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Problemas Ambientais no Brasil e no Mundo
Os Problemas Ambientais do Brasil, aqueles que afetam o meio ambiente, são múltiplos,
vastos e de enorme gravidade, prejudicando todos os seus biomas. Entre as principais ameaças
estão a poluição da água, do ar e do solo, o desmatamento, o depósito e disposição de lixo em
locais inadequados, a caça e a pesca predatórias, o desperdício de alimentos e de recursos
naturais, e o aquecimento global. Todas elas têm sua raiz na explosão demográfica, na
acelerada expansão urbana e agropecuária, e no proporcional aumento no consumo geral de
recursos, podendo agir em separado, mas em geral fazendo-o em combinação, e desencadeiam
uma série de impactos negativos sobre a biodiversidade, fazendo declinar populações,
extinguindo espécies, privando-as de comida e abrigo, e provocando-lhes doenças, redução em
seu crescimento, anomalias genéticas e outros males.
Consequentemente, desencadeiam-se prejuízos variados para a sociedade, que em tudo da
natureza depende para sobreviver, na forma de redução de fontes de alimento e energia,
de serviços ambientais, de materiais de construção, de substâncias medicinais, de fibras, óleos,
resinas, condimentos e outros recursos. Também prejudicam o homem diretamente, causandolhe doenças e outros danos à sua saúde, finanças e bem estar. Toda a sociedade brasileira
sente os efeitos combinados desses problemas, e sofrem mais os mais pobres, a despeito da
existência de grossa legislação normativa e protetora. Várias são as políticas e os programas
governamentais e privados dedicados à prevenção e combate às ameaças ambientais, mas no
balanço eles têm se revelado pouco eficientes e pouco ambiciosos, visto que as ameaças se
agravam dia a dia, sem que haja sinal de uma reversão em grande escala nas tendências atuais
num futuro próximo.
Fatores culturais, econômicos e políticos, que privilegiam a exploração predatória, imediatista,
imprevidente e insustentável da natureza, além da ilegalidade, dificultam enormemente a
aplicação e a eficácia das normas legais de monitoramento, fomento e proteção das espécies
selvagens. A falta de educação ambiental e de consciência da população sobre o papel
fundamental que a natureza desempenha na vida humana são outros agravantes desse contexto
dramático, fazendo com que as projeções de futuro não sejam otimistas, embora o
conhecimento exista e seja facilmente acessível, e embora os custos de transformação do
modelo atual sejam baixíssimos comparados aos seus benefícios, especialmente na perspectiva
de longo prazo.
Combinação das Ameaças Ambientais
São importantes conceitos introdutórios no estudo da problemática ambiental os de sinergia e
acumulação. Na definição de Milaré, "sinergia é o efeito ou força ou ação resultante da
conjunção simultânea de dois ou mais fatores, de forma que o resultado é superior à ação dos
fatores individualmente, sob as mesmas condições. Noutro passo, são cumulativos os impactos
ou efeitos capazes de ensejarem alteração significativa na dinâmica ambiental a partir da
acumulação de impactos locais". A natureza é um sistema todo integrado, cada um de seus elos
desempenha um papel específico no equilíbrio ecológico geral, que pode ser muito abrangente
ou bastante limitado, conforme a espécie. Isso significa que a supressão ou declínio de certa
espécie vai inevitavelmente afetar outras que dela dependiam em termos de alimentação,
reprodução, proteção ou outro fator. Algumas espécies têm funções restritas e o efeito do seu
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desaparecimento é pequeno; não obstante, ele existe. Outras, porém, exercem influência sobre
muitas outras, e o seu desaparecimento desencadeia uma cascata de eventos que pode levar à
desestruturação de todo um ecossistema e ao seu colapso final. Dessa interatividade inerente
ao funcionamento da natureza, decorre que muitas ameaças ambientais, senão todas, não ficam
limitadas à sua origem, mas se interpenetram, interagem, acumulam e se reforçam mutuamente,
produzindo efeitos que podem ser imprevisíveis, incontroláveis, de vasta escala e longa duração,
e às vezes irreversíveis. O ser humano é talvez a única das espécies vivas que tem a
capacidade de afetar todo o ambiente da Terra, como as observações recentes têm mostrado
com superabundância de evidências, e seus atos, da mesma maneira sinérgica e cumulativa,
têm efeitos em múltiplas esferas. Há muitos séculos atrás, quando a população era pequena, o
impacto da atividade humana foi na maior parte das vezes absorvido pela natureza, mas essa
capacidade de neutralização já foi ultrapassada, e hoje a Terra dá sinais nítidos de esgotamento.
O Brasil, riquíssimo em recursos naturais e dono de uma natureza exuberante, não é exceção
nesse estilo de vida insustentável, e todos os seus biomas estão ameaçados por um longo
elenco de agressões que se combinam e produzem efeitos multiplicados.
Poluição e degradação do solo e o lixo
Na definição da Política Nacional de Meio ambiente, poluição é "a degradação da qualidade
ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem–estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos".
São as principais causas da Poluição do Solo, o uso indiscriminado de pesticidas, herbicidas e
fertilizantes nas lavouras, em conjunto, são denominados Agrotóxicos, e nas regiões
urbanizadas, o mau manejo do lixo e outros resíduos. Também são fatores relevantes os
resíduos produzidos nas minerações, e, embora pontuais, os acidentes envolvendo descargas
de substâncias poluentes, os quais, não obstante sua origem circunscrita, podem gerar danos
em larga escala.
Degradação do Solo
A Poluição é um dos fatores determinantes de um processo paralelo, a degradação do solo, que
é definida como a redução de sua qualidade ou produtividade, embora não seja o único. Outros
são a erosão, principalmente derivada do desmatamento, que expõe o solo ao excesso
de insolação e ao vento, ressecando-o, e às chuvas, que o dissolvem e carregam para os leitos
d'água, assoreando-os; as queimadas, que destroem muito da biodiversidade superficial; a
construção de obras de infra-estrutura, como estradas e urbanização; o pastejo excessivo na
pecuária, e o manejo inadequado, especialmente no caso da irrigação, que pode provocar
a salinização da terra.
Esses fatores, atuando em separado ou em combinação, causam grandes perdas na
biodiversidade do solo, incluindo a biodiversidade microscópica, grande responsável pela
produção e fixação de nutrientes necessários à sua fertilidade, gerando sérios prejuízos à
agricultura e à pecuária. Solos por natureza frágeis ou rasos são particularmente sujeitos à
degradação.
A Degradação do Solo pode levar também a alterações nos sistemas hídricos e
à desertificação, outro problema que já preocupa várias regiões do Brasil, em especial no
Nordeste, e que em 2012 colocava 1,3 milhão de quilômetros quadrados sob ameaça,
representando cerca de 15% do território brasileiro. Faltam dados exatos sobre a situação
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nacional, mas na América do Sul calcula-se que 244 milhões de hectares de solo estejam
degradados, 41% devido ao desmatamento, 27,9% ao superaste-o, 26,2% a atividades
agrícolas, 4,9% à exploração excessiva da vegetação.
Lixo
O Lixo é uma das principais formas de poluição do solo, tendo efeitos também sobre a
qualidade das águas e do ar. Desde o surgimento dos primeiros centros urbanos, a produção de
lixo se apresenta como um problema de difícil solução. A partir da Revolução Industrial, com a
intensificação da migração dos trabalhadores do campo para a cidade, aumentaram a produção
e as dificuldades no manejo dos resíduos sólidos. Algumas características da sociedade
contemporânea, como seu amor ao novo, o costume de usar produtos descartáveis em vez de
recicláveis, o sistema de produção que prevê a obsolescência programada de inúmeros itens de
consumo, tornando-os inúteis em pouco tempo e necessitando reposição, as grandes taxas de
desperdícios de materiais e recursos naturais, contribuem para que hoje haja enorme produção
de lixo de várias naturezas. As principais fontes do lixo, na definição do portal Ambiente Brasil,
transcrita integralmente, são:
Lixo Doméstico – é aquele produzido nos domicílios residenciais – compreende papel, jornais
velhos, embalagens de plástico e papelão, vidros, latas e resíduos orgânicos, como restos de
alimentos, trapos, folhas de plantas ornamentais e outros.
Lixo Comercial e Industrial – é aquele produzido em estabelecimentos comerciais e industriais,
variando de acordo com a natureza da atividade. Restaurantes e hotéis produzem,
principalmente, restos de comida, enquanto supermercados e lojas produzem embalagens. Os
escritórios produzem, sobretudo, grandes quantidades de papel. O lixo das indústrias apresenta
uma fração que é praticamente comum aos demais: o lixo dos escritórios e os resíduos de
limpeza de pátios e jardins; a parte principal, no entanto, compreende aparas de fabricação,
rejeitos, resíduos de processamentos e outros que variam para cada tipo de indústria. Há os
resíduos industriais especiais, como explosivos, inflamáveis e outros que são tóxicos e
perigosos à saúde, mas estes constituem uma categoria à parte.
Lixo Público – são os resíduos de varrição, capina, raspagem, entre outros, provenientes dos
logradouros públicos (ruas e praças), bem como móveis velhos, galhos grandes, aparelhos de
cerâmica, entulhos de obras e outros materiais inúteis, deixados pela população, indevidamente,
nas ruas ou retirados das residências através de serviço de remoção especial.
Lixo de Fontes Especiais – é aquele que, em função de determinadas características
peculiares que apresenta, passa a merecer cuidados especiais em seu acondicionamento,
manipulação e disposição final, como é o caso de alguns resíduos industriais antes
mencionados, do lixo hospitalar e do radioativo".
Poluição Hídrica
A Poluição Hídrica consiste em modificações de origem humana nas propriedades físicas e
químicas da água capazes de provocar dano aos seres humanos e ou à vida selvagem,
incluindo-se aqui tanto rios e lagos como os mananciais subterrâneos e o mar. Suas causas
principais derivam do lixo e esgotos urbanos e de substâncias usadas na agricultura e indústria,
que são lançados diretamente nas águas ou lá acabam parando levados pelas chuvas ou por
infiltrações. Acidentes com despejos de substâncias nocivas em geral têm um impacto limitado,
mas às vezes desencadeiam efeitos de grandes proporções com reflexos em vários ambientes
associados.
É um exemplo o derramamento de lama tóxica ocorrido em 2015 no rio Doce pelo rompimento
de uma barragem da mineradora Samarco, que provocou pelo menos 17 mortes e prejudicou
severamente a biologia de todo o rio abaixo do ponto do acidente, além de destruir uma vila,
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gerar grandes prejuízos econômicos e sociais e contaminar uma grande área de oceano e praias
além da sua foz, sendo considerado o maior desastre ambiental da história do país. Também
são consideradas formas de poluição a contaminação salina e a mineralização dos mananciais.
