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Módulo 11. A INDUSTRIALIZAÇÃO: 

RECURSOS ENERGÉTICOS

A obtenção de energia é fundamental para o 
funcionamento das indústrias.



ERA DO CARVÃO MINERAL...

Base da indústria no mundo, devido ao seu grande potencial de 

geração de calor!!

Atualmente o carvão é utilizada de 3 formas mais importantes:

1. Geração de calor para derreter o ferro.

2. Mistura com o ferro para produção de um liga metálica: aço.
3. Geração de calor para as indústrias termelétricas.





Porém o 

carvão 

brasileiro 

não de 

melhor 

qualidade, 

além de que 

no Brasil as 

reservas não 

são 

expressivas.



A Era do 

Petróleo: 

grande 

diversidade de 

aproveitamento





A Era da Diversidade: devido ao intenso uso das 

fontes fósseis, com elevado poluição e sabendo 

que é um recurso finito, buscou novas fontes de 

energia, chamadas de fontes renováveis.

Biomassa;

Energia eólica;

Energia Solar;

Energia Geotérmica;

Maremotriz.





Módulo 11. A INDUSTRIALIZAÇÃO: modos 

de produção
A INDÚSTRIA modificou intensamente as relações sociais e 

com a natureza, havendo profundas modificações, como o 
avança da URBANIZAÇÃO.



Do Artesanato à 

indústria

Representou 

profundas 

modificações na 

sociedade, como a 

URBANIZAÇÃO.





TIPOS DE INDÚSTRIAS

• Indústrias de Base;

• Indústrias de Bens Intermediários;

• Indústrias de bens de consumo – bens duráveis 

e não-duráveis.





MODELOS DE PRODUÇÃO



Módulo 13. A INDUSTRIALIZAÇÃO: A 

INDÚSTRIA BRASILEIRA

O Brasil é um país que possui um grande parque 

industrial, sendo maior do que muitos países 

desenvolvidos!!

Mas, se temos um grande parque industrial, como 

podemos ter tantos problemas sociais??



Fatores de Localização da Indústria

Fatores Clássicos Novos Fatores Locacionais

Boa Infraestrutura Facilidade nas trocas de 

informação e distribuição dos 

produtos

Oferta de mão de obra e 

mercado consumidor

Mão de obra qualificada

Disponibilidade de matéria-prima Incentivos fiscais dados pelo 

governo

Desenvolvimento de Tecnologia



TRANSNACIONAIS: empresas que atuam 

em diversos países, controlando muitas 

vezes o setor de atuação, a matriz 

localiza-se nos países desenvolvidos e as 

fábricas nos países mais pobres.

Importância da COMUNICAÇÃO e do 

DESENVOLVIMENTO para a indústria do século XXI



Breve relato da indústria no Brasil...

Até 1808 – Brasil essencialmente agrário, produção de açúcar, 

atividade mineira



1808 a 1914 – Ainda o predomínio das atividade 

agrícolas (café), mas já surge pequenas oficinas com 

moldes industriais, além de políticas de incentivo à 

pequena indústria, destaque para o barão de Mauá.



1914 a 1955 – Momento em que o mundo e Brasil passam por 

grave crise econômica, o Brasil saindo da economia agrária 

(café) e entrando de vez no processo industrial, especialmente 

após a década de 1930. Destaque para o governo de Getúlio 

Vargas.





1956 a 2000 – Política Desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, 

com abertura para o capital internacional e privado, na década 

de 1970, o Brasil ficou conhecido como "milagre econômico".


