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As sub-regiões nordestinas

1 Complete as legendas conforme o modelo:

3 Observe o mapa e responda.

Clima das sub-regiões nordestinas Vegetação das sub-regiões nordestinas

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar,
Rio de Janeiro: IBGE, 2002. Adaptado.

2 Complete o quadro com a sub-região
nordestina correspondente.

• O clima de cada uma das sub-regiões nordestinas.
• A vegetação de cada uma das sub-regiões nordestinas.

• Explique o significado da denominação
Polígono das Secas.

• Em que sub-região nordestina está locali-
zada a maior parte do Polígono das Secas?

• Que estados apresentam territórios inclu-
ídos nas áreas abrangidas pelo Polígono
das Secas? Que estado nordestino não
tem a maior parte de suas terras localiza-
das no interior do Polígono?

• Cite os principais problemas socioeconô-
micos enfrentados pela população que
mora na área do Polígono das Secas.

Apresenta uma tradicional agroin-
dústria açucareira e abriga importan-
tes núcleos urbano-industriais, além
das capitais e algumas das principais
cidades nordestinas.

Predominam as pequenas proprie-
dades e a combinação de culturas
de alimentos com uma pequena cri-
ação de animais. Nessa sub-região
também se desenvolvem núcleos
urbanos que funcionam como cen-
tro de comércio.

É considerada uma área de transição,
entre a paisagem semi-árida e equa-
torial. As atividades agropecuárias e
o extrativismo ocupam boa parte da
população rural da sub-região.

A atividade econômica mais tradicio-
nal é a pecuária bovina, desenvol-
vida em uma paisagem semi-árida.
Porém, nas últimas décadas, cultu-
ras irrigadas vêm ocupando áreas
extensas da sub-região.

Fonte: IBGE.
Geografia do
Brasil: Região
Nordeste. V. 2.
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Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar,
Rio de Janeiro: IBGE, 2002. Adaptado.
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A ocupação e a organização

do espaço nordestino

4 Responda.
• Qual é o principal produto agrícola planta-

do no Nordeste brasileiro no século XVI?
• Que condições favoreceram o plantio des-

se produto na região Nordeste?
• Explique as razões da crise desse produ-

to agrícola no final do século XVII.
• Quais foram as principais conseqüências

dessa crise?

5 Leia o texto e responda.

A agricultura comercial do Nordeste

Ao contrário do que muitos acreditam, a agri-
cultura comercial do Nordeste não está es-
tagnada, nem deixou de produzir e de cres-
cer em decorrência da seca.
Muitos incentivos foram feitos e as centrais
de abastecimentos da região alargaram seu
circuito de mercado, ampliando considera-
velmente as exportações.
Desde o período colonial, o Nordeste plan-
ta, com olhos voltados para o mercado ex-
terno, a cana-de-açúcar, o cacau, o caju, o
coco, o babaçu e tantos outros produtos tro-
picais. Nas três últimas décadas do século
XX, graças à implantação da indústria de
processamento de frutas (uva, maracujá,
coco, abacaxi, etc.) e à introdução de novas
tecnologias, dinamizou um complexo indus-
trial destinado, fundamentalmente, à produ-
ção, para exportação, e à industrialização
dos produtos agrícolas regionais.

YNÁ, Andrighetti. Nordeste: mito & realidade.
São Paulo: Moderna,1998.

• Quais são os produtos agrícolas produzi-
dos na região Nordeste e que foram cita-
dos no texto?

• Quais foram os principais fatores que
ampliaram consideravelmente as expor-
tações de produtos agrícolas na região
Nordeste?

• Explique por que muitas pessoas poderiam
considerar que a agricultura comercial do
Nordeste está estagnada.

6 Observe os gráficos e responda.

• Que região apresenta as melhores con-
dições de rede de água e esgoto e ser-
viço de coleta de lixo?

• Quais são as duas regiões brasileiras
que apresentam as condições mais pre-
cárias de distribuição de água e sanea-
mento básico e serviço de coleta de lixo?

• Quais regiões apresentam o maior e o
menor índices de mortalidade infantil?

• Quais são as principais razões dos altos
índices de mortalidade infantil na região
Nordeste?

• Você conhece outros problemas enfren-
tados pela população que mora nos esta-
dos nordestinos, além dos citados nesse
exercício? Quais?

Mortalidade infantil* — 1991/2000

Fonte: Censos Demográficos 1991 e 2000/IBGE
* A cada mil nascidos vivos

Domicílios com saneamento básico — 2000

Fonte: Censos Demográficos 2000/IBGE
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Respostas

Região Nordeste

1. Clima das Sub-regiões nordestinas
• Tropical.
• Semi-árido.
Vegetação das Sub-regiões nordestinas
• Cerrado.
• Mata Atlântica.
• Caatinga.
• Campos.

2. • Zona da mata.
• Agreste.
• Meio-Norte.
• Sertão.

3. • Área que abrange todos os municípios que sofrem a ação
da seca, incluindo o norte de Minas Gerais.

• Sertão.
• Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,

Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais têm territórios no
Polígono das Secas. O Maranhão.

• Pobreza, fome.

4. • Cana-de-açúcar.
• Condições naturais como o solo e o clima, a implantação

dos latifúndios monocultores e o trabalho escravo.
• Um forte fator foi a concorrência da produção açucareira das

Antilhas.
• Migração nordestina para as regiões de mineração.

5. • Cana-de-açúcar, cacau, caju, coco, babaçu, uva, maracujá e
abacaxi.

• Implantação de indústria de processamento de frutas e in-
trodução de novas tecnologias.

• Por causa do fenômeno da seca.

6. • Sudeste.
• Norte e Nordeste.
• Nordeste e Sul, respectivamente.
• Concentração de renda e terras nas mãos de poucos, recur-

sos governamentais desviados por maus políticos, aplica-
ção inadequada de recursos públicos.

• Resposta pessoal.


