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ATIVIDADE 14 

 

      Olá turma! Tudo bem? Não é necessário copiar/imprimir os textos e mapas. Só se vocês têm como, mas as 

perguntas sim, devem copiar no caderno não esquecendo a data. “Desta vez vocês não precisam me enviar esta 

atividade”.  

   Ainda trabalhando sobre a formação do território brasileiro, hoje vamos continuar a ver outros aspectos do 

nosso país, como a Industrialização e a Urbanização Brasileira. 

   A atividade industrial no Brasil até o Século XIX não era muito significativa. Nos anos 1830 até 1929, a 

expansão da atividade cafeeira teve um bom crescimento, especialmente nas regiões de São Paulo e Rio de 

Janeiro.  

   Impulsionados por duas guerras mundiais, a industrialização brasileira sentiu necessidade de produzir seus 

produtos, pois os países envolvidos na guerra não estavam mais produzindo e as prateleiras começaram a ficar 

vazias. 

   Outro período de grande crescimento industrial ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-

1960), que ofereceu vantagens para a instalação de indústrias no Brasil. As primeiras indústrias a se instalar 

foram as automobilísticas. 

   Características da industrialização brasileira – O desenvolvimento da produção industrial no Brasil apresenta 

três características principais: industrialização tardia: ocorreu cerca de 200 anos após o início da Revolução 

Industrial na Inglaterra, no século XVIII; 

 – Substituição de importações: produtos que eram importados começaram a ser fabricados internamente (e 

foram bem recebidos pelo mercado consumidor); 

– dependência de capital e de tecnologia estrangeiros: no início, houve necessidade de importar máquinas e 

equipamentos para as indústrias nacionais; posteriormente, foram atraídos investimentos e tecnologia 

estrangeiros para incrementar as indústrias de bens de consumo já existentes e implantar outros tipos de 

indústrias, como as siderúrgicas e petroquímicas, consideradas indústrias de base. Embora o Brasil conte, 

atualmente, com um significativo parque industrial, a dependência tecnológica ainda marca a indústria do país. 

 

   Concentração e desconcentração industrial – a industrialização brasileira ocorreu com maior intensidade nos 

estados da região Sudeste, mais especificamente em São Paulo e Rio de Janeiro. Na década de 1970, São Paulo 

era responsável por 58,42% da produção industrial do país, e a região metropolitana concentrava 77,52% do 

total do estado. Atualmente, esse percentual vem baixando a cada ano; em 2014, atingia cerca de 22% da 

produção industrial brasileira — entre 2004 e 2014, o percentual baixou 8,6 pontos. 



   Como forma de incentivar a instalação de indústrias, governos de estados e municípios de outras regiões do 

país têm oferecido vantagens como isenção de impostos e doação de terrenos. Assim, novos polos industriais 

vêm se formando, especialmente no Sul e no Nordeste. Ainda hoje a região Sudeste apresenta a maior 

concentração industrial do país. 

 

Atividades: 

1) Que mudanças ocorreram no meio rural brasileiro para que a população rural diminuísse?  

2) Que motivos atraíram as pessoas do campo para as cidades?  

3) Que nome se dá a esse processo de migração bastante importante no Brasil? 

4) Que regiões apresentam maior concentração industrial? 

 

 