O crescimento acelerado da população humana, com o aumento na demanda de água para
consumo e outras atividades, reduz os estoques disponíveis, aumentando o problema porque
menores quantidades de líquido são menos capazes de diluir os contaminantes.
Esses materiais podem simplesmente envenenar a água com substâncias tóxicas, como
os pesticidas usados nas lavouras, e efluentes industriais que contenham, por exemplo, metais
pesados ou fármacos, ou podem estimular o crescimento de populações microscópicas que
desequilibram o ambiente aquático consumindo grandes quantidades de oxigênio e emitindo
outras substâncias tóxicas como subproduto do seu metabolismo, prejudicando as outras formas
de vida.
Neste caso se incluem os esgotos e fertilizantes agrícolas, que representam
para algas, fungos e bactérias um grande aporte de nutrientes, fazendo com que suas
populações se multipliquem explosivamente, num processo chamado eutrofização. No Brasil
poucas atividades produtivas têm controle eficiente de seus efluentes líquidos e resíduos
sólidos, e os sistemas de tratamento são ainda mais precários. Isso vale especialmente para os
esgotos urbanos, que no caso brasileiro são os poluentes mais importantes, sendo raras as
cidades com coleta e tratamento dentro de níveis aceitáveis. Existe vários marcos legais que
protegem especificamente as águas, nascentes e mananciais, bem como a natureza em geral,
mas tipicamente eles ou são desconhecidos ou têm baixa adesão da população. A impunidade,
mais a notória lentidão e a frequente inconsistência dos processos de licenciamento
ambiental são agravantes do problema. Um relatório da Defensoria da Água em parceria com a
Caritas e a UFRJ indicou que entre 1994 e 2004 os níveis de poluição hídrica no Brasil
aumentaram em cinco vezes.
Poluição do Ar
A Poluição do Ar é um problema principalmente urbano, e divide-se em duas categorias
principais, a do material particulado (poeiras ou aerossóis), e a dos gases/vapores tóxicos.
O material particulado, termo que designa material de origem diversificada dividido em pequenas
partículas, é um dos poluentes clássicos na definição da Organização Mundial de Saúde (OMS).
É originado de processos industriais e produtivos, como a cinza e a fumaça geradas
pela combustão de madeira e carvão nos lares e em siderúrgicas e metalúrgicas, obras de
engenharia que usam cimento ou movimentam grandes quantidades de terra, a poeira gerada
na exploração e transporte de minérios, e a poeira de rua levantada pelo vento, que pode conter
substâncias tóxicas e metais pesados. Estas partículas existem em vários tamanhos, todos
muito pequenos, medindo até 100 mícrons de diâmetro. As mais perigosas para o homem
medem até 10 mícrons, e sendo inaláveis, causam problemas no aparelho respiratório.
Conforme sua composição, algumas partículas têm a capacidade de carregar substâncias
tóxicas para dentro do organismo. Também o afetam pelo acúmulo físico, causando males
derivados de obstrução das vias aéreas.
Aquecimento Global
Outro gás importante, embora não considerado um poluente clássico, é o Gás Carbônico (CO2),
que existe naturalmente em significativa proporção na atmosfera. Porém, ele também é um
produto da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento e das queimadas, sendo emitido
em vastas quantidades atualmente por automóveis, indústria, expansão agrícola e outras fontes.
Ele é um dos chamados gases estufa, que têm a propriedade de reter calor atmosférico
impedindo que seja liberado no espaço.
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O metano produzido por alguns processos industriais, mas principalmente pela decomposição
de matéria orgânica (esgotos domésticos, lixo, desperdício de alimentos), junto com o óxido
nitroso, que é emitido na agricultura, mais o vapor d'água, que também são gases estufa, têm
provocado desde o fim do século XIX um sensível aumento na quantidade de calor retido pela
Terra, desencadeando o fenômeno conhecido como aquecimento global.
Este fenômeno, que se agrava dia a dia pela crescente emissão de gases desta categoria,
representa a maior ameaça ao ambiente e à sociedade que o mundo enfrenta, tendo uma
penetração mundial e repercussões negativas profundas e gravíssimas em virtualmente todos os
sistemas naturais do planeta. No Brasil os gases estufa são emitidos principalmente pelas
queimadas, mas o uso de combustíveis fósseis tem crescido e deve crescer ainda mais no futuro
próximo.
O Aquecimento Global desequilibra todos os ecossistemas e gera efeitos vastos e múltiplos. Na
escala global, tem provocado o desaparecimento das geleiras, a subida do nível do mar,
o aquecimento, desoxigenação e acidificação dos oceanos, grandes mudanças no regime de
chuva e no padrão dos ventos e correntes marinhas, e por consequência tem causado
grande declínio na biodiversidade mundial. Por extensão, tem gerado altíssimos prejuízos
econômicos e humanos, ameaçando a segurança alimentar, política, social e sanitária das
nações. Para o Brasil as ameaças mais significativas estão no declínio da biodiversidade,
reduzindo o aproveitamento de recursos naturais e dos serviços ambientais; a elevação do nível
do mar, ameaçando populações e cidades litorâneas, e a expressiva modificação no padrão
de precipitação, sendo projetadas uma elevação de temperatura de até 6 °C até o fim do século
XXI e até 40% de redução nas chuvas na maior parte da zona de produção agropecuária,
enquanto em outras deve haver proporcional aumento nas chuvas, pondo em xeque a produção
de energia e alimentos, bem como aumentando o risco de inundações intensas e secas
prolongadas. Mudanças na temperatura e na química da água do mar também afetam a
biodiversidade marinha, e por isso é prevista, por exemplo, uma redução de até 40% na
capacidade pesqueira no litoral da Região Sudeste. Vários desses efeitos já estão sendo
sentidos, e a tendência é de se agravarem, se os níveis de emissões de gases estufa
continuarem subindo como estão.
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Conferências do Meio Ambiente
Com o avanço do conhecimento científico e das técnicas de estudo sobre o meio natural,
ampliaram-se os alardes – sobretudo após a Segunda Guerra Mundial – a respeito dos impactos
gerados pelas atividades humanas sobre o meio natural. O desenvolvimento da ecologia, já no
século anterior, e a difusão dessa área do conhecimento contribuíram para elevar o número de
cientistas que apontavam sobre os efeitos danosos da evolução das sociedades no sistema
capitalista.
Nesse contexto, ocorreu aquilo que costuma ser denominado como o “despertar da consciência
ecológica”, o que foi marcado pela tentativa de muitos países em promover formas alternativas
de desenvolvimento que integrassem a preservação da natureza e dos recursos naturais.
Surgiram, assim, as principais conferências sobre o meio ambiente, que passaram a versar
sobre as melhores estratégias, metas e ações pautadas sob uma perspectiva ambiental.
As principais conferências ambientais internacionais foram as de Estocolmo, em 1972, a Eco-92
ou Rio-92; a Rio+10, em 2002, e a Rio+20, em 2012. A seguir, uma breve síntese sobre os
principais acontecimentos e decisões tomadas em cada um desses eventos.

Conferência de Estocolmo
Sob a organização da ONU no ano de 1972, na cidade sueca que deu nome ao evento, um total
de representantes de 113 países e 250 organizações ambientais reuniu-se para debater as
principais questões e temas polêmicos referentes ao meio ambiente. A Conferência de
Estocolmo – cujo nome oficial foi Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano – teve como principal resultado uma declaração final oficial na qual designava a
premissa de que as gerações futuras e a população mundial teriam o direito incontornável de
viverem em um ambiente com saúde e sem degradações.
Eco-92
Realizada no Rio de Janeiro em 1992 e, por isso, também chamada de Rio-92, a Conferência
das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, ou, ainda, Cúpula da Terra, foi
considerada um dos principais marcos da questão ambiental em termos de políticas
internacionais ao longo da história. Com uma ampla cobertura midiática e a presença de
representantes de 172 países e centenas de organizações ambientais, o encontro teve como
resultado a assinatura de cinco importantes acordos ambientais: a Declaração do Rio sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Agenda 21; os Princípios para a Administração
Sustentável das Florestas; a Convenção da Biodiversidade; e a Convenção do Clima.
Também ficou definido que, em um período de dez anos, uma nova conferência seria realizada
para ampliar as discussões realizadas e avaliar os resultados e o cumprimento dos acordos
aprovados. Nesse meio-tempo, várias outras conferências ambientais foram realizadas, como a
COP-1 (Conferência das Partes) em Berlim, em 1995; a COP-2 em Genebra, no ano seguinte; a
COP-3 em Kyoto, no ano de 1997; entre outras.
Rio + 10
A Rio+10 – cujo nome oficial foi Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável – ocorreu
na cidade de Johanesburgo, na África do Sul, em 2002, e contou com a presença de
representantes de 189 países. Os principais pontos dessa cúpula foram a afirmação da questão
do desenvolvimento sustentável com base no uso e conservação dos recursos naturais
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renováveis e a reafirmação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), proclamados
dois anos antes pela ONU.
Foi nessa conferência, contudo, que se avolumaram as críticas sobre a falta de resultados
concretos em prol da preservação ambiental e a posição de muitos países no sentido de não
abandonarem suas ambições políticas em benefício da conservação dos recursos. Nesse
sentido, a maior parte das acusações por parte de ONGs e ativistas ambientais direcionou-se
aos países desenvolvidos sobre a falta de perspectivas no combate às desigualdades sociais.
Rio + 20
Novamente com realização na cidade do Rio de Janeiro, dessa vez no ano de 2012, a Rio+20 –
ou Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável – reuniu um total de 193
representantes de países e uma das maiores coberturas jornalísticas mundiais de toda a
história, sendo acompanhada dia a dia em todo o planeta. O resultado foi a avaliação das
políticas ambientais então adotadas e a produção de um documento final intitulado O futuro que
queremos, onde foi reafirmada uma série de compromissos.
No entanto, novamente as críticas apareceram, sendo essas principalmente direcionadas à falta
de clareza, objetividade e ao não estabelecimento de metas concretas para que os países
reduzam a emissão de poluentes e preservem ou reconstituam suas áreas naturais.
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Meios de Transporte e Tecnologias de Informação e Comunicação
Transporte é o movimento de mercadorias entre locais. O campo de transporte apresenta
diversas características a nível de infraestrutura, veículos e operações comerciais.
Por infraestrutura, entende-se a Rede de Transporte Rodoviária, Ferroviária, Aérea, Fluvial,
Tubular, etc. – que é usada, assim como os terminais, como estradas, aeroportos, estações
ferroviárias, portos, bicicletas, autocarros, e todo o tipo de equipamento similar.
