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P RO F.  R I C A R D O  C H AV E S



Localização e 
condições naturais

oTambém conhecida como Nordeste Ocidental;

oCompreende parte do PI e todo o MA;

oTransição entre a Caatinga e a Amazônia;

oPorção oeste – Amazônia;

oPorção sul – Cerrado;

oPorção leste – Caatinga;

oPorção centro-norte – Mata dos Cocais.



Relevo e Hidrografia

oPredomínio de terras baixas;

oTerras elevadas na porção sul;

oDestaca-se o rio Parnaíba – divisa dos estados do PI e MA;

oFoz em forma de delta;

oAlto curso e curso médio – rio de planalto;

oNavegável na porção de planície.



APA – Delta do 
Parnaíba

RESEX – Agricultura, pesca, coleta de caranguejo, turismo.

“ecossistema costeiro, de transição entre os ambientes

terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e

subtropicais, sujeito ao regime das marés”

(SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Manguezal ecossistema

entre a terra e o mar.São Paulo: Caribbean Ecological

Research, 1995, p. 7).



Clima

oTransição entre clima semiárido e equatorial;

oClima tropical típico no Sul do PI e MA;

oSão Luís – Tropical Litorâneo;

oTeresina – Tropical Continental.



Meio-Norte – construção inicial do espaço

1. Fundação de São Luís (MA) pelos franceses, expulsão pelos portugueses e introdução da 

economia açucareira nas imediações;

2. Povoamento inicial do Piauí ocorreu do interior para o litoral com vaqueiros vindos dos currais 

do São Francisco;

3. Expedições de apresamento de indígenas, com o objetivo de transformá-los em mão de obra 

escrava;

4. Aldeamentos indígenas realizados por padres jesuítas e de outras congregações transformaram-

se em cidades.



Nordeste: 
economia –
século XVII

• Os ciclos econômicos contribuíram para 

a ocupação/povoamento do espaço 

geográfico;

• No caso do Meio-Norte, a Cana-de-

açúcar e a pecuária foram 

fundamentais;

• Mais tarde, o algodão foi inserido em 

São Luís – MA.



Capitais regionais 
e outras cidades

Carência na infraestrutura urbana;

Teresina e São Luís – Cidades 

Grandes/Capitais Regionais;

Cidades de médio porte (100.000 a 500.000) 

também se destacam na região;

Maranhão possui um centro de lançamentos 

de foguetes espaciais – Alcântara.



Posição geoestratégica da Base de 
Alcântara

•Estabilidade sísmica;

•Proximidade com o Equador – 2° 18’ Sul;

•Velocidade de Rotação da Terra é maior nas áreas próximas ao Equador;

•Fenômeno serve para dar impulso extra aos foguetes;

•Menos custos com combustível;

•Maior capacidade de carga.



Meio-Norte: economia

▪Até 1960 – criação de gado, cultura de algodão, extração do babaçu, produção de 

açúcar, plantio e beneficiamento de arroz, extração da cera da carnaúba;

▪A partir de 1970 – modernização econômica:

▪Investimentos na agropecuária e extrativismo vegetal e mineral.



Mulheres 
quebradeiras de coco 
babaçu

Venda do coco de babaçu para a 

produção de:

Óleos;

Cosméticos;

Farinha;

Biodiesel



MATOPIBA

▪Área de expansão do 

agronegócio em estados 

do Norte e Nordeste;

▪Sul do PI e MA se 

destacam na produção de 

soja em ambiente de 

Cerrado



Posição geoestratégica do Porto de Itaqui 
(MA)

Escoamento do minério de ferro do projeto Grande 

Carajás (PA);

Vantagens:

1. Menor custo com o frete;

2. Maior proximidade geográfica com EUA, Europa 

e Ásia (via Canal do Panamá)



Ferrovia 
Norte-Sul

Ferrovia busca integração do Maranhão ao
Rio Grande do Sul, via entroncamento pela
estrada de ferro carajás;

Redução com o elevado custo do frete de
mercadorias;

Maior avanço econômico, integração
nacional e competitividade global.


