalho 
e renda e também na contenção do êxodo rural. 
 
Ainda segundo o Censo Agropecuário, mesmo com a pequena proporção das 
terras no país, a agricultura familiar é responsável por: 
 
 87% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, 59% da criação de 
suínos, 58% da produção de leite, 50% da criação de aves, 46% da produção 
de milho, 38% da produção de café, 34% da produção de arroz, 
30% da criação de bovinos, 21% da produção de trigo. 
 
Podemos notar que todas as porcentagens acima apresentadas indicam uma 
proporcionalidade maior do que a quantidade de terrenos disponíveis para a 
agricultura familiar, o que denuncia a necessidade de maior democratização 
das propriedades rurais do país, gerando maior espaço para os pequenos 
produtores em face dos grandes e abrangentes latifúndios, alguns destes 
totalmente improdutivos. 
 
Em resumo, mesmo com 1/5 (um quinto) das áreas agrícolas do Brasil, a 
agricultura familiar é responsável por cerca de 1/3 (um terço) da produção total. 
Isso prova o grande índice de produtividade dos pequenos produtores no país. 
A grande questão é a carência de incentivos públicos para esse setor e a 
grande concentração fundiária existente em nosso país, fatores que dificultam 
a melhoria desses números. 
 
ATIVIDADES:  
 
1. PESQUISE NO LIVRO: 
 
Durante o processo de industrialização da economia brasileira, dois 
presidentes se destacaram no estímulo ao desenvolvimento deste setor 
econômico. São eles: 
 
a) Afonso Pena e Hermes da Fonseca. 

b) Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. 



c) Getúlio Vargas e Washington Luís. 

d) Juscelino Kubitschek e José Sarney. 

e) Nilo Peçanha e Arthur Bernardes. 

 
2. PESQUISE SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR E EXPIQUE AS 
AFIRMAÇÕES ABAIXO: 
 
I - A mecanização da agricultura é uma das manifestações da modernização 
agrícola, e trouxe consigo o êxodo rural. 
 
II - A estrutura fundiária brasileira mantém-se excludente, na medida em que 
privilegia o grande capital e as culturas de exportação, em detrimento da 
agricultura familiar. 
 
III - A reforma agrária é atualmente uma das grandes questões sociais e 
políticas do Brasil, congregando vários setores da sociedade e partidos 
políticos. 
 
_____________________________________________________________ 
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UNIDADE 03     

OBJETIVOS:  
 

• Entender a dinâmica demográfica brasileira;págs. 55 a 64. 
• Compreender o processo da urbanização brasileira;págs. 68 a 75. 
• Identificar os indicadores sociais do Brasil:págs. 64 a 66. 
• Entender o IDHM do Brasil; págs. 77 a 82. 
• Compreender o gráfico sobre a taxa de evolução de analfabetismo no 

Brasil – 1993 a 2012; pág. 80. 
 
DINÂMICAS DEMOGRÁFICAS BRASILEIRAS: 
 
Entende-se por dinâmica populacional o estudo da variação na quantidade dos 
indivíduos de determinada população. Já o conceito população pode ser 
definido como o conjunto de pessoas que residem em determinado território, 
que pode estar constituído em uma cidade, um estado, um país ou mesmo o 
planeta como um todo. Tal população pode ser classificada ainda segundo sua 
religião, nacionalidade, local de moradia (urbana e rural), atividade econômica 
(ativa ou inativa), e os seus respectivos comportamentos são objeto dos 
denominados "indicadores sociais", estatística destinada a traduzir em uma 
grandeza quantitativa um conceito social abstrato e informar algo sobre certo 
aspecto da realidade social, como por exemplo taxas de natalidade, 
mortalidade, expectativa de vida, índices de analfabetismo, entre outras 
variáveis. 
 



No Brasil, podemos afirmar que há uma melhora geral na qualidade de vida da 
população, contribuindo para seu constante aumento, resultante das melhorias 
médico-sanitárias decorrentes do pós-guerra e também dos movimentos 
migratórios ocorridos nos anos 60 e 70 da população rural em direção às 
cidades, melhor equipadas para atender a população em geral se comparado 
às áreas mais isoladas e rurais. Ao mesmo tempo em que a qualidade de vida 
melhora, há uma diminuição na taxa de fecundidade dos brasileiros, muito 
devido à participação efetiva da mulher no mercado de trabalho. Talvez não 
seja o único fator, mas é certamente o mais importante para explicar uma 
considerável mudança na pirâmide etária nacional, onde se reduz 
consideravelmente o número de jovens, aumentando por outro lado o número 
de idosos, o que acarretará um problema em relação à previdência brasileira, 
com menos jovens a custear o serviço do qual uma população cada vez maior 
de idosos deseja usufruir. 
 
