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As divisões regionais e a regionalização como instrumento para o planejamento regional e
políticas territoriais
A palavra região é amplamente utilizada no senso comum, sendo geralmente empregado em
referência a uma área do espaço mais ou menos delimitada. Na Geografia, a região refere-se a uma
porção superficial designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou que é escolhida
por aquele que concebe a região em questão. São áreas que se diferenciam do seu entorno por uma
ou mais particularidades. Internamente possuem características comuns, que diferem das
características existentes no seu exterior. Assim, a classificação das regiões vai depender do
estabelecimento de critérios de regionalização: existem regiões naturais (como as 5 regiões
brasileiras, estabelecidas pelo IBGE), regiões econômicas, regiões políticas, entre muitos outros
tipos.
Regiões Naturais - IBGE, 1945 (data do mapa)
Essa divisão oficial do Brasil, firmada em 1942,
baseava-se no conceito de regiões naturais. Assim, as
unidades regionais foram identificadas por meio de
estudos das influências recíprocas entre clima,
vegetação, hidrografia e relevo. Os aspectos
fisiográficos do território eram considerados como mais
estáveis. As subdivisões (nordeste e leste)
consideravam ainda critérios socioeconômicos.
Adequa-se os recortes político-administrativos das UFs
e serve a fins estatísticos.
Macroregiões (IBGE)
O fundamento da divisão regional aplicada pelo IBGE
desde 1969, é o conceito de macrorregiões e
microregiões homogêneas. Tal recorte se mantem
muito similar a divisão em regiões mais utilizada
atualmente, salvo as mudanças político administrativas
que ocorreram desde então, como por exemplo, a
criação de alguns estados como o de Tocantins
(incluído na região norte). As macrorregiões foram
definidas segundo uma combinação de características
econômicas, demográficas e naturais. As regiões
homogêneas foram delimitadas a partir de estudos
setoriais envolvendo os domínios ecológicos, o
comportamento demográfico, a estrutura industrial, a
agricultura, a rede de transporte etc. O critério de
regionalização oficializada pelos governos militares em
1969 considerava as atividades econômicas como
fundamentais na diferenciação dos espaços: são elas
que vão determinar as políticas de investimentos públicos e de valorização de áreas consideradas
“deprimidas”. Essa divisão tem finalidades estatísticas, didáticas e de planejamento.

Regiões Geoeconômicas ou Complexos Regionais (Pedro Pinchas Geiger, 1967)
Regionalização que leva em conta a formação
histórico-econômica do país. Os complexos
regionais espelham, no plano espacial, os
resultados da integração econômica promovida
pela concentração industrial no sudeste.
Assim, abrange regiões produtivas com
características desiguais, mas que foram
soldadas pela emergência de um mercado
interno unificado.
As regiões não são moldadas a partir dos
limites político-administrativos das UFs. Tal
regionalização não tem finalidades estatísticas.
Ela surge como síntese geográfica de um
século de integração nacional e continua a ser
útil para a compreensão da dinâmica de
valorização do território brasileiro.

Regionalização do Brasil segundo Milton Santos 2001
A Região Concentrada
O meio técnico-científico-informacional se
implantou sobre um meio mecanizado,
portador de um denso sistema de relações,
decorrente, em parte de uma urbanização
importante, ao padrão de consumo das
empresas e das famílias e a uma vida
comercial mais intensa;
Atividades
ligadas
à
globalização,
agronegócio, aumento da importância dos
capitais fixos, dos capitais constantes e da
circulação

Questões de vestibulares:
1. (Uerj 2016) No mapa abaixo, o território brasileiro foi redividido
em apenas cinco unidades federativas, todas com população
equivalente, em torno de 40 milhões de pessoas.
Considerando a realidade atual do Brasil, essa redivisão territorial
também igualaria a seguinte característica socioespacial:
a) nível de renda por habitante
b) oferta de água por domicílio
c) produção de alimentos por área
d) proporção de eleitores por senador

2. (Ufpr 2015) Neste fim do século XX, as fronteiras econômicas
se ampliam, mais áreas são ocupadas e pode-se mesmo dizer, [...], que o território brasileiro está
inteiramente apropriado. Por outro lado, a natureza recuou consideravelmente, enquanto todas as
formas de densidade humana ficam cada vez mais presentes. Ainda que sua distribuição seja
desigual, há, em uma porção considerável do território, maior densidade técnica, acompanhada de
maior densidade informacional.
SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil – Território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 279.

