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Lista 04 – Gabarito 

1) Fatores locacionais são aqueles que exercem influência na decisão para a implantação de 

uma indústria no espaço geográfico. Eles influenciam a distribuição espacial das atividades 

industriais em escala global, assim como no interior dos países, em suas regiões e 

localidades. É importante ressaltar que as empresas estão sempre em busca da melhor 

localização no espaço geográfico. 

 

2) Durante a primeira revolução industrial, o carvão mineral era a principal fonte de energia 

para acionar máquinas, e a proximidade das minas ou jazidas foi crucial para a localização 

industrial. Trata-se do caso de industrialização alemã no Vale do Ruhr. Ademais, o próprio 

rio foi um fator locacional que possibilitou o escoamento da produção para outros 

mercados consumidores. 

 

3) A segunda revolução industrial causou uma tendência à dispersão industrial pelo mundo, 

pois a invenção do motor à combustão interna, trouxe o consumo de petróleo como umas 

das principais fontes de energia para a movimentação das máquinas. Aliada a essa fonte 

energética, a invenção e distribuição da eletricidade contribuiu para distanciar os parques 

industriais das fontes energéticas, como o caso alemão da 1ª Revolução Industrial.  

O fenômeno contribuiu, por exemplo, no processo de industrialização do Japão (país 

carente de combustíveis fósseis). Ademais, a dispersão da indústria pelo mundo contribuiu 

para o processo de urbanização e a formação de uma sociedade de consumo em diferentes 

países, como o Brasil. 

 

4) As fábricas escolheram principalmente o estado de São Paulo pela presença de rodovia, 

ferrovia e porto que facilitasse o escoamento de produção para o mercado internacional e 

a importação de matérias-primas; maior disponibilidade de energia elétrica, mão de obra 

especializada, proximidade do mercado consumidor, instalação de linhas telefônicas, 

abastecimento de água e rede esgoto, além de incentivos fiscais oferecidos pelo Estado. 

 

5) As empresas transnacionais buscam lugares que ofereçam menores custos de produção 

para que os lucros sejam ampliados. Com isso, procuram territórios que possuam mão de 

obra barata, sindicatos pouco atuantes e menores preços de terrenos de aluguéis. 

 

6) O mapa representa o fenômeno da descentralização da produção industrial. Trata-se do 

deslocamento de fábricas para territórios que ofereçam menores custos. Esse fato 

representou um impulso à industrialização de regiões em países em desenvolvimento, 

como a China e o Sudeste Asiático. Ao mesmo tempo, provocou desemprego de 

trabalhadores em setores tradicionais da indústria dos EUA. 