A URBANIZAÇÃO BRASILEIRA: 
 
A urbanização é um fenômeno que primeiro abrangeu os países de 
industrialização pioneira, para depois alcançar o mundo subdesenvolvido. 
  
A urbanização consiste no processo de desenvolvimento e expansão das 
cidades em relação ao meio rural. Esse crescimento se estrutura tanto a nível 
populacional, quanto na relação espacial e também econômica. O que se 
observa é que à medida que as sociedades se modernizam, mais urbanas elas 
se tornam. 
 
Segundo a Organização das Nações Unidas, pela primeira vez na história da 
humanidade, a população mundial tornou-se majoritariamente urbana. Em 
2010, mais de 50% das pessoas estava vivendo em pequenas, médias ou 
grandes cidades e não mais no meio rural. No mundo desenvolvido, essa taxa 
ultrapassa os 75%, de modo que ela também apresenta crescimento no mundo 
subdesenvolvido ao longo das últimas décadas. 
 
O processo de urbanização é considerado vantajoso no sentido de que é mais 
fácil oferecer infraestruturas básicas, como redes de transporte, comunicação, 
energia e saneamento quando toda a população está aglutinada em torno do 
ambiente das cidades. No entanto, quando a urbanização de um país ocorre de 
forma muito acelerada e concentrada em poucas cidades, elas não conseguem 
absorver a grande quantidade de habitantes e passa a evidenciar em seu 
espaço geográfico as contradições sociais. Assim, emerge o problema da 
expansão desenfreada das periferias, a formação de favelas e áreas de 
invasão, entre outros. 
 
Existem dois conjuntos de fatores que condicionam a urbanização pelo mundo: 
os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Os fatores atrativos estão 
relacionados às condições oferecidas pelas cidades, como empregos, 
melhores condições de vida, acesso amplo à informação, entre outros. Já os 
fatores repulsivos estão ligados aos problemas estruturais do campo que 
motivam a migração de pessoas para os centros urbanos, como o desemprego 



estrutural, a concentração fundiária, os conflitos por posse de terras, entre 
outros. 
 

Indicadores Sociais: 
 
Indicadores sociais são estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação que, 
em conjunto, retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu 
nível de desenvolvimento social. 
 
Os Indicadores Sociais constituem um sistema, isto é, para que tenham 
sentido, é preciso que sejam vistos uns em relação aos outros, como 
elementos de um mesmo conjunto. 
 
Hoje em dia, porém, como já existe um consenso sobre os critérios de seleção 
dos aspectos que melhor retratam o estado social de uma nação, já se pode 
falar de um conjunto mínimo de Indicadores Sociais. 
 
Em linhas gerais, entre os principais problemas brasileiros que repercutem nos 
indicadores socioeconômicos estão: 
 
Rendimento mensal baixo: 
 
O Brasil é um país que se caracteriza por apresentar uma das piores 
distribuições de renda, com uma grande parcela da população vivendo em 
situação de pobreza e miséria. 
 
No século XXI, a redução da inflação, a geração de empregos formais, o 
aumento do salário mínimo acima da inflação e os programas de inclusão 
social federal contribuíram para a ascensão social de um grande contingente 
de brasileiros. 
 
Analfabetismo e baixo nível de instrução: 
 
O problema da falta de escolaridade ou da baixa escolaridade educacional 
dificulta o acesso do indivíduo a uma melhor qualificação profissional ou 
impede que ele desempenhe bem o seu trabalho. 
 
Trabalho Infantil: 
 
Nas áreas rurais e urbanas, é comum o trabalho infantil, até mesmo com 
crianças com menos de 10 anos de idade. Em geral, as crianças no Brasil 
trabalham porque o rendimento mensal dos pais é muito baixo e não assegura 
a alimentação básica para a família. Assim, elas precisam trabalhar para 
complementar o rendimento familiar. 
 
