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1) Histórico de colônia 
 
 

2) Economia agro exportadora 
 
 

3) Elite agrícola  
 

4) Mão de obra escrava 

Pacto colonial 

Impossibilidade de modernização 

Economia baseada em produtos agrícolas 

Cana, borracha, drogas do sertão, charque e café 

Política para manutenção da hegemonia 

Ausência de um mercado consumidor 

Mão de obra qualificada para o trabalho industrial 



           1º Ciclo                               2º Ciclo 

 
- Vale do Paraíba (RJ) 

- Cultivado em áreas de encostas 

(Gerando inúmeros impactos 

ambientais) 

- Mão de obra escrava 

- Escoamento realizado por meios 

de transportes precários  

 

- Oeste paulista (SP) 

- Cultivado em áreas planas 

(Manutenção dos problemas ambientais, 

como a redução da biodiversidade) 

- Mão de obra imigrante (iniciando a 

formação de um mercado consumidor) 

- Escoamento realizado por meio de 

transporte ferroviário 

- Clima muito favorável (tropical) 

- Crescimento urbano próximo das 

regiões cafeicultoras 

 



 



A atividade cafeicultora cria bases para o 
processo industrial no Brasil:  

 

- Mão de obra assalariada potencialmente qualificada 

- Criação de um mercado consumidor 

- Estimulou o crescimento urbano e a formação de uma classe 

média urbana 

- Acúmulo de capitais  

- Excelente infra estrutura de transporte 

-Fatores concentrados na região sudeste  

 

 



No Brasil, após a Crise de 1929, a política de 
substituição de importações foi 
implementada com o objetivo de desenvolver 
o setor manufatureiro e resolver os 
problemas de dependência de capitais 
externos.  

O país passou a dinamizar sua economia 
industrial produzindo produtos que antes 
eram importados.  



Após negociações, em 1941, Vargas conseguiu tecnologia e 
financiamento dos estados unidos para a construção da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta 
Redonda, Rio de Janeiro, que foi um marco importante para 
a industrialização do Brasil. A criação, em 1942, da 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), para explorar e 
exportar minério de ferro de Minas Gerais.  

 

 Na década de 1950, a escassez de energia elétrica, baixa 
produção de petróleo e a rede de transporte e 
comunicações deficientes representavam sérios obstáculos 
ao desenvolvimento industrial no Brasil. Para enfrentar, pelo 
menos parcialmente, esses problemas, o novo governo 
Vargas inaugurou, em 1951, a Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco (Usina de Paulo Afonso) e, em 1953, a 
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 



Caracterizado por uma 

distribuição espacial em 

“Padrão em 

arquipélago”, também 

chamado de padrão 

desarticulado ou em 

ilhotas econômicas. Era 

caracterizado pela 

reduzida ou inexistente 

articulação econômica 

entre as regiões 

brasileiras que 

produziam isoladas entre 

si e para diferentes 

mercados.  



TIPOS 

 

a)  Indústrias de base: são aquelas que produzem bens 
que dão a base para o funcionamento de outras indústrias, 
ou seja, as chamadas matérias primas industrias ou 
insumos industriais, como o aço. 

b)  Indústrias de bens de capital ou intermediárias: são 
aquelas que produzem equipamentos necessários para o 
funcionamento de outras indústrias, como as de máquinas. 

c)  Indústrias de bens de consumo: são aquelas que 
produzem bens para o consumidor final, a população 
comum, elas subdividem-se em: 

  c.1) Bens duráveis: as que produzem bens para consumo 
a longo prazo, como automóveis. 

  c.2) Bens não duráveis: as que produzem bens para 
consumo em geral imediato, como as de alimentos. 



a) Indústria germinativa: Necessitam de produtos 

elaborados por outra indústria 

b) Indústria de Ponta: Esse tipo de indústria 

comanda a produção industrial. Sua atividade 

depende, em grandes parte da inovações que 

gera. 