Os veículos, como automóveis, bicicletas, autocarros, comboios e aviões, ou as próprias
pessoas ou animais quando viajam a pé, geralmente trafegam por qualquer rede. As operações
comerciais estão relacionadas com a maneira como os veículos operam na rede e o conjunto de
procedimentos especificados para o propósito desejado, incluindo o ambiente legal (leis,
códigos, regulamentos, etc.).
Políticas, como por exemplo, financiar o sistema, podem ser consideradas parte das operações.
De maneira ampla, o projeto da rede viária é do domínio da engenharia civil e planejamento
urbano; o projeto de veículos, da engenharia mecânica e de setores especializados como
engenharia náutica, e engenharia aeroespacial; e as operações são geralmente especializadas,
às vezes pertencendo a engenharia de sistemas.
Os primeiros meios de transporte humanos foram a caminhada e a natação. A domesticação dos
animais introduziu uma nova forma de colocar o peso dos transportes sobre criaturas mais
fortes, permitindo que cargas mais pesadas fossem transportadas, com uma maior velocidade e
menor duração das jornadas. Invenções como a roda e o trenó ajudaram a tornar mais eficiente
o transporte por animais através da introdução de veículos. Também o transporte aquático,
incluindo embarcações a remo, a boi e a vela, remonta a épocas primitivas, e foi a única forma
eficiente de transporte de grandes quantidades ou em grandes distâncias até a Revolução
Industrial.
O transporte pode ser realizado por meio de corpos d’água, terrestre e aéreo. Sendo assim, os
Meios de Transporte são classificados em:
Ferroviário – é uma modalidade de transporte terrestre, em que o deslocamento é feito em
trens que se movem sobre trilhos. Ele é muito vantajoso para o transporte de cargas pesadas,
sobretudo de matérias-primas.
Rodoviário – também é uma forma de transporte terrestre, sendo responsável pelo transporte
de pessoas e mercadorias em carros, caminhões ou ônibus, que se deslocam em ruas, rodovias
ou estradas.
Marítimo – consiste em uma modalidade de transporte aquaviário, em que ocorre o
deslocamento intercontinental de cargas e passageiros por mares ou oceanos.
Fluvial – é um transporte aquaviário, realizado em barcos ou balsas, que se movimentam sobre
os rios.
Aéreo – é o meio de transporte mais rápido do planeta, sendo mais comum em aviões e
helicópteros, mas também pode ser feito em balões. É muito eficaz para o transporte de
passageiros, porém, em razão dos elevados custos e espaço reduzido, não é adequado para o
transporte de cargas pesadas.
Dutoviário – é o transporte realizado por meio de tubos, podendo ser gasodutos (substâncias
gasosas), oleodutos (líquidas) ou minerodutos (substâncias sólidas).
Tecnologias da Informação e Comunicação é uma expressão que se refere ao papel da
comunicação (seja por fios, cabos, ou sem fio) na moderna tecnologia da informação.
Entende-se que TIC consistem de todos os meios técnicos usados para tratar a informação e
auxiliar na comunicação, o que inclui o hardware de computadores, rede, telemóveis, bem como
todo software necessário. Em outras palavras, TIC consistem em TI bem como quaisquer formas
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de transmissão de informações e correspondem a todas as tecnologias que interferem e
medeiam os processos informacionais e comunicativos dos seres.
Ainda, podem ser entendidas como um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si,
que proporcionam, por meio das funções de hardware, software e telecomunicações, a
automação e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica, de ensino e
aprendizagem entre outras.
Meios de comunicação refere-se ao instrumento ou à forma de conteúdo utilizados para a
realização do processo comunicacional. Quando referido a comunicação de massa, pode ser
considerado sinônimo de mídia. Entretanto, outros meios de comunicação, como o telefone, não
são maciços e sim individuais (ou interpessoais).
Sonoro – telefone, rádio, Podcast.
Escrita – jornais, diários e revistas.
Audiovisual – televisão, cinema.
Multimídia – diversos meios simultaneamente.
Hipermídia – NTICs, CD-ROM, TV digital e internet, que aplica a multimídia (diversos meios
simultaneamente, como escrita e audiovisual) em conjunto com a hipertextualidade (caminhos
não-lineares de leitura do texto).
O início da comunicação humana através de canais artificiais, ou seja, não através da
vocalização ou gestos, remonta às pinturas rupestres antigas, aos mapas e à escrita. O Império
Aquemênida desempenhou um papel importante no campo da comunicação. Eles criaram o que
poderia ser descrito como o primeiro sistema postal, o que é dito ter sido desenvolvido pelo
imperador persa Ciro, o Grande (c. 550 a.C.), após a conquista da Média. O papel do sistema
como um aparato de inteligência para recolha de informação é bem documentado. O serviço foi
mais tarde chamado angariae, um termo que passou a ser aplicado para um sistema fiscal.
O Antigo Testamento (Ester, VIII), faz referência a este sistema: Assuero, rei de Medos, usou
correios para comunicar suas decisões.
A palavra Comunicação, deriva da raiz latina communicare. O Império Romano também
concebeu o que poderia ser descrito como um Sistema Postal, a fim de centralizar o controle do
império. Isto permitiu que cartas pessoais e oficiais reunissem o conhecimento sobre eventos em
suas mais distantes províncias. Sistemas postais mais avançados apareceram mais tarde
no Califado islâmico e do Império Mongol durante a Idade Média.
A adoção de um meio de comunicação dominante foi importante o suficiente para que os
historiadores tenham dividido a história da civilização em "idades", segundo o meio mais
amplamente utilizado. Um livro intitulado Five Epochs of Civilization, de William McGaughey
(Thistlerose, 2000), divide a história nas seguintes etapas: a escrita ideográfica produziu a
primeira civilização; a escrita alfabética, a segunda; a impressão, a terceira; o registro e difusão
elétricos, a quarta; e a comunicação por computador, a quinta civilização.
A mídia afeta o que as pessoas pensam sobre si mesmas e como elas percebem as outras
pessoas. O que pensamos sobre nossa auto-imagem e que imaginamos que os outros deveriam
ser, vem através da mídia.
Embora se possa argumentar que essas "épocas" são apenas uma teoria de um historiador, a
comunicação digital por computador mostra evidências de mudar concretamente a forma como
os seres humanos se organizam.
As últimas tendências em comunicação, denominada smartmobbing, envolve a organização
local através de dispositivos móveis, permitindo a comunicação eficiente na forma muitos-paramuitos e a criação de redes sociais.
A tecnologia da mídia tem tornado a comunicação cada vez mais fácil. Hoje as crianças são
incentivadas a utilizar meios de comunicação na escola e devem ter uma compreensão geral
das diversas tecnologias disponíveis.
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A Internet é sem dúvida uma das ferramentas mais eficazes na mídia de comunicação.
Ferramentas como o e-mail, MSN, Facebook, etc., tornaram as pessoas mais próximas e
criaram novas comunidades online. No entanto, alguns podem argumentar que certos tipos de
mídia podem dificultar a comunicação face-a-face e, portanto, podem resultar em complicações
como a fraude de identidade.
Numa sociedade largamente consumista, os meios eletrônicos (como a TV) e a mídia impressa
(como jornais) são importantes para a distribuição da mídia de propaganda. As sociedades mais
tecnologicamente avançadas têm acesso a bens e serviços através de meios de comunicação
mais novos que as sociedades menos avançadas tecnologicamente.
A mídia, através dos meios de comunicação e psicologia, ajudou a interligar diversas pessoas de
longe e de perto. Também contribuiu para os negócios on-line e outras atividades que têm uma
versão on-line. Todos os meios destinados a afetar o comportamento humano são iniciados
através da comunicação e o comportamento esperado tem fundamento na psicologia. Portanto,
a compreensão da psicologia dos meios de comunicação e da mídia é fundamental para a
compreensão dos efeitos sociais e individuais da mídia. O campo em expansão da psicologia
dos meios de comunicação e da mídia combina estas disciplinas estabelecidas de uma forma
inovadora.
As mudanças no timing baseadas na inovação e na eficiência podem não ter uma correlação
direta com a tecnologia. A revolução da informação é baseada em avanços modernos. Durante o
século XIX o boom da informação surgiu através dos avanços nos sistemas postais, o aumento
na acessibilidade aos jornais, assim como da fundação das escolas modernas. Estes avanços
foram apenas possíveis porque aumentou o número de pessoas alfabetizadas e educadas. A
metodologia da comunicação, contudo, mudou e dispersou-se em várias direções conforme os
motivos do seu impacto sociocultural. O chamado "efeito sociopsicomidiático", cunhado pela
mídia e pelo psicólogo Bernard Luskin, aplica-se às implicações socioculturais dos meios de
comunicação na sociedade e no comportamento humano.
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O Canadá
O Canadá (em inglês: Canada, pronunciado: [ˈkænədə] francês: Canada, pronunciado: [kanada])
é um país que ocupa grande parte da América do Norte e se estende desde o oceano Atlântico,
a leste, até o oceano Pacífico, a oeste. Ao norte o país é limitado pelo oceano Ártico.
É o segundo maior país do mundo em área total, superado apenas pela Rússia, e a sua fronteira
comum com os Estados Unidos, no sul e no noroeste, é a mais longa fronteira terrestre do
mundo.
As terras ocupadas pelo Canadá são habitadas há milênios, por diferentes grupos de povos
aborígines. Começando no fim do século XV, expedições britânicas portuguesas e francesas
exploraram e, mais tarde, se estabeleceram ao longo da Costa Atlântica do país.
A França cedeu quase todas as suas colônias na América do Norte em 1763 depois da Guerra
dos Sete Anos. Em 1867, com a união de três colônias britânicas da América do Norte em
uma confederação, o Canadá foi formado como um domínio federal de quatro províncias. Isto
começou com um acréscimo de províncias e territórios e com um processo de aumento de
autonomia do Reino Unido.
Esta ampliação de autonomia foi salientada pelo Estatuto de Westminster de 1931 e culminou
no Canada Act de 1982, que eliminou os vestígios de dependência jurídica do Parlamento
Britânico.
O Canadá é uma federação composta por dez províncias e três territórios, uma democracia
parlamentar e uma monarquia constitucional, com a rainha Isabel II como chefe de Estado – um
símbolo dos laços históricos do Canadá com o Reino Unido – sendo o governo dirigido por
um primeiro-ministro, cargo ocupado atualmente (2017) por Justin Trudeau.
É um país bilíngue e multicultural, com o inglês e o francês como línguas oficiais. Um dos países
mais desenvolvidos do mundo, o Canadá tem uma economia diversificada, dependente dos seus
abundantes recursos naturais e do comércio, particularmente com os Estados Unidos, país com
que o Canadá tem um relacionamento longo e complexo.
