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Regionalização e região: o que são?  

 

Regionalização é a divisão de um território em partes ou em 

unidades territoriais com base em certos critérios ou princípios: de 

ordem natural ou física e de ordem humana ou social 
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Brasil: regionalização oficial  
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                               Regionalizações não oficiais   

 

     Existem outras divisões regionais do Brasil elaboradas tanto por geógrafos do 

IBGE como por pesquisadores de universidades. Entre elas destacam-se: as 

Regiões de Influência Urbana, que consideram os centros urbanos como fatores 

estruturantes do espaço em decorrência de possuírem um setor de serviços 

diversificado do qual a população e as outras atividades econômicas dependem.  

4 



Os complexos Regionais ou Macrorregiões Geoeconômicas 
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O Nordeste foi o polo econômico mais rico da América portuguesa, com base na monocultura 
da cana de açúcar, usando trabalho escravo. Tornou-se, no século XX, uma região 
economicamente problemática, com forte excedente populacional. As migrações de 
nordestinos para outras regiões atestam essa situação de pobreza. 
 
 
O Centro-Sul é na atualidade o núcleo econômico do país. Ele concentra a economia moderna, 
tanto no setor industrial como no setor agrícola, além da melhor estrutura de serviços. Nele se 
encontra também a capital política do país. 
 
 
A Amazônia brasileira é o espaço de povoamento mais recente, ainda em estágio inicial de 
ocupação humana. A área está coberta por uma densa floresta, com clima equatorial, que 
dificulta o povoamento. Os movimentos migratórios na direção desse complexo regional 
partem tanto do Centro-Sul como do Nordeste, sendo que hoje a região mais recebe 
população. 



Regionalização segundo o meio técnico-científico-informacional 
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A Região Amazônica: reduzida concentração tecnológica e urbana, quando comparada às outras regiões, e a 
presença marcante de atividades tradicionais como a extração vegetal e mineral. Área de baixa densidade 
demográfica e grande presença de núcleo urbanos ao longo de rodovias e rios.   
 
A Região Nordeste dos “quatro Brasis” coincide com a delimitação oficial atual, compreendendo todos os estados 
da Região Nordeste. É uma área de povoamento antigo, onde o meio mecanizado surgiu de forma pontual e pouco 
densa, tendo uma instalação de infraestruturas e redes informacionais descontínua pelo território. 
 
A Região Concentrada é formada pelos estados do Sudeste e do Sul e, além de possuir a maior densidade 
demográfica do país, é onde o desenvolvimento da ciência e da tecnologia se apresenta de forma mais contínua 
pelo território, sendo a expressão mais intensa do meio técnico-científico-informacional. Tem como polo as 
metrópoles de São Paulo e do Rio de Janeiro, cidades que concentram a maior parcela das informações sobre 
economia nacional. A modernização generalizada nessa região e a intensa circulação interna, bem como com outras 
regiões e países, destacam uma divisão territorial do trabalho.  
 
A Região Centro-Oeste compreende, além dos estados do Centro-Oeste, delimitados pelo IBGE, o estado de 
Tocantins. Essa região surge como uma área de ocupação periférica do país, com um sistema urbano formado por 
poucos núcleos distantes entre si. Caracteriza-se também por se basear em uma agropecuária modernizada, 
responsável pelo abastecimento de grandes indústrias na região Concentrada.  



Domínios naturais: ameaças e conservação  

9 



Os domínios morfoclimáticos  
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                                     Faixas de transição  

     São denominadas faixas de transição as áreas intermediárias 

entre os domínios morfoclimáticos que possuem características 

físicas complexas, isto é, um conjunto de condições ecológicas 

que as individualizam, impossibilitando sua classificação como 

domínios morfoclimáticos. 

     Elas são unidades paisagísticas complexas que apresentam 

características físicas de dois ou mais domínios 

morfoclimáticos, ou seja, mesclam ou agrupam características 

físicas dos domínios morfoclimáticos circundantes, sendo 

importantes ambientes ecótonos, resultado dos contatos entre 

os diferentes biomas fronteiriços. 
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