 



a) Indústrias Tradicionais: São aquelas que utilizam 

de muita mão de obra e pouca tecnologia 

b)  Indústrias dinâmicas: São aquelas que 

necessitam de muita tecnologia e capital e 

pouca força de trabalho 



•  Matéria prima abundante e barata; 

•  Mão de obra abundante e barata; 

•  Energia abundante e barata; 

•  Mercados consumidores; 

•  Infra estrutura; 

•  Vias de transporte e comunicações; 

•  Incentivos fiscais; 

•  Legislações fiscais, tributárias e ambientais 

amenas.  



   São empresas que produzem e distribuem 

produtos para diversos países tendo sua matriz e 

escritório central localizados no país de 

origem.Todas as suas decisões são tomadas 

dentro de uma perspectiva global e se beneficiam 

das vantagens financeiras que cada país oferece. 

 

 



Com o processo de 

industrialização a região 

Sudeste se transformou no 

centro econômico 

brasileiro, concentrando o 

seu parque industrial, 

assim sendo,passou a 

subordinar as outras 

regiões (periferias) que 

dependiam de seus 

produtos industrializados.  



- Concentração do processo industrial na região sudeste 

- Industrialização nas cidades brasileira, principalmente 

nas cidades de RJ e SP 

- Grande fluxo populacional para essas cidades 

- Maior distinção entre classes sociais 

- Maior distinção de bairros (Bairros industriais, 

residenciais de classe alta, média e baixa)  

- Ampliação dos problemas ambientais  

- Ampliação dos problemas urbanos 

 



BRASIL: 
DISTRIBUIÇÃO 
ESPACIAL DA 
INDÚSTRIA 



BRASIL:  
 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS INDÚSTRIAS 





Tecnopólos no Brasil 

São José dos Campos, localizado no Vale do Paraíba - importante tecnopólo de 

material bélico, metalúrgico e sede do maior complexo aeroespacial da América 

Latina.  

São Carlos (UFSCAR) - Trata-se de empresas tecnologicamente intensivas, que 

atuam em áreas consideradas de "tecnologia de ponta", tais como microeletrônica, 

informática, robótica, mecânica de precisão, química fina entre outras.  

Campinas (UNICAMP e PUCCamp) - concentra enorme quantidade de empresas e 

institutos de pesquisa vinculados à produção de alta tecnologia.  

Londrina e Maringá - contam com Institutos de Pesquisa agropecuária, 

universidades com cursos de pós-graduação e empresas do setor de informática, de 

grande porte técnico e científico.  

São Paulo (USP) – cursos de engenharia de materiais. Pesquisas com cerâmicas e 

polímeros, com grande número de patentes e linhas de pesquisa promissoras, como 

a de nanotecnologia.  

Petrópolis (UCP) - Ciência da Computação. 

Campina Grande (Paraíba) – Polo de informática; produção de software para 

exportação. 



DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS INDÚSTRIAS 



• Concentração no entorno das RM em direção ao interior do estado  

• Destaca-se a área ocupada no estado de Goiás 

• Apenas 5 municípios da região Norte, enquanto que no Sudeste, 234 

• Os estados com a presença de firmas inovadores têm grande diferencial de renda per 
capita, educação e infraestrutura 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 



REGIÃO SUL 



• A industrialização do Sul, tem muita vinculação com a produção agrária e dentro da 

divisão regional do trabalho visa o abastecimento do mercado interno e as 

exportações. 

• O imigrante foi um elemento muito importante no início da industrialização como 

mercado consumidor e no processo industrial de produtos agrícolas. 

• A industrialização de São Paulo implicou na incorporação do espaço do Sul como 

fonte de matéria-prima. Implicou também na incapacidade de concorrência das 

indústrias do sul, que passaram a exportar seus produtos tradicionais como calçados 

e produtos alimentares, para o exterior. 

•A indústria passou a se diversificar para produzir bens intermediários para as 

indústrias de São Paulo. O Sul passou a complementar a produção do Sudeste. O Sul 

pode ser considerado como sub-região do Centro-Sul. 

• Objetivando a integração brasileira com os países do Mercosul, conta com 

empresas no setor petroquímico, carboquímico, siderúrgico e em indústrias de ponta. 

REGIÃO SUL 



REGIÃO SUDESTE 



A região é um centro polindustrial, marcado pela variedade e volume de produção. 

 

• Não atingiu toda a região Sudeste, o que produziu espaços geográficos 

diferenciados e grandes desigualdades dentro da própria região. 

