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As regiões do Brasil

A região hachurada no mapa 1 é a Região Norte da divisão política proposta pelo IBGE. Já a região hachurada no
mapa 2 é o complexo regional da Amazônia. Na divisão
do IBGE, os critérios utilizados são os físico-naturais predominantes nos estados que a compõem. Já no complexo
regional, utilizam-se os critérios socioeconômicos.

B
A atual divisão administrativa brasileira proposta pelo
IBGE, órgão responsável pela regionalização do país,
não é permanente. Há outra proposta de divisão regional do Brasil, a geoeconômica, que divide o país em três:
Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A Região Nordeste é
a que possui o maior número de estados, nove.
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B
Um dos critérios utilizados pelo IBGE para dividir o
Brasil em macrorregiões é o natural. A Região Centro-Sul,
representada pela letra D no mapa 2, é a região mais
desenvolvida do país. O Nordeste é a região com o
maior bolsão de miséria do país.

7

D
A Região Sul foi ocupada pelos numerosos descendentes europeus, que promoveram intensa modificação por
meio do desmatamento para a agricultura intensiva. No
Norte do país, há uma floresta equatorial úmida heterogênea chamada Floresta Amazônica. A Região Nordeste
contribui para o desenvolvimento do país com a produção de inúmeras matérias-primas e com seu litoral, que
estimula a prática do turismo. O Centro-Oeste brasileiro
possui uma vegetação predominante, o Cerrado, com
influência do clima tropical semiúmido.
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b) São as regiões mais industrializadas, urbanizadas e
modernizadas do país, em todas as divisões regionais apresentadas.
6

C
A Região Sudeste é a mais desenvolvida do país, mas,
nas últimas décadas, houve uma descentralização dos
investimentos, tanto por parte do Estado como do capital privado, proporcionando uma redução das disparidades inter-regionais. Cada macrorregião brasileira possui seus próprios aspectos naturais e socioeconômicos,
não as caracterizando como homogêneas.
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Terceira Revolução Industrial. Considera, entre outros
aspectos, a quantidade de recursos tecnológicos
avançados e o volume de atividades econômicas
modernas nas áreas financeira, comercial, industrial e
de serviços. A região que detém a maior parte desses
recursos instalados é conhecida como Região Concentrada e corresponde às regiões Sul e Sudeste da divisão
do IBGE.
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Sim, pois há um Nordeste como o IBGE dividiu, com
nove unidades federativas, que vai desde o Maranhão
até a Bahia; e há outro Nordeste, chamado de complexo geoeconômico do Nordeste, que compreende
todos os nove estados conforme o IBGE, menos parte
do Maranhão, do Piauí e da Bahia, além de acrescentar
o norte de Minas Gerais.
B
A divisão proposta no mapa adota os critérios socioeconômicos e históricos como base para a regionalização
do país, cuja divisão consistiria em apenas três regiões:
Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essa regionalização não segue os limites político-administrativos, pois
os estados podem fazer parte de duas regiões, como
o Maranhão, que está na Amazônia, no Nordeste e no
Centro-Sul.

a) As macrorregiões correspondem à divisão oficial do
IBGE. Ela considera os limites de cada estado em sua
divisão e as relativas semelhanças entre os aspectos
naturais e socioeconômicos. As regiões geoeconômicas não acompanham os limites dos estados, pois
alguns possuem parte do seu território em uma região
e parte em outra. Essa divisão considera a formação histórico-econômica do Brasil e a recente modernização
econômica que aconteceu nos meios urbano e rural. O
terceiro mapa, de Milton Santos, revela o contexto da
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