É um membro do G8, do G20, da OTAN, da OCDE, da OMC, da Comunidade das Nações,
da Francofonia, da OEA, da APEC e das Nações Unidas.
O Canadá ocupa a maior parte do norte da América do Norte, partilhando as fronteiras terrestres
com os Estados Unidos Continentais ao sul e com o estado estadunidense do Alasca a
noroeste, estendendo-se desde o oceano Atlântico a leste até o oceano Pacífico a oeste, e com
o oceano Ártico a norte. Em área total (incluindo as suas águas), o Canadá é o segundo maior
país do mundo, sendo superado apenas pela Rússia. Em área terrestre (área total menos a área
de lagos e rios), o Canadá é o quarto maior país do planeta.
Desde 1925, o Canadá reivindica a porção do Ártico entre os meridianos 60° W e 141 ° W, mas
essa reivindicação não é universalmente reconhecida.
O assentamento humano mais setentrional do Canadá (e do mundo) é a Canadian Forces
Station Alert, na ponta norte da Ilha Ellesmere, latitude 82,5°N, a 817 km do Polo Norte.
A maior parte do Ártico canadense é coberto por gelo e permafrost. O Canadá também tem o
litoral mais extenso do mundo com 202 080 quilômetros de extensão.
A densidade populacional do país, de 3,3 habitantes por quilômetro quadrado, está entre
as mais baixas do mundo.
A parte mais densamente povoada do país é o Corredor Cidade de Quebec - Windsor, (situado
no sul de Quebec e Sul de Ontário) ao longo dos Grandes Lagos e do rio São Lourenço, no
sudeste.
O Canadá tem um litoral muito extenso no seu norte, leste e oeste e, desde o último período
glacial consiste em oito regiões florestais distintas, incluindo a vasta floresta boreal sobre
o Escudo Canadense.
A vastidão e a variedade da geografia, ecologia, vegetação e relevo do Canadá deram origem a
uma grande variedade de climas em todo o país. Por causa de seu grande tamanho, o Canadá
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tem mais lagos do que qualquer outro país do mundo, contendo grande parte da água doce do
planeta. Há também água nas geleiras das Montanhas Rochosas canadenses e nas Montanhas
Costeiras.
O censo canadense de 2011 registrou uma população total de 33 476 688 habitantes, um
aumento de 5,9% em relação a 2006 e o maior dentre os países do G8.
O crescimento populacional vem da imigração e, em menor medida, do crescimento natural.
Cerca de quatro quintos da população do Canadá vive a 150 quilômetros da fronteira com os
Estados Unidos. Uma proporção similar vive em áreas urbanas concentradas no
Corredor Quebec - Windsor (nomeadamente a Grande Golden Horseshoe, que inclui as áreas
de Toronto, Montreal e Ottawa), a Lower Mainland (que consiste na região do entorno
de Vancouver) e o Corredor Calgary-Edmonton em Alberta.
Religião no Canadá (Censo de 2011)
Religião
Porcentagem
Cristianismo
67,3%
Sem
23,9%
religião
Islã
3,2%
Judaísmo
1,0%
Budismo
1,1%
Hinduísmo
1,5%
Sikhismo
1,4%
Outras
0,6%
religiões
O Canadá tem a maior taxa de imigração per capita do mundo, impulsionada pela política
econômica e pelo reagrupamento familiar, e está apontando para entre 240 000 e 265 000 novos
residentes permanentes em 2010.
O Canadá também aceita um grande número de refugiados. Novos imigrantes instalam-se
principalmente em grandes centros urbanos como Toronto e Vancouver.
Em comum com muitos outros países desenvolvidos, o Canadá está passando por uma
mudança demográfica para uma população mais idosa, com mais aposentados e menos
pessoas em idade ativa. Em 2006, a idade média da população era de 39,5 anos.
Os resultados censitários também indicam que, apesar do aumento da imigração desde 2001
(que deu ao Canadá uma maior taxa de crescimento da população do que no anterior período
intercensitário), o envelhecimento da população canadense não diminuiu durante o período.
O apoio ao pluralismo religioso é uma parte importante da cultura política do Canadá.
Segundo o Censo de 2011, 67,3% dos canadenses identificam-se como cristãos; destes, os
católicos formam o maior grupo (38,7% dos canadenses).
A maior denominação protestante é a Igreja Unida do Canadá (9,5% dos canadenses), seguida
pelos anglicanos (6,8%), os batistas (2,4%), luteranos (2%) e outros cristãos (4,4%). 23,9% dos
canadenses declaram-se sem religião e os restantes 8,2% são filiados com religiões não cristãs,
sendo a maior delas o islamismo (3,2%), seguido pelo hinduísmo (1,5%).
Idiomas
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Em 2006, cerca de 17,4% da população canadense era bilíngue, sendo capazes de conversar
em ambas as línguas oficiais do país.
Inglês – 57,8%
Inglês e francês (bilíngue) – 17,4%
Francês – 22,1%
Área pouco povoada (< 0,4 pessoas por km²)
As duas línguas oficiais do Canadá são o inglês e o francês. O bilinguismo oficial é definido
na Carta Canadense dos Direitos e das Liberdades, o Official Languages Act e o Official
Language Regulations; é aplicado pelo Comissário de Línguas Oficiais. O inglês e francês têm o
mesmo estatuto em tribunais federais, no Parlamento, e em todas as instituições federais. Os
cidadãos têm o direito, sempre que houver demanda suficiente, de receber serviços do governo
federal em inglês ou francês, e as minorias que utilizam um dos idiomas oficiais têm garantidas
suas próprias escolas em todas as províncias e territórios do país.
O inglês e o francês são as línguas maternas de 59,7% e 23%2 da população, respectivamente
e, as línguas mais faladas em casa, em 68,3% e 22,3% da população, respectivamente. 98,5%
dos canadenses falam inglês ou francês (67,5% falam apenas em inglês, 13,3% falam apenas
francês e 17,7% falam ambas as línguas).
Comunidades cujas línguas oficiais são o inglês ou o francês constituem 73,0% e 23,6% da
população, respectivamente.
A Carta da Língua Francesa faz do francês a língua oficial em Quebec. Embora mais de 85%
dos canadenses francófonos vivam em Quebec, existem populações significativas de
francófonos em Ontário, Alberta e no sul de Manitoba.
Ontário tem a maior população de língua francesa fora de Quebec. Nova Brunswick, a única
província oficialmente bilíngue, tem uma minoria de acadianos de língua francesa constituindo
33% da população. Há também grupos de acadianos no sudoeste da Nova Escócia, na Ilha
Cape Breton e nas partes central e ocidental da Ilha do Príncipe Eduardo.
Outras províncias não têm línguas oficiais, mas o francês é utilizado como língua de instrução,
nos tribunais, e para outros serviços do governo, além do inglês.
Manitoba, Ontário e Quebec permitem que o inglês e francês sejam falados nas legislaturas
provinciais e que leis sejam aprovadas em ambas as línguas. Em Ontário, o francês tem um
estatuto legal, mas não é completamente cooficial.
Existem 11 grupos de línguas aborígines, compostas por mais de 65 dialetos distintos. Destes,
apenas as línguas Cree, Inuktitut e Ojibway têm uma população de falantes fluentes grande o
suficiente para serem consideradas viáveis para sobreviverem no longo prazo. Várias línguas
indígenas têm estatuto oficial nos Territórios do Noroeste. O inuktitut é a língua maioritária
em Nunavut e uma das três línguas oficiais do território.
Mais de seis milhões de pessoas no Canadá, indicam uma língua não oficial como sua Língua
Materna. Algumas das mais comuns primeiras línguas não oficiais, incluem o chinês (cantonês,
principalmente, 1.012.065 falantes, como primeira língua), italiano (455 040), punjabi (367 505),
espanhol (345 345), árabe (261 640) e português (219 275).
O Canadá tem fortes tradições democráticas mantidas por um Governo Parlamentar dentro do
constructo de Monarquia Constitucional, sendo a Monarquia no Canadá a fundação dos Poderes
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Executivo, Legislativo e Judiciário e sua autoridade originária da população canadense. O
soberano é Isabel II, que também atua como chefe de Estado de outros 15 países da
Commonwealth e reside principalmente no Reino Unido. Como tal, o representante da Rainha,
o Governador-geral do Canadá (atualmente David Johnston), cumpre a maior parte dos deveres
reais no Canadá.
Contudo, a participação direta das figuras reais e vice-reais, em qualquer destas áreas da
governação é limitada; na prática, o seu uso dos poderes executivos é dirigido pelo Gabinete,
uma comissão dos ministros da Coroa responsável perante a Câmara dos Comuns eleita, e
liderada pelo primeiro-ministro do Canadá (atualmente, Justin Trudeau), o chefe de governo.
Para garantir a estabilidade do governo, o governador-geral normalmente nomeia como
primeiro-ministro o líder do partido político que tem a maioria relativa na Câmara dos Comuns e
o primeiro-ministro escolhe o Gabinete.
O cargo de primeiro-ministro é assim uma das instituições mais poderosas do governo, dando
início a maior parte da legislação para aprovação parlamentar e selecionando para a nomeação
pela Coroa, além dos acima mencionados, o governador-geral, vice-governadores, senadores,
juízes federais, chefes de corporações da coroa e agências governamentais. O líder do partido
com o segundo maior número de assentos geralmente se torna o líder da oposição da Câmara
dos Comuns (atualmente [2010] Michael Ignatieff) e faz parte de um sistema parlamentar
contraditório destinado a manter o governo em xeque.

Sede do Parlamento Canadense em Ottawa

Interior do Senado

Cada Membro do Parlamento na Câmara dos Comuns é eleito por maioria simples em
um distrito eleitoral. As eleições gerais têm de ser convocadas pelo governador-geral, a
conselho do primeiro-ministro, no prazo de quatro anos após a eleição anterior, ou podem ser
desencadeadas pela derrota do governo em um voto de confiança na Câmara dos Comuns.
Os membros do Senado, cujos assentos são distribuídos numa base regional, podem servir até
aos 75 anos de idade.
Quatro partidos tiveram representantes eleitos para o parlamento federal nas eleições de 2008:
o Partido Conservador do Canadá (partido governista), o Partido Liberal do Canadá (a oposição
oficial), o Novo Partido Democrático (NDP) e o Bloco Quebequense. A lista dos partidos
históricos com representação eleita é extensa.
A estrutura federal do Canadá divide as responsabilidades de governo entre o governo federal e
os governos das dez províncias. As legislaturas provinciais são unicamerais e operam de
maneira parlamentar semelhante à da Câmara dos Comuns. Os três territórios do Canadá
também têm legislaturas, mas estas não são soberanas e têm menos responsabilidades
constitucionais do que as províncias bem como algumas diferenças estruturais.