• Empresas governamentais atuam principalmente nos setores de siderurgia, 

petróleo e metalurgia.  

• A mão-de-obra mais barata, o forte mercado consumidor e a exportação dos 

produtos industriais a preços mais baratos atrai as multinacionais. 

 

REGIÃO SUDESTE 



•Rio de Janeiro - indústrias de refino de petróleo, estaleiros, indústria de material 

de transporte, tecelagem, metalurgia, papel, têxtil, vestuário, alimentos. 

Volta Redonda, Ipatinga, Timóteo, João Monlevade e Ouro Branco, entre outras, são 

ligadas à siderurgia. Campos e Macaé (extração do petróleo, açúcar e álcool), Três 

Corações, Araxá e Itaperuna (leite e derivados).  

• Minas Gerais – tem importância no setor metalúrgico, principalmente aço, ferro-

gusa e cimento para as principais fábricas do Sudeste. Belo Horizonte tornou-se um 

centro industrial diversificado, com indústrias que vão desde o extrativismo ao setor 

automobilístico; Araguari e Uberlândia (cereais). 

• Espírito Santo – é o menos industrializado do Sudeste: Aracruz , Ibiraçu, 

Cachoeiro de Itapemirim. Vitória, a capital do Estado, tem atividades relacionadas à 

sua situação portuária e às indústrias ligadas à usina siderúrgica de Tubarão. 

REGIÃO SUDESTE 



• É a maior concentração industrial da 

região por  motivos históricos.  

 

• Superconcentração industrial - cidade de 

São Paulo, o ABCD (Santo André, São 

Bernardo do Campo, São Caetano e 

Diadema) e Campinas, Jundiaí e São José 

dos Campos.  

 

• Franca e Nova Serrana (calçados) 

REGIÃO SUDESTE 
 

SÃO PAULO 

•Jundiaí, Campinas e São José dos Campos têm seu espaço geográfico integrado 

à região metropolitana de São Paulo. 

 

• Expansão nas seguintes direções: para Baixada Santista, para a região de 

Sorocaba, para o Vale do Paraíba – Rio de Janeiro e interior, alcançando Ribeirão 

Preto e São José do Rio Preto.  



REGIÃO NORDESTE 



•A industrialização dessa região vem se modificando, modernizando, mas sofre a 

concorrência com as indústrias do Centro-Sul, principalmente de São Paulo, que 

utilizam um maquinário tecnologicamente mais sofisticado. 

•  A agroindústria açucareira é uma das mais importantes, visando sobretudo a 

exportação do açúcar e do álcool. 

• As indústrias continuam a tendência de intensificar a produção ligada à agricultura 

(alimentos, têxteis, bebidas) e as novas indústrias metalúrgicas, químicas, 

mecânicas e outras. 

• A exploração petrolífera no Recôncavo Baiano trouxe para a região indústrias 

ligadas à produção, refino e utilização de derivados do petróleo. 

Essa nova indústria, de alta tecnologia e capital intenso, não absorve a mão-de-

obra, que passa a subempregar-se na área de serviços ou fica desempregada. 

 

REGIÃO NORDESTE 



•As indústrias estão concentradas nas mãos de poucos empresários e os salários 

pagos são muito baixos, acarretando o empobrecimento da população operária. 

• O sistema industrial do Nordeste, concentrado na Zona da Mata, tem pouca 

integração interna. Concentra-se sobretudo nas regiões metropolitanas: Recife, 

Salvador e Fortaleza . 

• O reaparelhamento dos portos de Recife e Maceió (década de 70) aumentaram a 

exportação de produtos da região, principalmente o açúcar. 

• A rede rodoviária mais integrada a outras regiões do que dentro do próprio 

Nordeste. A construção da rodovia, ligando o Nordeste (Zona da Mata) ao Sudeste e 

ao Sul, possibilitou o abastecimento do Nordeste com produtos industrializados no 

Sudeste e o deslocamento da população nordestina em direção a este. 

  

REGIÃO NORDESTE 



• Década de 60 - a industrialização a nível nacional adquire novos padrões. As 

indústrias de máquinas e insumos agrícolas, instaladas no Sudeste, tiveram 

mercado consumidor certo no Centro-Oeste, ao incentivarem-se os cultivos dos 

produtos de exportação em grandes áreas mecanizadas. 

