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A ocupação e a organização do espaço sulista

1 Observe a foto e responda.

• Com que objetivo foram fundadas as mis-
sões jesuíticas?

• Que atividades eram desenvolvidas nas
missões?

• Por que elas foram destruídas?

2 Sobre a importância do desenvolvimen-
to da pecuária para o povoamento na re-
gião Sul, responda.
• O que são as estâncias?
• Como elas surgiram?
• O que são as invernadas?

3 Observe a imagem e responda.

Ruínas das missões jesuíticas. São Miguel das
Missões, RS, 2000.
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• Quem eram os tropeiros?
• Explique a importância dos tropeiros na

origem de várias cidades da região Sul
do Brasil.

Aquarela de Jean Baptiste Debret (1839). Retrata
tropeiros transportando carvão.

4 Observe o mapa, leia o texto e responda.

Os imigrantes e a ocupação do Sul

As terras sulistas foram definitivamente povoa-
das a partir do incentivo governamental à imi-
gração européia para a região, nas primeiras
décadas do século XIX.
Entre as principais correntes imigratórias eu-
ropéias que para o Sul se dirigiram, destaca-
se a dos alemães. Eles se estabeleceram e fun-
daram importantes cidades nos estados de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, prin-
cipalmente.
Dedicaram-se inicialmente às atividades
agropecuárias e, posteriormente, desenvolve-
ram atividades de outros setores.
Outras correntes imigratórias, de contingen-
tes populacionais menores, como a dos po-
loneses, ucranianos e japoneses, também se
estabeleceram na região.

• De que forma se consolida a ocupação do
Sul do Brasil?

• Além da alemã, que outra corrente
imigratória teve grande importância na
ocupação da região Sul? Cite exemplos
de cidades que foram fundadas por es-
ses imigrantes.

• Que atividades os imigrantes desenvolviam
nas colônias do Sul?

• Que outros povos, em menor proporção,
imigraram para o Sul do país?

“Região Sul: principais núcleos imigrantes”

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar.
Rio de Janeiro: IBGE, 2002.
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A economia da região Sul

5 Compare os gráficos e responda.

• Que região do Brasil é a maior produtora
de gado suíno? E de aves?

• Que característica natural favoreceu o de-
senvolvimento da pecuária na região Sul?

• A região Sul também é uma importante
produtora de gado bovino. Explique como
se desenvolveu a pecuária bovina no Sul
do país.

6 Marque V (verdadeiro) ou F (falso).
• A região Sul apresenta grande desenvolvi-

mento econômico, contribuindo significa-
tivamente na composição do PIB nacional.

• As características naturais da região Sul
não favoreceram o desenvolvimento das
atividades agropecuárias.

• Os pampas, áreas cobertas por campos,
constituem formações muito propícias
para o desenvolvimento das atividades
pecuárias no Sul do Brasil.

• A monocultura mecanizada da soja vem
ganhando grande destaque, atualmente,
no Sul do país.

• A região Sul apresenta pequeno parque
industrial, tendo irrelevante participação
no PIB brasileiro.

• O turismo, no Sul do país, é uma ativida-
de pouco desenvolvida, pois a região apre-
senta clima muito frio.

7 Observe o mapa e responda.

• Cite cidades de grande desenvolvimento
industrial no Sul do país.

• Entre as indústrias de bens de consumo
da região Sul, quais apresentam maior
destaque?

• Quais são as regiões metropolitanas do Sul
do país de maior concentração industrial?

8 Observe o gráfico da produção de trigo
no Brasil e responda.

Região Sul: atividades industriais

Fonte: IBGE. Anuário estatístico do Brasil. 2002.

Fonte: IBGE. Anuário estatístico do Brasil.
Rio de Janeiro: IBGE, 2000.

* Os números foram arredondados.

• Que estado da região Sul apresenta maior
produção de trigo?

• A maior produção de trigo do país con-
centra-se em qual região?

• Justifique a concentração da produção de
trigo nessa região brasileira.

Brasil: produção de trigo — 2000
(% da produção total)*
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Fonte: IBGE. Anuário estatístico do Brasil.
Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
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Respostas

Região Sul

1. • Agrupar e catequizar os índios guaranis que viviam na região.
• Criação de gado.
• Porque os jesuítas e os indígenas resistiram à ordem de aban-

donar as terras, estabelecida pelo tratado de Madri.
2. • São grandes propriedades rurais do sul do país, que se dedi-

cam à criação de gado.
• Surgiram através da migração de habitantes de outras re-

giões para o sul do país a fim de caçar o gado, disperso pela
destruição das missões jesuítas, para abastecer de carne e
couro a região mineradora.

• Pastos destinados à engorda do gado, nos períodos de
inverno.

3. • Os tropeiros eram mercadores que levavam no lombo de
mulas as mercadorias para abastecer a região das minas.

• Em muitos locais de pouso ou de descanso dos tropeiros
fundaram-se povoados e vilas que, depois, deram origem a
várias cidades.

4. • Através do incentivo governamental à imigração européia
para a região Sul do país.

• Italianos. Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves.
• Inicialmente atividades agropecuárias e, posteriormente,

desenvolveram atividades de outros setores.
• Poloneses, ucranianos e japoneses.

5. • A região Sul é a maior produtora de gado suíno e de aves.
• A existência de extensas áreas recobertas por campos, que

possibilitou a formação de pastagens para a pecuária.
• Deu-se primeiramente nas missões jesuítas, depois através

da migração de habitantes de outras regiões para o sul do
país a fim de caçar o gado, disperso pela destruição das mis-
sões jesuítas, para abastecer de carne e couro a região
mineradora.

6. • V
• F
• V
• V
• F
• F

7. • Porto Alegre, Caxias do Sul,  Londrina, Curitiba, Blumenau,
Florianópolis.

• Industria têxtil, indústria de couro e de calçado.
• Porto Alegre e Curitiba.

8. • Rio Grande do Sul
• Região Sul.
• A concentração da produção de trigo no sul do país se dá

graças às condições naturais, como o clima subtropical, a
ocorrência de chuvas ao longo do ano e temperaturas frias,
e, também, da utilização de técnicas modernas.