Elevadas taxas de mortalidade infantil: 
 
A mortalidade infantil é um dos indicadores considerados na avaliação da 
situação social de um país. O Brasil apresenta elevada taxa de mortalidade 
infantil em razão da subnutrição e do difícil acesso à saúde pública. Cabe 



lembrar que este índice vem se reduzindo, sistematicamente, em todas as 
regiões brasileiras. 
 
Desigualdade de esperança de vida segundo a renda: 
 
A esperança de vida varia conforme a renda familiar. Nas famílias de baixa 
renda, a esperança de vida ao nascer é menor que nas famílias de maior 
renda. 
 
Insegurança alimentar: 
 
Parcela significativa da população brasileira tem renda insuficiente; isso 
significa que essas famílias não conseguem adquirir os alimentos básicos, nem 
atender a outras necessidades, como vestuário, habitação, transporte, 
educação etc. 
 
A fome como indicador social: 
A fome, embora venha sendo reduzida, atinge milhões de brasileiros 
diariamente. 
 
Moradias subnormais: 
 
Ainda existem no Brasil muitas habitações que não atendem às cinco funções 
principais: ter instalações adequadas para a preparação de alimentos; servir de 
convívio familiar, social e de lazer; permitir a higiene corporal; ser um lugar em 
que se possa ter repouso; e constituir abrigo contra o tempo (sol, chuva, frio 
etc.). 
 
Não são poucas as famílias que vivem em moradias de um só cômodo (ou no 
máximo de três cômodos); nelas, os indivíduos dividem um espaço reduzido, 
em condições impróprias para a dignidade humana. 
 
Saneamento básico deficiente: 
 
O saneamento básico é necessário para garantir a saúde da população. Ele 
corresponde à rede de abastecimento de água, à rede coletora de esgoto, à 
limpeza pública e à coleta de lixo. 
 
No Brasil, ainda ocorrem, por exemplo, casos de cólera, uma doença que se 
alastra por falta de higiene e saneamento básico, principal mente na rede de 
esgoto, o que poderia ser evitado com investimentos mais constantes nesse 
setor. 
 
IDH – (Índice de Desenvolvimento Humano) é um indicador atualmente 
utilizado para referenciar estudos comparativos e guiar políticas públicas que 
levem em consideração as condições de vida das populações do mundo. O 
índice surgiu da necessidade de avaliar a qualidade de vida em oposição à 
classificação apenas econômica, baseada no PIB a fim de evidenciar as 
desigualdades sociais existentes nos países. 



O IDH é um índice formado por uma média aritmética de vários indicadores 
relacionados a aspectos sociais como saúde, educação e renda. 
 
 IDHM - (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal)  de 5.565 municípios 
brasileiros, além de mais de 180 indicadores de população, educação, 
habitação, saúde, trabalho, renda e vulnerabilidade, com dados extraídos dos 
Censos Demográficos. 
 
ATIVIDADES DE PESQUISA: 
1. Indique o Município em que você reside e escreva sobre o IDHM, do seu 
minicípio. 
 
2. Pesquise sobre o Trabalho Infantil nas zonas urbana e rural.  
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OBJETIVOS:  

 
• Compreender  as configurações naturais do território brasileiro;págs. 85, 

86. 
• Entender os usos e gestão sustentável dos recursos naturais no Brasil; 

págs. 91 a 100. 
• Diferenciar os domínios climáticos brasileiros; págs. 86 a 91. 
• Entender as perspectivas energéticas e a questão da água no Brasil; 

págs. 104 a 118. 
VÍDEO: A água que nos resta 
 Site:http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
 
BRASIL: RECURSOS NATURAIS 
 
A Geografia do Brasil compreende aspectos como área, clima, 
hidrografia, relevo, vegetação, entre outros. 
 
PÁG. 100 - O relevo brasileiro é formado principalmente por planaltos e 
depressões. O Brasil é banhado pelo oceano Atlântico e possui as 
maiores bacias hidrográficas do mundo. 
 
Os planaltos, áreas elevadas e planas, ocupam a maior parte do nosso 
território, cerca de 5.000.00 km2.  
 
Junto com as depressões, áreas mais baixas, os planaltos ocupam 
cerca de 95% do território nacional. As principais depressões do nosso 
país são Depressões Norte e Sul Amazônica. 
 