• Década de 70, o Governo Federal implantou uma nova política econômica 

visando a exportação. Para atender às necessidades econômicas brasileiras e a 

sua participação dentro da divisão internacional do trabalho, caberia  ao Centro-

Oeste a função de produtor de grãos e carnes para exportação. 

• O Centro-Oeste tornou-se a segunda região em criação de bovinos do país, 

sendo esta a atividade econômica mais importante da região. Sua produção de 

carne visa o mercado interno e externo.  

 

REGIÃO CENTRO-OESTE 



• Existem grandes matadouros e frigoríficos que industrializam os produtos de 

exportação.  

• Sua industrialização se baseia no beneficiamento de matérias-primas e cereais, 

além do abate de reses o que contribui para o maior valor de  sua produção 

industrial .  

•A indústria de alimentos, a partir de  1990, passou a se instalar nos polos 

produtores de matérias-primas, provocando um avanço na agroindústria do Centro-

Oeste. 

• O estado de Goiás já tem vários centros industriais, graças ao seu mercado 

consumidor.  

• Os produtos alimentares representam o maior valor da produção industrial. 

REGIÃO CENTRO-OESTE 



REGIÃO CENTRO-OESTE 



• Até a década de 1970, a indústria da Região 

Norte era pouco expressiva e estava ligada ao 

beneficiamento dos produtos extrativos vegetais 

(borracha, castanha-do-pará, madeira) e aos 

ramos tradicionais de bens de consumo 

(alimentos, bebidas, vestuário).  

 

• A instalação de indústrias é recente e deve-se 

principalmente a uma política praticada pelo 

Governo Federal para integrar a Amazônia ao 

restante do território brasileiro.  

REGIÃO NORTE 

•Os investimentos aplicados, principalmente nas últimas décadas, na área dos 

transportes, comunicações e energia possibilitaram à algumas áreas o crescimento 

no setor industrial , visando à exportação. 

•  

http://static.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/full-1-0eacbcf54c.jpg


REGIÃO NORTE 

•Grande parte das indústrias está localizada próxima à fonte de matérias-primas 

como a extração de minerais e madeiras, com pequeno beneficiamento dos 

produtos. 

• A agroindústria regional dedica-se basicamente ao beneficiamento de matérias-

primas  diversas, destacando-se a produção de laticínios; o processamento de 

carne, ossos e couro; a preservação do pescado, por congelamento, defumação, 

salga, enlatamento; a extração de suco de frutas; o esmagamento de sementes para 

fabricação de óleos; a destilação de essências florestais; prensagem de juta. 

 



• No final do século passado essa região começou a 

desenvolver, na Amazônia oriental atividades como 

mineração e metalurgia.  

• Na parte oriental as mudanças ocorreram em 

decorrência da extração mineral na Serra dos Carajás e 

de Oriximiná, além da proximidade com a usina 

hidrelétrica de Tucuruí e a instalação do complexo 

metalúrgico do alumínio nas proximidades de Belém.  

• Para que a indústria pudesse desenvolver-se, foram 

feitos grandes investimentos. Era necessário melhorar o 

abastecimento de energia, o sistema de transportes e de 

comunicações, os portos e os aeroportos, etc. Além 

disso, o governo dispensou empresas de pagarem 

impostos, doou terrenos e criou várias formas de 

estímulo para atrair indústrias de outras partes do país, 

sobretudo do Sudeste. 

 

Amazônia Oriental e  
Sul da Amazônia 

REGIÃO NORTE 



• Zona Franca de Manaus – A primeira experiência de 

industrialização da Região ocorreu por meio da criação 

da Zona Franca de Manaus em 1967. Trata-se de uma 

área de livre comércio em que não são cobrados 

impostos de importação sobre os produtos comprados 

do exterior. Estão instaladas aí mais de quinhentas 

indústrias, sendo trezentas de grande porte. Em sua 

maioria, são apenas montadoras de produtos obtidos 

com tecnologia estrangeira como relógios, material 

elétrico e de comunicações e outros bens de tecnologia 

avançada, com destaque para automóveis e 

computadores.  