Com base na reflexão oferecida pelo texto e no conhecimento sobre geografia do Brasil, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Durante o século XX, o Estado nacional foi responsável por grandes projetos para ampliação das
fronteiras internas de ocupação, como é o caso da marcha para o oeste.
b) A densidade humana e técnica presentes no território mostram um país regionalmente
diferenciado, mas com uma economia integrada, do ponto de vista do mercado nacional.
c) Processos de ocupação do território, a exemplo do avanço da soja no centro-oeste brasileiro e de
atividades agropecuárias na Amazônia demonstram um avanço contínuo sobre os espaços
naturais.
d) Do ponto de vista econômico há um desequilíbrio na produção de bens e serviços entre as regiões
brasileiras, fato que tem levado à criação de políticas de desenvolvimento regional, como foi o caso
da zona franca de Manaus.
e) Considerando a extensão e a direção da ocupação do território brasileiro – do litoral rumo ao
interior – há uma vasta porção por ser apropriada pelo Estado Nacional: a Amazônia.
3. (ifsc 2014) O geógrafo Pedro Pinchas Geiger
propôs uma divisão regional do Brasil, em 1967,
utilizando
como
critérios,
principalmente
características históricas e econômicas. Com isso, o
Brasil pode ser dividido em três regiões
geoeconômicas como mostra a imagem ao lado. As
regiões geoeconômicas ilustradas na imagem abaixo
correspondem, respectivamente:
a) 1 - Amazônia, 2 - Sul, 3 - Nordeste.
b) 1 - Amazônia, 2 - Centro-Sul, 3 - Nordeste.
c) 1 - Norte, 2 - Centro-Sul, 3 - Nordeste.
d) 1 - Amazônia, 2- Sul, 3 - Leste.
e) 1 - Norte, 2 - Sudeste, 3 - Meio-Norte.

4. (Uern 2012) Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger
propôs a divisão regional do Brasil, utilizando como critérios
características históricas e econômicas. Desta forma, o Brasil
poderia ser dividido em três regiões geoeconômicas: CentroSul, Nordeste e Amazônia.
Analisando essa divisão em comparação com a do IBGE,
nota-se que todos os estados do
a) Nordeste, pela divisão do IBGE, encontram-se em apenas
um Complexo Regional.
b) Sul (IBGE) encontra-se no Complexo Regional Centro-Sul.
c) Sudeste encontram-se no Complexo Regional do CentroSul.
d) Norte (IBGE) estão localizados no Complexo Regional da
Amazônia.
5. (Ufg 2006) Observe a figura a seguir:
O critério adotado, na divisão regional descrita no
mapa, tem por referência
a) a base física territorial, onde se destacam as
bacias hidrográficas.
b) os aspectos demográficos, considerando-se a
distribuição da população brasileira.
c) o setor secundário, mediante o número de
estabelecimentos industriais.
d) as características socioeconômicas, relativas à
população e às atividades produtivas.
e) os elementos de ordem natural, relacionados
aos tipos climáticos.
6. (Ufpr 2008) Há inúmeras formas de dividir o
território de um país. O mapa a seguir apresenta
uma divisão do Brasil em três grandes regiões
geoeconômicas.
Com base no mapa e nos conhecimentos de
Geografia Regional, assinale a alternativa correta.
a) A Amazônia possui a estrutura produtiva mais
diversificada das três regiões, pois suas
atividades de extração mineral e vegetal
exploram grandes províncias mineralógicas e
uma floresta com alta biodiversidade.
b)
Critérios
geopolíticos
pesam
nessa
regionalização, posto que Goiás e outras áreas
do Centro-Oeste fazem parte da região geoeconômica mais importante por serem polarizadas pelo
Distrito Federal.
c) O Nordeste é a mais homogênea das três regiões, pois o declínio socioeconômico e a perda de
população para o Centro-Sul definem os espaços que a constituem.
d) O avanço da agricultura moderna na região dos cerrados foi o que levou ao conceito de região
geoeconômica Centro-Sul, pois tornou a estrutura produtiva dessa região mais semelhante com a
do Sul e Sudeste.
e) A influência dos recursos naturais sobre as atividades econômicas explica por que as áreas da
Amazônia e do Nordeste coincidem com os limites da floresta equatorial e do Polígono das Secas.

Gabarito:
1) D
2) E
3) B
4) B
5) D
6) D