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Regionalização do Espaço Mundial
A Regionalização é a divisão do Espaço Geográfico, com critérios previamente estabelecidos,
em áreas menores que passam a ser chamadas de Regiões. Cada região se diferencia das
outras por apresentar particularidades próprias. Qualquer espaço pode ser regionalizado, isto
é dividido, um país, outra região, um estado, até mesmo as cidades são divididas em regiões,
bairros. Pode ser região administrativa, natural etc. No plano global o mundo também é dividido
em regiões, cada continente se constitui numa região.

A DIT – Divisão Internacional [Social] do Trabalho tem origem há aproximadamente 5.500 anos,
com o aldeamento; essa divisão social foi se aperfeiçoando até os dias atuais, quando ditam às
mais diferentes regiões do mundo o que elas devem produzir e/ou consumir.

Essa Desigualdade combinada se reproduz por meios desiguais como a transferência de
processos de trabalho mais banais para os Países Subdesenvolvidos e retendo para os
desenvolvidos os processos de trabalho mais sofisticados, logo, o salário é menor nos países
periféricos.
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Antes da Segunda Guerra Mundial havia uma ordem mundial multipolar, representada pelo
Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos, Japão e Rússia. A Primeira Guerra Mundial
(1914-1918) e, especialmente, a Segunda Guerra Mundial foram momentos de desequilíbrio
nessa ordem multipolar. As potências europeias e o Japão saíram arrasadas da disputa. Então
EUA e União Soviética passaram a dividir o mundo entre si; o mundo ingressou, então, numa
ordem bipolar, que durou até 1991.

Hoje a dúvida é: qual a Nova Ordem Mundial? Seria monopolar, com os EUA ‘dominando’ o
mundo, ou multipolar, destacando-se, principalmente, o Japão, EUA, Europa, China? A
economia mundial indica a multipolaridade com o predomínio dos EUA e forte presença dos Bric,
principalmente a China, que tem uma economia saudável. Atualmente os EUA vêm passando
por uma séria crise; porém o seu papel de país dominante (e representante máximo do
capitalismo) é ressaltado pelo fato de que vários setores e países do mundo sofrem os efeitos
dessa crise.
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O Continente Asiático
Ásia é o maior dos continentes, tanto em área como em população. Abrange um terço das
partes sólidas da superfície da Terra e é responsável por abrigar quase três quintos da
população mundial. A Ásia faz fronteira no lado ocidental com a África e com a Europa, e no lado
oriental com o oceano Pacífico, a Oceania e, em menor proporção, com a América do Norte,
pelo Estreito de Bering. O ponto extremo setentrional do continente está localizado no oceano
Glacial Ártico. Mas na parte meridional, a Ásia chega ao seu final na região mais quente dos
trópicos, nas imediações da linha do equador. Na Ásia são encontradas algumas das montanhas
mais altas do mundo; os rios mais extensos; os maiores desertos, planícies e planaltos;
as selvas e florestas mais densas.
A altitude máxima e a mínima está localizada na Ásia. O monte Everest, a altitude máxima do
planeta, está localizada a 8 848 m acima do nível do mar; ao longo da linha fronteiriça
da República Democrática Federal do Nepal com a região autônoma chinesa do Tibete. O litoral
do Mar Morto, a planície de menor altitude do mundo, estão localizadas a 396 m abaixo do nível
do mar, na região fronteiriça do Estado de Israel com o Reino Hashemita da Jordânia.
Dos 55 países são encontradas algumas das maiores e menores nações do mundo, tanto em
área como em população. A Federação Russa, cuja parte europeia corresponde a um quarto de
seu território, tem três quartos de território na parte asiática, sendo duas vezes maior que
os Estados Unidos e o Canadá juntos. Mas três nações asiáticas — Reino do Bahrein, República
de Singapura e República das Maldivas — juntas corresponderiam à extensão territorial da ilha
de Marajó. A população da República Popular da China ou da República da Índia é maior do que
as populações dos continentes norte-americano e sul-americano somadas.
Porém, aproximadamente dois terços dos países da Ásia tem uma população pequena em
relação à da Região Metropolitana de São Paulo. O povo é enormemente diferente em árvores
genealógicas, práticas ou comportamentos habituais, idiomas, crenças de religião o modus
vivendi. A civilização asiática teve início há mais de 4 000 anos, muito antes de começar
no mundo ocidental, em termos de atividades econômicas, manifestações culturais e
desenvolvimento da ciência. O povo da Ásia fundou as cidades mais antigas, estabeleceu os
sistemas de leis mais antigos e criou a figura dos agricultores e comerciantes mais antigos. Os
cidadãos da Ásia foram os inventores da escrita e criaram as primeiras literaturas.
Os fundadores de todas as religiões mais relevantes do mundo foram asiáticos – Buda,
Confúcio, Jesus Cristo e Maomé. Os Asiáticos também foram os inventores do papel, da
pólvora, da bússola e do tipo móvel.
As nações asiáticas têm vários sistemas de governo. Os comunistas são responsáveis pelo
governo da China e de alguns outros países. Os monarcas governam os reinos da Arábia
Saudita e a Tailândia, por exemplo. Os xeques são os controladores do Reino do Barein,
do Estado do Catar e dos Emirados Árabes Unidos.
Dos países da Ásia que são seguidores dos princípios da democracia, podemos
citar Israel e Japão. Líderes das forças armadas passaram a exercer o controle de muitas
nações da Ásia em períodos de conturbação. Os sultões de nove estados malaios ocupam a
função no cargo de chefe supremo da nação. A população asiática é muito diversificada quanto
tudo o que se refere ao continente.
Durante o século XVI, a economia asiática declinou-se, enquanto o mundo ocidental teve rápido
progresso. As nações do Oeste da Europa foram os conquistadores da parte predominante da
Ásia dos séculos XVI até o século XIX. A economia defasada entre o continente asiático e o
mundo ocidental teve aumento ainda mais na época da colonização vinda da Europa.
Os cidadãos da Europa e dos Estados Unidos foram responsáveis pelo desenvolvimento do
sistema industrial e tiveram o início da utilização de máquinas e de outros recursos na atividade
agrícola. Isto tornou possível a criação de novos empregos, o aumento produtivo, e a melhoria
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do nível de vida. Mas a maior parte dos países da Ásia não se desenvolveram industrialmente.
Continuaram sendo países de economia baseada na agricultura, e seus agricultores
empregavam na utilização de ferramentas, manuais e métodos nada modernos.
Ao mesmo tempo, a explosão populacional — que ainda está a ocorrer — aumentou de modo
incrível a população asiática como do mundo ocidental. Mais e mais produtos
alimentícios, ocupações empregatícias, instituições de ensino, além de outras coisas básicas,
tornavam-se necessidade de acordo com o aumento populacional. O mundo ocidental, por
causa do desenvolvimento de sua economia, teve mais recursos do que o continente asiático
para enfrentar os problemas que foram as consequências da explosão demográfica.
Geografia
A área do Continente Asiático é superior a 44,5 milhões de quilômetros quadrados,
correspondentes a quase um terço de todas as terras emersas do nosso planeta. Só no
continente moram aproximadamente 4 000 milhões de habitantes, número que supera quase
50% da população do mundo, como resultado da densidade demográfica fora do comum e
superior a 70 habitantes por quilômetro quadrado.
Essa vasta área territorial é atravessada por três paralelos: no ponto extremo setentrional, em
território russo, pelo Círculo Polar Ártico; na parte meridional, pelo Trópico de Câncer; e, no
centro do território arquipelágico indonésio, pela linha do Equador.
Localizada quase totalmente no hemisfério setentrional, com somente uma porção dos territórios
insulares do sul indonésio ocupando o hemisfério meridional, o continente asiático torna-se
extenso de 10 graus de latitude ao sul da linha do Equador a 80 graus de latitude ao norte dessa
mesma linha divisória. Distribuindo-se por inteiro pelo hemisfério leste, torna-se extenso de 25
para além de 180 graus de longitude a leste do Meridiano de Greenwich.
Por ser composto de uma grande extensão continental da parte setentrional para a parte
meridional, a Ásia preenche espaço de todas as áreas de clima do hemisfério
setentrional: equatorial, tropical, temperada e polar.
Tornando-se extenso com grandiosidade também da parte oriental para a parte ocidental, é
atravessada por 11 fusos horários.
Faz fronteira no lado setentrional, com o oceano Glacial Ártico; no lado meridional, com
o oceano Índico; no lado oriental, com o oceano Pacífico; e no lado ocidental, com os montes
Urais, com o rio Ural e com os mares Cáspio, com o Negro, com o Mediterrâneo e com
o Vermelho.
O Continente Asiático é, desse modo, o maior de todos, onde se podem ser encontradas as
mais diversos panoramas paisagísticos e tipologias de clima, como também diversidade
de etnias e padronizações de desenvolvimento da economia.
Relevo
A Ásia apresenta características contrastantes: enormes terras baixas de aluvião e de litoral e
grandes formações planálticas com cordilheiras muito altas, que se tornam extensas por uma
vasta área centro-meridional, entre os territórios nacionais turco e indonésio. Isso tudo faz do
continente asiático o único com aproximadamente 1 0000 metros de cota altimétrica média. As
montanhas de maior altitude estão localizadas na cordilheira do Himalaia, mas existem outras
que se espalham por toda a área territorial, situando-se no continente asiático as 18 montanhas
mais altas do mundo.
O relevo asiático é caracterizado pela apresentação de seus contrastes de extremidade
altimétrica:
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 as cordilheiras e planaltos de maior altitude da Terra: Himalaia, Pamir e Tibete, onde se
localizam as altitudes máximas do globo terrestre: (Everest, 8.840 metros, Kanchenjunga,
8.598 metros, e muitos outros, com altitudes com mais de 7.000 metros).
 as maiores depressões absolutas do planeta: o Mar Morto, 395 metros.
Algumas regiões banhadas pelas águas salgadas do oceano Pacífico fazem parte do Círculo de
Fogo, ou seja, por causa de sua formação geológica ocorrida há pouco tempo estão sujeitas
a erupções vulcânicas e a abalos sísmicos. É o caso do arquipélago japonês e da Indonésia.
Algumas formações planálticas são altíssimas e são intercaladas às cadeias de montanhas,
como é o caso do Pamir e do Tibete, contrastando com outros de maior antiguidade, de
menores altitudes, como os da Armênia, do Decã.
As planícies de rios da Ásia são revestidas com depósito aluvial trazido pelos acidentes
geográficos fluviais que as percorrem e que se dirigem de modo principal para as águas
salgadas dos oceanos Índico e Pacífico.