REGIÃO NORTE 

•As empresas estrangeiras foram incentivadas por uma série de benefícios de 

ordem tributária, além de isenção de taxa de importação para componentes.  

• Foi uma iniciativa do governo federal com o objetivo de desenvolver 

economicamente e socialmente a região. No entanto, o resultado não foi o 

esperado, pois as indústrias não atribuíram nenhum beneficio à população local.  

 



O transporte ferroviário  

• A malha ferroviária brasileira voltada para o serviço 

público de transporte de carga tem 28,5 mil 

quilômetros de extensão e participa com cerca de 

20% na distribuição da matriz de transporte do Brasil. 

•Seu uso é para transporte de cargas pesadas de 

minérios, siderurgia, agricultura, fertilizantes e etc.  

 

O TRANSPORTE DA PRODUÇÃO 

•Principais deficiências: dificuldade em percorrer áreas acidentadas, não conduzir 

mercadorias até os centros consumidores por seguir caminhos definidos (trilhos). 

• Apesar de transportar um elevado volume de cargas, o transporte ferroviário tem 

alto custo na construção e manutenção das vias férreas.  

• Sua operação é realizada por intermédio de concessões à iniciativa privada.  

• O traçado periférico é excessivamente sinuoso e extenso;  

• As estradas de ferro estão localizadas no país de forma dispersa e isolada 

atendendo a economia regional e sem intenções de integração do mercado interno.  

http://www.geomundo.com.br/images/images-geografia/mapa-ferroviario-2009.pdf


O transporte rodoviário 

•A malha rodoviária brasileira é uma das maiores do mundo, 

porém, 70% delas estão em más condições de tráfego. 

 

•Desde a década de 1950 a combinação de capital nacional, 

internacional e estatal, no Brasil, optou pelo transporte rodoviário, 

atendendo aos interesses das transnacionais ligadas aos setores 

automobilístico e petroquímico, entre outros.  

 

• A partir de 1995, o sistema de exploração das rodovias federais 

teve início e estendeu-se às vias estaduais. 

As concessionárias, em troca de serviços de manutenção e de 

melhorias, adquiriram o direito de exploração por meio de 

cobrança de pedágios, cessão de espaço para publicidades e 

instalação de infovias. 

 

• São responsáveis pela integração das economias regionais. Os 

grandes espaços pouco povoados do Norte e do Centro-Oeste 

foram integrados pelas rodovias nos últimos cinquenta anos, mas 

esse modelo está se tornando insustentável, em decorrência dos 

altos custos dos fretes, puxados para cima pelos preços dos 

combustíveis. 

  

O TRANSPORTE DA PRODUÇÃO 



A rica rede de rios navegáveis existente no 

território brasileiro foi sempre muito mal 

aproveitada.  

• No século XX, era responsável por apenas 

1,2% do escoamento da produção.   

• Estão em andamento quatro grandes projetos: 

Teles Pires-Tapajós, Paraguai-Paraná, Tietê-

Paraná e Araguaia-Tocantins. 

• Em Mato Grosso, a produção de grãos deverá 

crescer 163% em quinze anos, e 80% da 

produção destina-se ao mercado externo. Se não 

forem realizados investimentos nas hidrovias dos 

rios Araguaia e Tapajós, o gasto com transporte 

de soja será de cerca de 173 milhões de dólares, 

140% maior do que em 2001.  

• Em 2002, 81% do transporte de soja foi feito 

por rodovias, 15% por ferrovias e 4% por rios. 

Caso fossem usados os rios citados, o frete para 

a Europa cairia para 64 dólares por tonelada, e 

para o Extremo Oriente, para 84, valores 

menores do que o gasto com frete para usar os 

portos de Santos (83 e 101 U$, respectivamente) 

e Paranaguá (85 e 104 U$). 

O transporte hidroviário 

O TRANSPORTE DA PRODUÇÃO 

http://www.geomundo.com.br/images/images-geografia/mapa-hidrovias.pdf


Sistema intermodal (ou multimodal) 

 

• Outra solução para o barateamento dos 

transportes no Brasil é a adoção do 

sistema intermodal, isto é, a articulação 

entre rodovias, ferrovias e hidrovias.  

