


#Reconhecer os tipos de indústria 

#Avaliar os principais fatores que 
atraem as indústrias  

#Compreender a função dos incentivos 
fiscais no cenário da indústria 

2



O Brasil é considerado um país emergente
ou em desenvolvimento. Apesar disso,
está quase um século atrasado
industrialmente e tecnologicamente em
relação às nações que ingressaram no
processo de industrialização no momento
em que a Primeira Revolução Industrial
entrou em vigor, como Inglaterra,
Alemanha, França, Estados Unidos, Japão
e outros.
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Primeira etapa: essa ocorreu entre 1500 e 1808, quando o país ainda era
colônia. Dessa forma, a metrópole não aceitava a implantação de indústrias
(salvo em casos especiais, como os engenhos) e a produção tinha regime
artesanal.
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Segunda etapa: corresponde a uma fase que se desenvolveu entre 1808 a
1930, que ficou marcada pela chegada da família real portuguesa em 1808.
Nesse período foi concedida a permissão para a implantação de indústria no
país a partir de vários requisitos, dentre muitos, a criação, em 1828, de um
tributo com taxas de 15%.
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Terceira etapa: período que ocorreu entre 1930 e 1955, momento em que a
indústria recebeu muitos investimentos dos ex-cafeicultores e também em
logística.
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Quarta etapa: teve início em 1955, e segue até os dias de hoje. Essa fase foi
promovida inicialmente pelo presidente Juscelino Kubitschek, que promoveu a
abertura da economia e das fronteiras produtivas, permitindo a entrada de
recursos em forma de empréstimos e também em investimentos com a
instalação de empresas multinacionais.
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As indústrias no Brasil se desenvolveram a partir de mudanças estruturais de
caráter econômico, social e político, que ocorreram principalmente nos
últimos trinta anos do século XIX.
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Para muitos ambientalistas, a gestão
ambiental é uma das áreas mais
importantes para que seja alcançado um
equilíbrio entre a produção industrial e a
manutenção do meio ambiente. Esta é uma
maneira de administração que prioriza
métodos e práticas que favorecem o uso
racional dos recursos naturais, minimizando
os impactos ambientais das atividades
econômicas e industriais.

9



10



11



12



13



14



15



COMO É FEITO UM LÁPIS #Boravê🔵Manual do Mundo
https://youtu.be/IHtzPfNRXhQ
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01- A presença de matéria-prima pode representar um fator muito
importante para a localização industrial, principalmente tendo em vista os
custos dos transportes.

Confirma o texto, no Brasil, a instalação da indústria;

a) siderúrgica em São Paulo.
b) eletroeletrônica em Manaus.
c) automobilística no Paraná.
d) de beneficiamento da bauxita no Pará e Maranhão.
e) metalúrgica no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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02- Uma das características da indústria moderna é:

a) inexistência de divisão do trabalho.
b) basear-se apenas na relação de trabalho com parcerias.
c) produzir em baixa escala, utilizando tecnologia de ponta em todos os seus

segmentos.
d) produzir apenas para o mercado interno.
e) fazer fusão de empresas com grande uso de tecnologia
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03- “A indústria automobilística no Brasil é uma grande geradora de desemprego. A
VOLKSWAGEN, em São Bernardo do Campo, chegou a empregar 40.000 pessoas e,
atualmente, tem 17 mil empregados.”
Pode-se concluir, com base no texto, que:

a) As férias coletivas nas grandes montadoras do ABCD paulista solucionaram o problema
das demissões.
b) O trabalho mais idoso e com mais experiência ao ser demitido é mais facilmente
reintegrado ao mercado de trabalho.
c) A linha de montagem robotizada, em São Paulo, provoca um excedente de mão-de-obra
que será demitido mais cedo ou mais tarde.
d) A indústria de bens de consumo duráveis, implantada a partir do governo Juscelino
Kubistchek, teve participação apenas do capital nacional, com destaque para o setor
automobilístico.
e) A principal causa de desemprego no setor automobilístico foi à prioridade dada ao
transporte ferroviário em nosso país.
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# Reconhecer os conceitos básicos da 
hidrografia 

# Avaliar as transformações causadas pela 
hidrografia 

# Compreender o que é a estrutura de uma 
rede geográfica

Recursos :
Lousa digital
Vídeos
Imagens em ALFA
CROMA
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Também conhecida como bacia de
drenagem, consiste em uma porção
da superfície terrestre drenada por
um rio principal, seus afluentes e
subafluentes.

O Brasil, em virtude de sua grande
extensão territorial, apresenta 12
grandes bacias hidrográficas. Essas
bacias de drenagem são delimitadas
pela topografia do terreno.

21



Características da hidrografia brasileira

• Riqueza em rios e pobreza em formações lacustres.
• Todos rios direta ou indiretamente são tributários do Oceano Atlântico.
• Predomínio de foz em estuário.
• Domínio de rios de planalto.
• Regime pluvial tropical austral
• Rios de drenagem exorréica e perenes.

Destaque para três divisores de água: Cordilheira dos Andes, 
planalto das Guianas e formações planálticas no Brasil
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Bacia amazônica

Bacia Hidrográfica Amazônica: com sete milhões de
quilômetros quadrados, essa é a maior bacia
hidrográfica do mundo. No Brasil, ela compreende
uma área de 3.870.000 km², estando presente nos
estados do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima,
Rondônia, Mato Grosso e Pará.

Inúmeros problemas e desastres para a construção de usinas 
hidroelétricas na área. Destaque: Balbina.
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