As principais Planícies de Rios são a Indo-Gangética (Índia), a Mesopotâmica (Iraque), a
Siberiana (Rússia) e as dos Rios Yang-Tsé (China) e Mekong (Vietnã). A Ásia projeta, dirigindose aos Oceanos Adjacentes, várias porções peninsulares, sendo as mais relevantes a da
Anatólia, a Arábica, a Hindustânica, a da Indochina e a da Coreia,
Clima
A vasta extensão territorial e, portanto, as diferenças de latitude, a presença de áreas baixas e
elevadas, a grande influência das massas de ar e ainda a continetalidade e maritimidade trazem
para o Continente, grande variedade de tipos de Clima, e consequentemente, de Formações
Vegetais. Nas terras situadas no extremo norte predomina o clima polar, que vai se tornando
mais ameno em direção ao sul.
O centro do continente, por situar-se distante de influências marítimas e, em parte, devido à
altitude do relevo, que bloqueia a passagem dos ventos oceânicos, é dominado pelo clima
temperado continental, que alterna verões de elevadas temperaturas com invernos muito frios.
Já o temperado oceânico, ocupando grandes extensões do continente, sofre variações em
função da altitude do relevo, da latitude e da interioridade.
Mais para o sul, à retaguarda das grandes cordilheiras, que impedem a passagem
dos ventos úmidos do oceano, encontram-se vastas extensões dominadas por Clima Semi-árido
e Clima Árido, formando uma extensa faixa de desertos.
A Ásia abriga a maioria dos desertos existentes na Terra: da Arábia (Arábia Saudita), da Síria,
de Thal (Paquistão), do Thar (ou Grande Deserto Indiano), de Lut (ou Deserto do Irã), de Gobi
(Mongólia), de Taklamakan (China), Karakum (Turcomenistão), Kerman (Irã), da Judeia (Israel),
de Negev (Israel).
No litoral da Ásia Ocidental surge uma faixa estreita de clima do tipo mediterrânico, enquanto
nos arquipélagos do sul do continente, nas proximidades do Equador, aparecem climas de tipo
quente: equatorial e tropical.
Entre todos os tipos de clima da Ásia, no entanto, o que mais diretamente influi nas condições
de vida locais, sobretudo orientando as atividades agrícolas, é o tropical de monções.
Abrangendo as regiões mais populosas do continente, estende-se pelas planícies costeiras da
Índia e do sudeste e leste da China, com violentas chuvas durante o verão.
Caracteriza-se pela atividade dos ventos, conhecidos como monções, que sopram do Índico e
do Pacífico para o continente durante o verão, e do interior da Ásia para esses oceanos durante
o inverno.
A ocorrência de monções se deve ao fato de que as terras continentais aquecem-se e esfriam
mais rapidamente do que as águas oceânicas. Durante o verão, o interior da Ásia, ao esquentarse, forma uma área de baixa pressão, que contrasta com as altas pressões dos oceanos,
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provocando o deslocamento de ventos úmidos do mar para terra. Esses ventos são as monções
de verão. No inverno, ocorre o inverso: os oceanos estão mais quentes do que o continente,
formando áreas de baixa pressão e atraindo os ventos continentais. São as monções de inverno.
As regiões montanhosas, independentemente de sua localização geográfica, apresentam
temperaturas muito baixas, em razão da altitude.
Demografia
O Continente Asiático ocupa um espaço que corresponde a cerca de um terço de todas as terras
do planeta, sendo, portanto, maior que a extensão somada de todas as Américas, ou
da Europa com a África. Nessas terras vivem mais de três milhares de milhões de habitantes, ou
seja, mais da metade da população mundial, resultando numa densidade demográfica de 70
habitantes por quilômetro quadrado, aproximadamente três vezes maior que a densidade média
da Terra.
Embora muito numerosa, a população asiática é mal distribuída: nas planícies, sobretudo as
irrigadas pelas monções, e nas grandes cidades, as densidades demográficas são altíssimas,
enquanto nas regiões desérticas, montanhosas e geladas, e mesmo em áreas de climas
muito quentes, a população apresenta-se rarefeita.
Países como China, Índia, Indonésia, Japão, Paquistão e Bangladesh, estão entre os mais
populosos da Terra, enquanto outros, como a Mongólia ou mesmo trechos setentrionais da
Rússia, apresentam as mais baixas Densidades Demográficas do Planeta.

Taxa de Natalidade
Um fator que agrava o problema da má distribuição demográfica são as altas taxas de
natalidade e a tendência à concentração urbana, características de todos os países
subdesenvolvidos, como é o caso da maioria das nações asiáticas. Apenas alguns poucos
países conseguiram sucesso em suas campanhas de planejamento familiar, reduzindo-se o
crescimento populacional na China e praticamente estancando-o no Japão.
Em outros casos, a situação continua alarmante; é o que ocorre, por exemplo, com a Índia, onde
a cada ano a população apresenta um crescimento vegetativo de 2,1%. Isso representa
anualmente cerca de 14 milhões de crianças à espera de formação e, futuramente, de emprego.
Na prática, isso se mostra economicamente impossível, o que torna ainda mais agudo o
subdesenvolvimento desse e de outros países asiáticos.
Outro aspecto grave do crescimento populacional muito elevado é que ele costuma ocorrer nas
áreas mais populosas, acentuando ainda mais o contraste com os vazios demográficos.
Atualmente, em uma área que equivale a um quarto do território asiático, vivem 90% dos
habitantes do continente, enquanto nada menos que dois quintos do território são praticamente
desabitados, abrigando apenas 3% ou 4% da população total. Uma das principais razões desse
fenômeno é a urbanização.
De maneira geral, as regiões que apresentam condições naturais satisfatórias são as que
abrigam os maiores aglomerados populacionais; aquelas que apresentam obstáculos naturais à
fixação humana, tais como a grande altitude do relevo, o clima muito frio e a aridez do solo,
permanecem pouco habitadas.
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Continente Africano
A África é o terceiro continente mais extenso (atrás da Ásia e da América) com cerca de 30
milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3 % da área total da terra firme do planeta. É o
segundo continente mais populoso da Terra (atrás da Ásia) com cerca de um bilhão de pessoas
(estimativa para 2005), representando cerca de um sétimo da população mundial, e 54 países
independentes.
Apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. Dos trinta países mais pobres do
mundo (com mais problemas de subnutrição, analfabetismo, baixa expectativa de vida), pelo
menos 21 são africanos. Apesar disso existem alguns países com um padrão de vida razoável,
mas não existe nenhum país realmente desenvolvido na África.
Maurícia e Seicheles têm uma qualidade de vida bastante razoável, como até a recente
revolução também a Líbia.
Ainda há outros países africanos com qualidade de vida e índices de desenvolvimento
razoáveis, como a maior economia africana, a África do Sul (0,666) e outros países como
Marrocos (0,628), Argélia (0,736), Tunísia (0,726), Cabo Verde (0,646), São Tomé e Príncipe
(0,555), Congo (0,598) e Botswana (0,698).
A África costuma ser regionalizada de duas formas, a primeira forma valoriza a localização dos
países e os dividem em cinco grupos, que são a África setentrional, a África Ocidental, a África
central, a África Oriental e a África meridional.
A segunda regionalização desse continente, que vem sendo muito utilizada, usa critérios étnicos
e culturais (religião e etnias predominantes em cada região), é dividida em dois grandes grupos,
a África Branca ou setentrional, formado pelos oito países da África do norte, mais
a Mauritânia e o Saara Ocidental, e a África Negra ou subsaariana, formada pelos outros 44
países do continente.
Geografia
A África está separada da Europa pelo mar Mediterrâneo e liga-se à Ásia na sua extremidade
nordeste pelo istmo de Suez.
O continente é o único que se estende pelo hemisfério norte e hemisfério sul, atravessado
pela linha do equador e o meridiano de Greenwich. No entanto, a África ocupa uma única placa
tectônica, ao contrário da Europa que partilha com a Ásia a placa Euro-asiática.
Do seu ponto mais a norte, Ras ben Sakka, em Marrocos, à latitude 37°21'N, até ao ponto mais
a sul, o cabo das Agulhas na África do Sul, à latitude 34°51'15" S, há uma distância de
aproximadamente 8 000 km. Do ponto mais ocidental de África, o Cabo Verde, no Senegal, à
longitude 17°33'22"W, até Ras Hafun na Somália, à longitude 51°27'52" E, são cerca de
7 400 km.
Para além do mar Mediterrâneo, a norte, a África é banhada pelo oceano Atlântico na sua costa
ocidental e pelo oceano Índico do lado oriental. O comprimento da linha de costa é de
26 000 km.
A área territorial da África é de pouco mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, já que é o
terceiro continente mais extenso do mundo. A África é atravessada por três
grandes paralelos terrestres de leste para oeste: Linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico
de Capricórnio, além do Meridiano de Greenwich, no sentido norte-sul. A África tem cinco
diferentes fusos horários.
Relevo
O relevo da África é, em sua maioria, formada por planaltos. É apresentada pelo continente
uma altitude média de mais de 750 metros. As formas de relevo que ocupam todas as regiões
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centro e oeste são planaltos que se erodiram com intensidade. As rochas mais antigas
constituem os planaltos. E os planaltos, propriamente ditos, têm como limites os grandes
escarpamentos.
São contornadas pelos planaltos as depressões cujos rios atravessam, nas quais também são
encontrados lagos e bacias hidrográficas de maior extensão, das quais podemos citar os
rios Nilo, Congo, Chade, Níger, Zambeze, Limpopo, Cubango e Orange. Ao longo do litoral,
estão situadas as planícies costeiras, por vezes com muita vastidão, como as planícies do Níger
e do Congo.
No leste da África são encontradas um de seus aspectos físicos que mais se destacam: uma
falha geológica que se estende no sentido norte-sul, o Grande Vale do Rift, em que são
sucedidas montanhas, algumas que no passado geológico eram meros vulcões e depressões de
maior extensão. É nessa região que estão localizados os maiores lagos do continente, cujas
altas montanhas circundam-os, de mencionar o Kilimanjaro (5 895 m), o monte Quênia (5 199 m)
e o Ruwenzori (5 109 m).
Clima
Na África existem quatro tipos climáticos. São eles: equatorial, tropical, desértico e mediterrâneo.
O clima equatorial é de calor e umidade o ano inteiro.
A parte abrangida pelo clima equatorial é a região centro-ocidental do continente; o clima
tropical é quente com carência de chuvas no invernos.
A parte dominada pelo clima é a quase a totalidade das terras africanas, entre o centro e o sul,
com inclusão da ilha de Madagascar; a parte compreendida pelo clima desértico é uma grande
área extensa da África, que acompanha os desertos do Saara e de Calaari; finalmente, as áreas
de manifestação do clima mediterrâneo são pequenos trechos da extremidade setentrional e da
extremidade meridional do continente.