• Essa integração foi implementada no 

corredor de exportação de soja que 

interliga a região sul do Mato Grosso ao 

porto de Itaqui e ao terminal Ponta da 

Madeira, no Maranhão.  

• Outra opção que torna o transporte bem 

menos oneroso foi a alternativa do 

transporte intermodal  da soja até o porto 

de Paranaguá, por exemplo, associando o 

rodoviário ao ferroviário.  Outro exemplo 

O TRANSPORTE DA PRODUÇÃO 



Sistema integrado de transporte e 

armazenamento para escoamento de 

produtos de alta concentração e grandes 

volumes, de forma a agilizar seu escoamento 

para exportação ou mesmo consumo interno. 

• Articulam os diversos sistemas de 

transportes (rodovias, ferrovias e hidrovias) 

• São terminais importantes desses 

corredores os portos de Santos (SP), 

Paranaguá (PR), Rio Grande (RS) e Vitória-

Tubarão (ES).  

• Criados nas décadas de 1970 e 1980, esses 

corredores expandiram-se nas décadas 

posteriores e passaram a ser muito cobiçados 

por grandes empresas nacionais e 

transnacionais.  

• Esse interesse fez com que também 

entrassem na pauta da política de 

privatizações.  

Corredores de exportação 

O TRANSPORTE DA PRODUÇÃO 





• Minério - manganês  
• Início da exploração - década de 50  
• Empresas – consórcio controlado pela Indústria e Comércio de Mineração S.A. (ICOMI), com a americana 
Bethlehem Steel e a nacional Caemi (empresa do Grupo Azevedo Antunes).  
• Transporte do minério - a Icomi construiu a E. F. Amapá e o porto de Santana.  
• Contrato de exploração - 50 anos 
• Exploração - em quatro décadas de atividade, a Icomi extraiu e exportou a totalidade do minério de alto teor 
metálico que aflorava na superfície e mais da metade do total da reserva.  



Situação atual 

 

• Os altos custos de exploração do minério restante e a 

queda dos preços no mercado internacional fizeram com 

que a Bethlehem Steel abandonasse o consórcio. 

• Solo está totalmente poluído com altos teores de 

arsênio (gerado como subproduto da exploração de 

manganês); 

• A população está contaminada com arsênio; 

• A ferrovia Amapá, está hoje em péssimo estado de 

conservação. 

 

"Na exploração e beneficiamento do manganês na Serra do Navio, do resultado de mais de 40 anos de exploração, ficou o grande 

impacto da retirada do solo e subsolo com pouquíssima área recuperada, ficou uma grande pilha de rejeito de manganês de baixo 

teor." 

Alexandre J. S. Ramos - Professor de Geologia e Mineralogia no Curso de Geografia da UEPB) 

Trata-se de um enclave econômico que só trouxe prejuízo ambiental, sem fomentar o desenvolvimento local. 

 



• Situada no sul do Pará, é a maior 

jazida de minério de ferro de alto teor 
do mundo. 

• Manganês, ouro, cobre e alumínio 
também são encontrados. 

• Explorado pela Vale S.A. 

• Exportado para o Japão. 

• Transporte – Estrada de ferro 
Carajás, controlada pela Vale S.A. 

• Além da ferrovia, a hidrelétrica de 
Tucuruí, no rio Tocantins, e o porto de 
Itaqui, no litoral do Maranhão, 
viabilizam a exportação do minério. 

Esse projeto não busca só o desenvolvimento econômico, mas a estabilidade na região, marcada por conflitos de 
terra. 



Objetivo da produção – Mercado externo  

Infraestrutura 

2 – Porto de Itaqui na Ilha da Madeira 



Além de minérios, têm passado pelos seus 
trilhos, madeira, cimento, bebidas, veículos, 
fertilizantes, combustíveis, produtos 
siderúrgicos e agrícolas, com destaque para 
a soja produzida no sul do Maranhão, Piauí, 
Pará e Mato Grosso.  
  

http://www.transportes.gov.br/bit/ferro/efc/fotcarajas.jpg


http://3.bp.blogspot.com/_ybZAp5R3cOw/SzuTN-IqujI/AAAAAAAAAFk/Bs3xDVJ_MNI/s1600-h/Estado+de+Caraj%C3%A1s.jpg


