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ATIVIDADE 22 

 

Olá turma tudo bem, esta atividade deverá ser enviada para o e-mail até o dia 13/10/2020: 

geografia.profrodrigo@gmail.com 

Esta semana vamos continuar falando sobre a região Centro-Oeste, mais especificamente sobre a 

Expansão Econômica. 

    A região Centro-Oeste é formada pelos estados de Mato Grosso/Cuiabá, Mato Grosso do Sul/Campo 

Grande, Goiás/Goiânia e o Distrito Federal/Brasília. 

A região prosperou em todos os setores (primário, secundário e terciário) e sua participação no PIB 

brasileiro aumentou de 8,8%, em 2002, para 9,6%, em 2015. 

O setor primário do Centro-Oeste contribui significativamente para o crescimento econômico brasileiro. 

É um dos fatores responsáveis pelo saldo positivo da balança comercial do país, sustentando um forte ritmo de 

expansão das exportações de matérias-primas nacionais, principalmente com o agronegócio. 

  A agricultura é o setor mais importante do Centro-Oeste, correspondendo a mais de 40% da produção 

agrícola do país e a 38% da área cultivada, com destaque para a soja, o algodão e o milho. 

Entre os fatores que contribuíram para a expansão da atividade agrícola na região, sobressaem o 

desenvolvimento da biotecnologia, os incentivos governamentais (isenções fiscais, oferta de terras e 

investimentos em infraestrutura) e as técnicas de irrigação e correção dos solos. A técnica de correção de solos 

compensa a baixa fertilidade natural dos solos do Cerrado. São utilizados fertilizantes em larga escala na 

preparação de terrenos para cultivo, com o objetivo de torná-los mais produtivos. A produção regional tem 

provocado a retirada da vegetação nativa. O uso de produtos químicos e maquinaria pesada tem gerado 

degradação, principalmente no estado de Mato Grosso, que abriga a zona de transição entre o Cerrado e a 

Floresta Amazônica.  

A pecuária, uma das primeiras atividades econômicas realizadas no Centro- -Oeste no período colonial, 

hoje é muito importante para a região, que concentra o maior rebanho bovino brasileiro (cerca de 33% do total). 

O rebanho de suínos é o terceiro maior do Brasil, depois das regiões Sul e Sudeste. 

O extrativismo vegetal e mineral é praticado sobretudo nas áreas mais distantes dos grandes centros 

urbanos. Da Floresta Amazônica, que recobre a porção norte da região, são extraídas borracha e madeira. O 

ferro e o manganês são encontrados na Serra do Urucum, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. 

O transporte da produção agropecuária – com o rápido avanço da produção da soja no Centro-Oeste do 

Brasil, sobretudo no estado de Mato Grosso, surgiu uma importante questão: qual o melhor meio de escoar o 

produto? 



O transporte por caminhões enfrenta obstáculos que vão desde as más condições de muitas rodovias 

brasileiras, passando por pontos de congestionamento nas estradas e vias urbanas, até a formação de longas filas 

na chegada aos portos. Para superar esses obstáculos e tornar a soja brasileira competitiva internacionalmente, 

vários investimentos vêm sendo realizados no setor de transportes; porém, com a crise econômica, o setor tem 

enfrentado dificuldades em manter os investimentos de modo crescente. O estado de Goiás e o Distrito Federal 

são as áreas mais industrializadas da região. No eixo que engloba os municípios de Anápolis, Goiânia e a 

capital federal, Brasília, encontra-se a maior concentração industrial. Destacam-se as indústrias automobilística, 

farmacêutica e têxtil e os ramos ligados ao setor de alimentos e de bebidas. Um dos fatores que favorecem o 

desenvolvimento da indústria nessas áreas é a proximidade tanto de grandes centros de consumo quanto das 

principais vias de comunicação com estados de outras regiões, como Minas Gerais e São Paulo, no Sudeste.  

A região conta com uma série de incentivos fiscais, como isenção de impostos e redução de tarifas para 

instalação de empresas. Outro fator que favorece o desenvolvimento industrial no Centro-Oeste é a 

disponibilidade energética devido à presença de usinas hidrelétricas, como a de Itumbiara, em Goiás. O turismo 

é uma atividade econômica de destaque no Centro-Oeste, especialmente o chamado ecoturismo, praticado de 

forma sustentável.  

 

Assistam ao vídeo abaixo. Logo após responda as questões. 

https://www.youtube.com/watch?v=M23KTNj-3_Q 

 

Atividades: 

1) Cite onde se localiza a Capital Federal. 

2) Cite dois estados que compõe a região. 

3) Caracterize a indústria do Centro-Oeste. 

4) Cite a região onde ocorre o serviço pautado no turismo. 

5) Cite as principais culturas que ocorrem no Centro-Oeste. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M23KTNj-3_Q