As principais planícies do Brasil, que se caracterizam pela áreas planas 
quase sem variação de altitude são: Planície Amazônica, Planície do 
Pantanal e Planície Litorânea. 
 
PÁG. 92 - Ao todo, o Brasil tem 12 regiões hidrográficas, dentre as quais 
a bacia amazônica, a maior de todas.  
 

PÁG. 87 - Climas do Brasil: 
 
Na maior parte do país o clima é quente, o que decorre da sua 
localização, entre a Linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. 
 
Apesar disso existem 6 principais tipos de climas no Brasil: Equatorial, 
Tropical, Tropical Semiárido, Tropical de Altitude, Tropical Litorâneo e 
Subtropical. 
 

Vegetação Brasileira: 
pág. 94 - Biomas 
pág. 95  - Tipos de Vegetação 
 
A vegetação brasileira é constituída principalmente por: 
 
Caatinga 
Cerrado 
Mangue 
Pampa 
Pantanal 
Mata Atlântica 
Mata das Araucárias 
Mata dos Cocais 
Amazônia 
 
No nosso país localiza-se a maior floresta tropical do Mundo. Parte da 
Floresta Amazônica, o “Pulmão do Mundo”, também encontra-se em 
outros 8 países da América do Sul. 
 
USOS E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECUSOS NATURAIS NO 
BRASIL: 
 
A expressão desenvolvimento sustentável conheceu a sua popularidade 
a partir do início dos anos 1990 e refere-se ao uso dos recursos naturais 
de forma a não esgotá-los, mantendo ou renovando os ciclos de 
reposição. No âmbito desse entendimento, considera-se que o homem 
deve preservar (proteger, manter resguardada) e conservar (utilizar 
racionalmente, renovar) a natureza. 
 
Para entender as principais questões concernentes ao desenvolvimento 
sustentável, é preciso, pois, que se tenha uma compreensão sobre os 
tipos e as formas de uso dos recursos naturais, isto é, os elementos da 
natureza que são utilizados pelo homem para a manutenção de sua 



existência. Eles são comumente divididos em recursos renováveis e 
recursos não renováveis. 
 
Recursos renováveis são aqueles elementos que são repostos ou que 
podem ser reaproveitados ou revitalizados após o seu uso. Exemplos: 
ar, água, solos, vegetações. Todos esses exemplos são de elementos 
que se renovam naturalmente ou através da ação humana (como no 
caso das vegetações que se renovam através do reflorestamento). 
 
Recursos não renováveis são aqueles em que não possibilidade de 
renovação em um período de curto ou médio prazo. Exemplo: petróleo, 
minérios, entre outros. 
 
Assim, em tese, para manter um uso racional dos recursos oferecidos 
pela natureza, é necessário utilizar-se mais dos recursos renováveis e 
menos dos recursos não renováveis. No entanto, a questão não é tão 
simples assim. 
 
É preciso compreender, primeiramente, que os recursos renováveis não 
são necessariamente duráveis por longos períodos do tempo, isto é, sua 
disponibilidade poderá se extinguir, principalmente se não houver um 
sistema de conservação ou de preservação. Por isso, torna-se 
importante a adoção de medidas para minimizar os impactos da 
exploração da natureza. 
 
 
Dessa forma, pensar em desenvolvimento sustentável é pensar em mais 
do que simplesmente não utilizar os recursos não renováveis em 
detrimento dos renováveis. Uma economia sustentável, para ser 
operada, requer o conservasionismo dos elementos da natureza, 
minimizando os seus impactos sem, no entanto, deixar de atender às 
necessidades básicas da população. 
 
Outro ponto importante é a redução do consumo. Estudos apontam que 
se toda a população do planeta seguisse os padrões norte-americanos 
de consumo, a humanidade precisaria de mais dois planetas e meio! Por 
isso, não é possível pensar em desenvolvimento sustentável sem 
considerar a redução dos excessos consumistas, bem como a 
realização de uma distribuição de riquezas, que minimizem casos de 
desigualdade no acesso às riquezas produzidas pela natureza. 
 