• Rochas proterozóicas  
 
• Reservas de manganês (maior do Brasil) 
e ferro (terceira maior do mundo) 
  
• Exploração feita pela Vale S.A. e pela Cia 
Rio Tinto (capital inglês) 
 
• Objetivo da produção – mercado externo 
– Argentina 
 
• Transporte – Vale dos rios Paraguai e 
Paraná 

(morro localizado na zona rural de Corumbá, Mato Grosso do Sul)  

 



• Estrutura proterozóica formada a 4 bilhões de anos 

• Vastas reservas de ferro, manganês, além de ouro, 
nióbio e alumínio. 

• Objetivos: 

Mercado externo – monopólio da Vale (privatizada em 
1997), no vale do Rio Doce 

Mercado interno    -  Vale do Aço, no vale do rio Paraopebas  –        

                                         utilizado pela Usiminas, Açominas e   

                                         Mannesmann.  

                                         - Indústrias siderúrgicas e metalúrgicas de             

                                          Cubatão (Cosipa) e de Volta Redonda (CSN)         

                                          também recebem o minério do Vale do Aço. 

• Transportes - Vale do Aço possui um complexo rodoferroviário   

                                 especializado no transporte de minérios – Estrada   

                                de ferro Central do Brasil. 

                               - Ferrovia Vitória-Minas liga a região mineira ao  

                                porto de Tubarão em Vitória.  

http://www.minasgerais7.blogspot.com/


MRS Logística S.A. é a concessionária que opera a chamada 
Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal S. A. 

MBR – Minerações Brasileiras Reunidas  

O Quadrilátero Ferrífero é uma área que possibilitou o desenvolvimento do estado de Minas 
Gerais, inclusive determinando a vinda de empresas para a região da grande Belo Horizonte. 
No que se refere à relação com o Espírito Santo, também propiciou o desenvolvimento e a 
integração, sobretudo pela instalação e desenvolvimento de uma estrada de ferro na 
região (Vitória-Minas), que possibilitou a proliferação de cidades e o crescimento econômico 
das áreas. 



I. A Vale não tinha importância estratégica para o desenvolvimento 
econômico-social do país. 
II. O Estado deveria deixar a função de empresário. 
III. O financiamento da Vale seria um mau negócio para o Estado. 
IV. Privatizar a Vale não seria privatizar o solo brasileiro. 
V. A própria empresa, livre de burocracia, poderia produzir mais, pagar 
mais impostos e gerar mais empregos  

Argumentos contra e a favor da privatização da Vale S/A 



• Bauxita – Maiores jazidas do Brasil (região de Oriximiná) 

• Escoamento – Por meio fluvial em barcaças até Belém. 

• Empresas       ALBRÁS – Alumínio Brasileiro S/A ,                         

                           ALUNORTE –   Alumínio do Norte do Brasil  

                           S/A, em Barcarena-PA, e  

                           ALUMAR – Alumínio do Maranhão S/A , em  

                           São  Luís-MA, funcionam articulados com o  

                           Projeto  Trombetas  (Oriximiná-PA).  

 

Produção do alumínio, produto final da cadeia bauxita-alumina-

alumínio, requer grande quantidade de energia elétrica.  

• Hidrelétrica de Tucuruí - localizada no Médio  Tocantins, no  

                      município de Tucuruí-PA;   

                      abastece de energia os projetos de alumínio e  

                      os demais projetos econômicos do Programa  

                      Grande Carajás.    



Cobre 
Existem várias áreas de extração, a principal é o estado da Bahia (cerca de 75%). 
Mineral muito utilizado para a indústria elétrica (condutor elétrico). 
 
Sal marinho 
Presente principalmente na região Nordeste, destaque para o estado do Rio Grande 
do Norte.  
Existem outras áreas também, como a região de Cabo Frio-RJ. 
 
Estanho 
Mineral originário da Cassiterita. 
O Brasil é o principal produtor mundial. 
Principais áreas – Rondônia e Amazonas 



A INDÚSTRIA NO BRASIL 

 

BRASIL: INDÚSTRIAS SEGUNDO O GRAU DE INOVAÇÃO 