A apresentação térmica do clima de deserto é de temperaturas elevadas com a umidade dos
invernos.
A quantidade de chuvas que caem na África é a causa principal dos muitos diferenciais que
existem entre as paisagens africanas. A ocorrência das chuvas é abundante na região cortada
pela linha do equador, mas tem insignificância nas áreas próximas ao Trópico de Câncer, onde
está localizado o deserto do Saara, e do Trópico de Capricórnio, região pela qual o Calaari tem
uma área extensa. Os desertos se localizam no interior do território africano e a área de
ocupação dos desertos é definida a muitas partes do continente.
Problemas Socioeconômicos
Existe no mundo uma diversidade de regiões que a fome atinge. A fome é a causa de morte
para milhares de pessoas anualmente.
Os principais focos são Haiti, Indochina, Índia e Bangladesh. Mas não há outro lugar onde ocorre
a disseminação do problema a não ser na África. Apesar disso, a fome atinge com dureza trinta
países, em primeiro lugar, principalmente aqueles que se localizam nas áreas adjacentes
do deserto do Saara. Por esse motivo, com alguma frequência a associação da fome está
relacionada com o clima árido e as precipitações irregulares. O clima adverso, porém, apenas
faz a amplitude da miséria da maioria dos cidadãos africanos, que vivem numa posição inferior à
linha da pobreza e às péssimas condições de que podem sobreviver. Outros fazem a
contribuição para a composição desse quadro dramático.
Para o profundo entendimento de tudo aquilo que causou a fome na África é importante é a volta
no tempo à época em que foi colonizada, quando os europeus introduziram o sistema
de plantation para realizar a produção de gêneros que se destinam à exportação, tornando
reduzida a área de cultivos de subsistência (milho, sorgo, mandioca, etc.). A maioria dos países
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africanos exportadores, por valores flutuantes, matérias-primas para os países ricos e que fazem
a importação, a preços caríssimos, alimentos para suas populações que passam fome.
Com a agricultura extensiva, o homem derruba as matas e em seus limites ocorre o avanço do
deserto. A produção necessária para exportar não permite que seja praticado o sistema de
descansar a terra, que se esgota com rapidez e mesmo assim o fato de utilizar fertilizantes é de
difícil recuperação. Geralmente, dessa forma, houve a diminuição da produtividade agrícola em
muitos países africanos. O fato de introduzir a pecuária extensiva, em consequência da pecuária
nômade, que se pratica de maneira tradicional no continente, também é causadora de danos às
paisagens africanas, pois ocorre a morte dos rebanhos com as pastagens que se reduziram,
sendo que a fome os atinge, igualmente à população.
Outro problema é o descompasso existente entre o enorme crescimento populacional e o
reduzido crescimento, ou mesmo estagnação, da agropecuária. Apesar das elevadas taxas
de mortalidade infantil e geral, da ineficácia dos serviços de saúde e das numerosas doenças, a
população africana cresce em níveis muito altos. A todos esses problemas é preciso acrescentar
outro, ainda mais marcante: as guerras. A colonização da África impôs divisões políticas que
nunca coincidiram com as divisões tribais e, atualmente, guerras entre tribos agravam ainda
mais a fome e a mortalidade no continente.
Quando o problema torna-se agudo demais, é comum organizarem-se campanhas nos países
mais ricos. Essas campanhas, no entanto, conseguem apenas atenuar o problema, pois atacam
as suas consequências e não as suas causas. Além disso, nem todos os recursos provenientes
dessas campanhas chegam a seu destino, pois a rede de transportes e demais serviços
de infraestrutura extremamente precários fazem com que parte dos alimentos enviados não
alcance as populações mais isoladas.
Racismo
Em nenhuma outra parte do mundo a questão racial assumiu questões tão graves como
na África do Sul. Embora os negros, mestiços e indianos constituam 86% da população, eram
os brancos que detinham todo o poder político, e somente eles gozavam de direitos civis.
A origem desse sistema, denominado Apartheid, data de 1911, quando os africânderes
(descendentes de agricultores holandeses que emigraram para a África do Sul) e os britânicos
estabeleceram uma série de leis para consolidar seu domínio sobre os negros.
Em 1948, a política de segregação racial foi oficializada, criando direitos e zonas residenciais
para brancos, negros, asiáticos e mestiços.
Na década de 1950, foi fundado o Congresso Nacional Africano (CNA), entidade negra contrária
à segregação racial na África do Sul. Em 1960, o CNA foi declarado ilegal e seu líder Nelson
Mandela, condenado à prisão perpétua.
De 1958 a 1976, a política do apartheid se fortaleceu com a criação dos bantustões, apesar dos
protestos da maioria negra.
Diante de tal situação, cresceram o descontentamento e a revolta na maioria subjugada pelos
brancos; os choques tornaram-se frequentes e violentos; e as manifestações de protesto eram
decorrência natural desse quadro injusto. A comunidade internacional usou algumas formas de
pressão contra o governo sul-africano, especialmente no âmbito diplomático e econômico, no
sentido de fazê-lo abolir a instituição do Apartheid.
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O Continente Europeu
A Europa é, por convecção, um dos seis continentes do mundo. Compreendendo a Península
Ocidental da Eurásia, a Europa geralmente divide-se da Ásia a Leste pela divisória de águas dos
Montes Urais, o Rio Ural, o Mar Cáspio, o Cáucaso, e o Mar Negro, a Sudeste. A Europa é
limitada pelo Oceano Glacial Ártico e outros corpos de água no norte, pelo oceano Atlântico a
oeste, pelo mar Mediterrâneo ao sul, e pelo mar Negro e por vias navegáveis interligadas ao
sudeste. No entanto, as fronteiras para a Europa, um conceito que remonta à Antiguidade
clássica, são um tanto arbitrárias, visto que o termo "Europa" pode referir-se a uma distinção
cultural e política ou geográfica.
A Europa é o segundo menor continente em superfície do mundo, cobrindo cerca de
10 180 000 km² ou 2% da superfície da Terra e cerca de 6,8% da área acima do nível do mar.
Dos cerca de 50 países da Europa, a Rússia é o maior tanto em área quanto em população
(sendo que a Rússia se estende por dois continentes, a Europa e a Ásia) e o Vaticano é o
menor. A Europa é o quarto continente mais populoso do mundo, após a Ásia, a África e
a(s) América(s), com 731 milhões de habitantes, cerca de 11% da população mundial. No
entanto, de acordo com a Organização das Nações Unidas (estimativa média), o peso europeu
pode cair para cerca de 7% em 2050. Em 1900, a população europeia representava 25% da
população mundial.
A Europa, nomeadamente a Grécia Antiga, é considerada o berço da cultura ocidental. Tendo
desempenhado um papel preponderante na cena mundial a partir do século XVI, especialmente
após o início do colonialismo. Entre os séculos XVI e XX, as nações europeias controlaram em
vários momentos as Américas, a maior parte da África, a Oceania e grande parte da Ásia.
Ambas as guerras mundiais foram em grande parte centradas na Europa, sendo considerado
como o principal fator para um declínio do domínio da Europa Ocidental na política e economia
mundial a partir de meados do século XX, com os Estados Unidos e a União Soviética ganhando
maior protagonismo. Durante a Guerra Fria, a Europa estava dividida ao longo da Cortina de
Ferro entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a oeste, e o Pacto de Varsóvia, a leste.
A vontade de evitar outra guerra acelerou o processo de integração europeia e levou à formação
do Conselho Europeu e da União Europeia na Europa Ocidental, os quais, desde a queda do
Muro de Berlim e do fim da União Soviética em 1991, têm vindo a expandir-se para o leste.
Geografia
Fisiograficamente, a Europa é o componente noroeste da maior massa de terra do planeta,
conhecida como a Eurásia, ou Eurafrásia: a Ásia ocupa a maior parte leste dessa porção de
terra contínua e todos partilham uma plataforma continental comum. A fronteira oriental da
Europa agora é comumente definida pelos montes Urais, na Rússia. O geógrafo do século I
d.C. Estrabão, considerava o rio Don "Tanais" como o limite para o Mar Negro, como diziam as
primeiras fontes judaicas.
A fronteira sudeste com a Ásia não é universalmente definida, sendo que o rio Ural, ou,
alternativamente, o Rio Emba servem mais comumente como limites possíveis. O limite continua
até ao mar Cáspio, a crista das montanhas do Cáucaso, ou, alternativamente, o rio Kura no
Cáucaso, e o mar Negro, Bósforo, o mar de Mármara, o estreito de Dardanelos, o mar
Egeu concluem o limite com a Ásia. O mar Mediterrâneo ao sul separa a Europa da África. A
fronteira ocidental é o oceano Atlântico, a Islândia, embora mais perto da Groenlândia (América
do Norte) do que da Europa continental, são geralmente incluídos na Europa.
Por causa das diferenças sócio-políticas e culturais, existem várias descrições de fronteira da
Europa, sendo que em algumas fontes alguns territórios não estão incluídos na Europa,
enquanto outras fontes incluem-nos. Por exemplo, os geógrafos da Rússia e de outros países
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pós-soviéticos geralmente incluem os Urais na Europa, incluindo o Cáucaso na Ásia. Da mesma
forma, o Chipre é mais próximo da Anatólia (ou Ásia Menor), mas é muitas vezes considerado
parte da Europa e atualmente é um estado membro da UE. Além disso, Malta já foi considerado
uma ilha da África ao longo de vários séculos.
Relevo
O relevo europeu mostra grande variação dentro de áreas relativamente pequenas. As regiões
do sul são mais montanhosas, e enquanto se move a norte o terreno desce dos
altos Alpes, Pirenéus e Cárpatos, através de planaltos montanhosos e baixas planícies do norte,
que são vastas a leste. Esta planície estendida é conhecida como a Grande Planície Europeia, e
em seu coração encontra-se a Planície do Norte da Alemanha. Um arco de terras altas, também
existe ao longo da costa norte-ocidental, que começa na parte ocidental da ilha da GrãBretanha e da Irlanda, e continua ao longo da montanhosa coluna, com fiordes cortados,
da Noruega.
Esta descrição é simplificada. Sub-regiões como a península Ibérica e a península Itálica contêm
suas próprias características complexas, como faz a própria Europa Central continental, onde o
relevo contém muitos planaltos, vales de rios e bacias que complicam a tendência geral. Subregiões como a Islândia, a Grã-Bretanha e a Irlanda são casos especiais. A primeira é uma terra
independente no oceano do norte, que é considerada como parte da Europa, enquanto as outras
duas são zonas de montanha que outrora foram parte do continente até o nível do mar cortá-las
da massa de terra principal.
