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Expedição 05 - Percurso 20 – América 
Latina: pressões sobre a natureza e 
suas riquezas. 

8º ANO – GEOGRAFIA – HÉRCULES NUNES 

 
Semana 27 – Gabarito 

 
01. a) Os salares são áreas de drenagem endorreica onde se formam locais de acumulação de águas, 

que, dependendo das rochas existentes em sua bacia, podem fornecer diferentes sais. Caso esta 
área esteja sob condições áridas ou semiáridas, a evaporação da água é muito intensa, por 
vezes permitindo a cristalização dos sais na base de suas bacias, formando crostas de sal na 
superfície. Estes salares são muito comuns no norte do Chile, noroeste da Argentina e sul e 
sudoeste da Bolívia, especialmente nas regiões andinas. 

b) Na Bolívia, a partir da eleição de Evo Morales, o governo promoveu a nacionalização da extração 
de recursos minerais, definindo o seu caráter estratégico e de interesse público. Para a 
exploração desses recursos, o Estado nacional participa com suas empresas públicas ou como 
sócio majoritário, quando ocorre o envolvimento de empresas estrangeiras ou nacionais 
privadas. Além disso, foram estabelecidas novas formas de cobrança de royalties e de impostos 
sobre os lucros das empresas exploradoras do lítio. No governo de Evo Morales há incentivos 
para que a industrialização do lítio ocorra dentro do próprio país, com importante participação do 
Estado, o qual passa a se envolver também em pesquisas para a exploração e o processamento 
do mineral, diferentemente de outros momentos da história da Bolívia, país que se tornou 
grande provedor de matérias primas minerais para o mundo, com atuação predominante de 
empresas estrangeiras. O Chile, entretanto, possui uma política de Estado diferenciada da 
boliviana para exploração do lítio e de outros recursos minerais. No modelo chileno ocorre maior 
abertura comercial ao capital privado, o Estado costuma conceder o direito de exploração de 
recursos minerais a grandes empresas, especialmente grupos econômicos estrangeiros. 

 
02. a) Os principais produtos que o Brasil exporta para a China são as commodities minerais (caso do 

minério de ferro) e agrícola (caso da soja). 
b) A categoria de produtos que o Brasil mais exporta para a Argentina é a dos manufaturados. O 

contexto institucional é o do Mercosul, instituição que tem permitido maior comércio entre os 
países membros plenos (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela) e países membros 
associados (Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru; Guiana e Suriname estão em processo de 
adesão). A TEC (Tarifa Externa Comum) tem o objetivo de ativar maior circulação de 
mercadorias e serviços, buscando adequar as tarifas entre os países. 

 