DESMATAMENTO: 
 
O desmatamento no Brasil é um dos grandes problemas ecológicos que 
o país enfrenta na atualidade. Várias são suas causas, e elas têm peso 
distinto nas diversas regiões, sendo as mais importantes a conversão 
das terras para a agricultura ou para a pecuária, a exploração 
madeireira, a grilagem de terras, a urbanização e a criação de 
infraestruturas como pontes, estradas e barragens. 
 



PERSPECTIVAS ENERGÉTICAS E A QUESTÃO DA ÁGUA NO 
BRASIL 
 
A água é utilizada, em todo o mundo, para diversas finalidades, como o 
abastecimento de cidades e usos domésticos, a geração de energia, a 
irrigação, a navegação e a aqüicultura (pesca). 
 
Na medida em que os países se desenvolvem, crescem principalmente 
as indústrias e a agricultura, atividades que mais consomem água, se 
comparadas aos outros usos. O cenário de escassez provocado pela 
degradação e pela distribuição irregular da água, somado ao aumento 
da demanda em várias atividades que dependem dela, gera conflitos, 
seja dentro dos próprios países (como discussões para se decidir qual 
será o principal uso das águas de um rio) ou entre as nações (por 
exemplo, no caso de bacias hidrográficas se localizarem no território de 
mais de um país). 
 
No Brasil 
A maior demanda por água no Brasil, como acontece em grande parte 
dos países, é a agriculturA água é utilizada, em todo o mundo, para 
diversas finalidades, como o abastecimento de cidades e usos 
domésticos, a geração de energia, a irrigação, a navegação e a 
aqüicultura (pesca). 
 
Na medida em que os países se desenvolvem, crescem principalmente 
as indústrias e a agricultura, atividades que mais consomem água, se 
comparadas aos outros usos. O cenário de escassez provocado pela 
degradação e pela distribuição irregular da água, somado ao aumento 
da demanda em várias atividades que dependem dela, gera conflitos, 
seja dentro dos próprios países (como discussões para se decidir qual 
será o principal uso das águas de um rio) ou entre as nações (por 
exemplo, no caso de bacias hidrográficas se localizarem no território de 
mais de um país). 
 
Recursos energéticos disponíveis no Brasil : 
 
A energia movimenta a indústria e os meios de transporte, viabiliza as 
atividades comerciais e de serviços e alimenta uma parafernália de 
equipamentos domésticos e pessoais, como os telefones celulares, os 
relógios à bateria, equipamentos de som, computadores e 
eletrodomésticos. É transportada por gasodutos, linhas de transmissão, 
rodovias, ferrovias e navios. No entanto, a energia encontrada na 
natureza precisa ser transformada nas refinarias de petróleo, nas usinas 
hidrelétricas, nas termelétricas, nas termonucleares; nas carvoarias que 
transformam a lenha em carvão vegetal; etc.  
 
ATIVIDADES DE PESQUISA: 
 
1. Um ponto que ocasiona o problema da água é a má distribuição 
desse bem no território brasileiro, tendo em vista que o Brasil possui 



cerca de 12% de toda água potável disponível no planeta, segundo 
dados da Agência Nacional de Águas. Nesse contexto, percebe-se que 
mesmo com uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, o 
desperdício e uso inconsciente impede que o acesso a água seja igual 
para toda população. EXPLIQUE ESSE CONTEXTO. 
 
2. Aponte causas e efeitos do DESMATAMENTO no Brasil.                                                                                 
 

_____________________________________________________________  
 

ALUNO, ESTAMOS VIVENCIANDO UM MOMENTO DE ISOLAMENTO 
SOCIAL, COM A PANDEMIA DA COVID-19. É UM MOMENTO DE 
REFLEXÃO SOBRE O QUE ESTÁ OCORRENDO NO MUNDO. 
MEDIANTE ISSO, PROPONHO QUE ACRESCENTE EM SUA 
PESQUISA: 
 

• A pandemia, iniciou na cidade de Wuhan. 
• 1. Pesquise em que país e Continente apareceram os primeiros 

casos. 
• 2. Qual a população de Wuhan? 
• 3. Existe uma teoria de que a alimentação deles, também é 

composta de morcegos etc. Será que a alimentação foi um dos 
fatores para gerar o Coronavírus? Procure saber sobre o assunto, 
e através de sua curiosidade, vamos compreender esse momento 
atípico. 

 
                                                                     BONS ESTUDOS! 
 
_______________________________________________________ 
 

 
 
 


