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O Maior Produtor/Maior 
Consumidor

• Imenso território (4°
maior do mundo);

• Amplo espaço para 
produção agropecuária;

• Recursos energéticos;

• Matérias-primas.



• Mais extensa superfície cultivada;
• Lavouras ocupam aproximadamente

21% de seu território;
• Forte investimento de capital no

setor;



Razões para a intensa ocupação da terra

• Homestead Act (Lei Lincoln): propriedade da terra para famílias que 
ocupassem o espaço por no mínimo cinco anos;

• Emprego de sistemas (agrícolas) intensivos;

• Elevada mecanização das atividades agrícolas;

• Planícies centrais;

• Disponibilidade hídrica;

• Diversificação climática.



Agricultura Científica 
Globalizada

• Grande concentração de capital 
investido no setor;

• Insumos agrícolas (fertilizantes, 
agrotóxicos, sementes);

• Ferramentas;

• Máquinas 
(colheitadeiras/semeadeiras);

• Transgênicos.





Consequências

• Elevada produtividade agrícola;

• Aumento dos rendimentos na agricultura;

• Maior produtor e exportador de gêneros agrícolas;

• Maior produtor mundial:

a) Milho;

b) Soja;
Commodities





•Produção integrada entre empresas rurais e a indústria de
alimentos;

• Fazendas de: trigo, cebola, legumes, pecuária destinam a
produção a redes de fastfood que orientam e fiscalizam as
plantações e criações;

•Redução da População Economicamente Ativa (PEA) no setor;

•Monoculturas privilegiadas;

•Concentração de terras.



Estrutura Fundiária dos EUA

• Qual foi a principal alteração?





Os Cinturões 
agropecuários

• O espaço agrícola organiza-se em zonas 
extensas e especializadas, chamadas 
cinturões (belts, em inglês);

• Em cada belt existe o predomínio de um 
produto principal por meio da moderna 
agricultura comercial;

• As características naturais do espaço 
exercem influência na localização dos belts;

• Para analisar o mapa dos belts agrícolas é 
preciso analisar alguns elementos naturais.





Cinturão do 
Milho (Corn
Belt)

• Produto destinado (inicialmente) ao 
consumo como alimento;

• Commodity;

• Matéria-prima para:

a) Ração animal;

b) Biocombustível;

c) Adoçantes;

d) Óleo de cozinha;

e) Exportação.



Cinturão do 
Trigo (Wheat
Belt)

• O cultivo ocorre o ano inteiro;

• Primavera/Verão – Norte dos 
EUA;

• Outono/Inverno – Sul dos EUA;

• Consequência: estabilidade no 
preço do alimento.



Cinturão do Algodão (Cotton Belt)

Inicialmente plantado para 
abastecer a indústria têxtil 

inglesa;

Algodão ganhou importância 
com a industrialização dos 

EUA



Cinturão das 
Frutas (Fruit
Belt)

• Situado em região de clima mais 
quente;

• Cultivo de laranjas e outras 
frutas;

• Grandes fazendas cujos 
proprietários são ligados à 
indústria de sucos.



Cinturão da 
Pecuária 
(Ranching Belt)

• Localizado no oeste dos EUA;

• Gado criado de forma extensiva (solto 
em áreas de pastagens);

• Fazendas passaram a adotar sistemas 
mais modernos de produção;

• Confinamento em curral após o 
período da pastagem para ganho de 
peso.



Indústria nos 
EUA



O Espaço 
Urbano-
industrial

Manufacturing Belt (Cinturão da Manufatura)

• Fatores Locacionais:

a) Minério de Ferro;

b) Carvão Mineral;

c) Petróleo;

d) Saída para o Oceano Atlântico;

e) Conexão ao Canadá via Grandes Lagos;

f) Força de Trabalho;

g) Mercado Consumidor.



Indústrias 
da região

Indústrias de Base –
Siderúrgicas;

Indústrias de Bens de 
Consumo (duráveis e 
não duráveis);



Crescimento de cidades

Pittsburgh –
Capital do aço;

Detroit – Capital 
do automóvel;

Chicago –
Distribuição 

(transporte) de 
mercadorias.



Deseconomia 
de Escala

• Poluição;

• Engarrafamentos;

• Violência;

Consequência – início da
desconcentração industrial nos
EUA.



Rust Belt
(Cinturão da 
Ferrugem)

• Situação atual do Manufacturing Belt
com a saída das indústrias para
outras regiões dos EUA e até mesmo,
outros países.



Detroit – Cidade Fantasma



Nova York – Cidade Global



Sun Belt: atividade industrial variada e 
aquecida
• Extensa porção do território dos EUA onde se localiza um conjunto

variado de espaços industriais de desenvolvimento recente.



Evolução do espaço ao longo do tempo

Início do séc. XX:

• Predomínio da 
agricultura e mineração;

• Crescimento do comércio 
regional e forte ligação 
econômica com a Ásia;

Década de 1940:

• Fortalecimento da 
indústria bélica;

• 2ª Guerra Mundial;

• Guerra da Coreia;

• Guerra do Vietnã.

Década de 1970:

• Desconcentração 
industrial da região 
Nordeste;

• Microeletrônica;

• Microinformática;

• Robótica.



Fatores locacionais

• Terrenos baratos;

• Impostos mais baixos;

• Melhores condições gerais de produção;

• Extensos campos de petróleo;

• Elevado potencial hidrelétrico;

• Presença de órgãos de pesquisa, como a NASA.



Vale do Silício

• Localizado na Califórnia;

• Nome foi atribuído ao minério (Silício) utilizado por empresas que se
instalaram na região;

• Universidades e centros de pesquisa estão situados na região;

• Empresas têm em comum a necessidade de inovação, que exige
conhecimento avançado e mão de obra qualificada;

• O espaço é configurado como TECNOPOLO especializado em empresas de
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s).





Para comparação...

• Tecnopolos no Brasil:

a) Campinas (SP) - computação;

b) Recife (PE) – desenvolvimento de softwares;

c) São Carlos (SP) – agricultura, biotecnologia, computação;

d) São José dos Campos (SP) – tecnologia aeronáutica.
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Consequências

• Forte povoamento da Costa Oeste;

• Pequenos municípios transformados em cidades-
dormitórios;

• Conurbação de várias cidades pequenas;

• Formação da megalópole San-San (San Francisco – San 
Diego);

• Crescimento urbano horizontal – região é frequentemente 
atingida por terremotos (círculo de fogo do pacífico).



Porção Sul e Sudeste

•Atividade industrial diversificada;

• Setor aeronáutico;

•Base de lançamento de foguetes;

• Setor petrolífero.



Importante – Tecnopolo em Boston 
(Nordeste)

• Desenvolvido ao longo da Rota 128;

• Também abrigou empresas de computação;

• Destaque atual em biotecnologia e equipamentos médicos;

• Universidade de Harvard e o Instituto Tecnológico de 
Massachusetts.



Outras megalópoles dos EUA
• BOSWASH (Boston + Washington) – litoral do nordeste

estadunidense;

• CHIPITTS (Chicago + Pittsburgh) – região dos grandes lagos.



Indústrias Maquiladoras

• Montadoras de peças referentes a uma determinada mercadoria;

• Empresas estadunidenses ou não;

• Fatores locacionais:

1. Mão de obra barata e numerosa;

2. Impostos mais baixos;

3. Encargos sociais subsidiados pelo Estado;

4. Fronteira dos EUA.

Custo: MEXICANO;
Mercado: EUA;
Lucro Elevado.