Demografia
Desde o Renascimento, a Europa teve uma grande influência na Cultura, Economia, e
Movimentos Sociais no mundo. As invenções mais significativas tiveram origem no Mundo
Ocidental, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Algumas questões atuais e
passadas na Demografia Europeia incluíram Emigração Religiosa, Relações Raciais, Imigração
Econômica, a Taxa de Natalidade Decrescente e o Envelhecimento da População.
Em alguns países, como a Irlanda e a Polónia, o acesso ao aborto é atualmente limitado. No
passado, tais restrições e também as restrições sobre o controle artificial da natalidade eram
comuns em toda a Europa. O aborto continua sendo ilegal na ilha de Malta, onde o catolicismo é
a religião do Estado. Além disso, três países europeus (Países Baixos, Bélgica e Suíça) e
a Comunidade Autónoma da Andaluzia (Espanha) têm permitido uma forma limitada
de eutanásia voluntária para doentes terminais.
Em 2005, a população da Europa era estimada em 731 milhões de acordo com as Nações
Unidas, que é um pouco mais do que um nono da população mundial. Um século antes, a
Europa tinha quase um quarto da população mundial. A população da Europa cresceu no século
XX passado, mas nas outras regiões do mundo (especialmente na África e na Ásia), a
população tem crescido muito mais rapidamente. Dentre os continentes, a Europa tem uma
densidade populacional relativamente alta, perdendo apenas para a Ásia. O país mais
densamente povoado da Europa são os Países Baixos, terceiro no ranking mundial após
a Coreia do Sul e Bangladesh. Pan e Pfeil (2004) contam 87 distintos "povos da Europa", dos
quais 33 formam a maioria da população em pelo menos um Estado soberano, enquanto os 54
restantes constituem minorias étnicas.
Segundo a projeção de população da ONU, a população da Europa pode cair para cerca de 7%
da população mundial até 2050, ou 653 milhões de pessoas (variante média, 556 a 777 milhões
em baixa e alta variante, respetivamente/respectivamente).
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Neste contexto, existem disparidades significativas entre regiões em relação às taxas de
fertilidade. O número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva é de 1,52. De acordo com
algumas fontes, essa taxa é maior entre os europeus muçulmanos.
A ONU prevê que o declínio contínuo da população de vastas áreas da Europa Oriental. A
população da Rússia está diminuindo em pelo menos 700 mil pessoas a cada ano. O país tem
hoje 13 mil aldeias desabitadas.
A Europa é o lar do maior número de migrantes de todas as regiões do mundo, em 70,6 milhões
de pessoas, segundo um relatório da OIM. Em 2005, a UE teve um ganho líquido global
de imigração de 1,8 milhão de pessoas, apesar de ter uma das maiores densidades
populacionais do mundo. Isso representou quase 85% do crescimento populacional total da
Europa. A União Europeia pretende abrir centros de emprego para trabalhadores migrantes
legais da África.
Emigração da Europa começou com os colonos espanhóis e portugueses no século XVI, e com
colonos franceses e ingleses no século XVII. Mas os números mantiveram-se relativamente
pequenas até ondas de emigração em massa no século XIX, quando milhões de famílias pobres,
deixaram a Europa.
Hoje, uma grande população de ascendência europeia é encontrada em todos os continentes. A
ascendência europeia predomina na América do Norte e, em menor grau, na América do
Sul (principalmente na Argentina, Chile, Uruguai e Centro-Sul do Brasil).
Além disso, a Austrália e a Nova Zelândia têm grandes populações de descendentes europeus.
A África não tem países de maioria de descendentes de europeus, mas há minorias
significativas, como a dos brancos sul-africanos. Na Ásia, as populações descendentes de
europeus (mais especificamente russos) predominam na Ásia Setentrional.
União Europeia
Uma união constituída por mais de uma dezena de países, que fazem transações comerciais
utilizando uma moeda única - Euro - e cujos interesses são representados por instituições
comuns. Essa nova Europa começou a ganhar corpo em dezembro de 1991, quando os 12
países-membros da União Europeia concluíram o Tratado de Maastricht, que objetivava a união
política, económica/econômica e monetária dos participantes, sem fechar espaço para novas
adesões.
Através desse acordo, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Irlanda, Itália,
Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Reino Unido, iniciaram a caminhada da Integração
Europeia, Áustria, Finlândia e Suécia são uns dos mais novos membros e vários outros países já
entraram com seu pedido de adesão.
A reunião na cidade neerlandensa de Maastricht – que, em dezembro de 1991, consolidou a
formação da União Europeia – representou um capítulo de várias etapas, cujas iniciativas
pioneiras surgiram logo após a Segunda Guerra Mundial.
 Benelux (België/Belgique, Nederland e Luxembourg) – Países-Membros – Bélgica, Países
Baixos e Luxemburgo.
Foi a primeira organização (1948) e tornou-se modelo e estímulo para as demais, visava
ao desenvolvimento econômico dos três países-membros e à ampliação do comércio entre eles.
CECA (Comunidade Europeia do Carvão e do Aço) – Países-membros – os integrantes do
Benelux e mais Alemanha, Dinamarca, França, Reino Unido e Itália
Primeira entidade que, já em 1951, reunia vencedores e vencidos da Segunda Guerra Mundial, a
CECA tinha como objetivo principal, a livre circulação de ferro, carvão, aço e outros minerais no
interior da comunidade. Através da redução dos gastos com transportes e das tarifas
alfandegárias, facilitava-se o escoamento daqueles produtos, essenciais à industrialização.
AELC (Associação Europeia de Livre Comércio) – Países-membros – Islândia Liechtenstein,
Noruega e Suíça (países da Europa Ocidental).
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Criada em 1960, a AELC, objetivava a eliminação de Tarifas Internacionais sobre produtos
industrializados e negociação de acordos bilaterais sobre Produtos Agrícolas.
Era prevista a unificação da AELC com a União Europeia a partir de 1995, mas a Islândia, a
Noruega e a Suíça decidiram ficar de fora. A união dos dois blocos receberia o nome de Espaço
Econômico Europeu ou Área Econômica Europeia.
A Comunidade Econômica Europeia (CEE) ou Mercado Comum Europeu (MCE) foi o embrião
da atual União Europeia (EU). Seus países-membros são: Alemanha, Áustria, Bélgica,
Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos,
Portugal, Reino Unido e Suécia.
Quando de sua formação, em 1957, a entidade era constituída apenas por Alemanha, Bélgica,
França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Em 1973, ingressaram a Dinamarca, a Irlanda e o
Reino Unido; em 1981, a Grécia, e em 1986, Espanha e Portugal. Em 1995, a chamada Europa
dos Doze cresceu ainda mais, ganhando a adesão de Áustria, Finlândia e Suécia.
A partir de 1994, os países-membros da Comunidade Económica Europeia, que adotou então o
nome de União Europeia, se integrariam para formar um mercado único, em que seriam abolidos
os sistemas alfandegários e as diferentes taxas de impostos, além das restrições
ao comércio, serviços e à circulação de capitais.
Isso significaria, entre outras coisas, que os habitantes da União Europeia teriam trânsito livre
em todos os países-membros, inclusive para trabalho; os impostos seriam aos poucos unificados
e haveria livre acesso às mercadorias e serviços de todos os países-membros dentro
da comunidade.
Desde 1995, para facilitar a circulação de pessoas por alguns países da União Europeia, entrou
em vigor um acordo entre Portugal, Espanha, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo e
Alemanha para eliminar as barreiras alfandegárias e a obrigação da apresentação
do passaporte entre esses países. Essa área recebeu o nome de Espaço Schengen, tirado da
cidade luxemburguesa onde o acordo foi assinado.
No sentido da integração económica/econômica, outro passo importante seria a utilização de
uma moeda comum. O ECU (European Currency Unity ou Unidade Monetária Europeia) circula,
desde 1993, como padrão em operações financeiras e, apesar da discordância de alguns
membros, pretendeu-se que, gradualmente, ele fosse adotado nas operações cotidianas até
1999, quando o euro entrou em vigor como moeda escritural e como moeda oficial desde 2002.
Todos os países que integram a União Europeia apresentam economia desenvolvida, ainda que
existam diferenças extraordinárias entre eles, como entre Irlanda e Alemanha, por exemplo,
ou Grécia e Dinamarca. A meta, no entanto, é reduzir esses contrastes, tornando a comunidade
cada vez mais homogénea/homógena/homogênea.
Apesar das metas em comum, há divergências entre os países-membros da União Europeia e
são frequentes os atritos e necessários os ajustes para garantir a execução de tais metas. O ano
de 1994 foi de provas para a integridade da União Europeia, já que ocorreram, nos países,
plebiscitos para ratificar seus objetivos e confirmar ou não a adesão à União. Na Dinamarca e
no Reino Unido, as opiniões estavam muito divididas, mas o apoio à comunidade prevaleceu.
Na Noruega, entretanto, sua população decidiu não ingressar na União Europeia, apesar da
solicitação de adesão feita anteriormente.
Fontes de Energia
As fontes de energia são recursos da natureza ou artificiais utilizados pela sociedade para a
produção de algum tipo de energia. Esta, por sua vez, é utilizada com o objetivo de propiciar o
deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins.
Trata-se de um assunto extremamente estratégico no contexto geopolítico global, pois o
desenvolvimento dos países depende de uma infraestrutura energética capaz de suprir as
demandas de sua população e de suas atividades econômicas. As fontes de energia constituem29

se também como uma questão ambiental, pois, a depender das formas de utilização dos
diferentes recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem ser ocasionados.
Os meios de transporte e comunicação, além das residências, indústrias, comércio, agricultura e
vários campos da sociedade, dependem totalmente da disponibilidade de energia, tanto a
eletricidade quanto os combustíveis. Por isso, com o crescimento socioeconômico de diversos
países, a cada ano a procura por recursos para a geração de energia cresce, elevando também
o caráter estratégico e até disputas internacionais em busca de muitos desses recursos.
As fontes de energia podem ser classificadas conforme a capacidade natural de reposição de
seus recursos. Existem, assim, as chamadas fontes renováveis e as fontes não renováveis.
Fontes renováveis de energia
As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas que possuem a
capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam
inesgotáveis. Algumas delas, como o vento e a luz solar, são permanentes, mas outras, como a
água, podem acabar a depender da forma como o ser humano faz o seu uso. Vale lembrar que
nem toda fonte renovável de energia é limpa, ou seja, está livre da emissão de poluentes ou de
impactos ambientais em larga escala.
A seguir, podemos conferir os tipos de energia produzidos com fontes renováveis:
Energia Eólica
Como já adiantamos, o vento é um recurso energético inesgotável e, portanto, renovável. Em
algumas regiões do planeta, a sua frequência e intensidade são suficientes para a geração de
eletricidade por meio de equipamentos específicos para essa função. Basicamente, os ventos
fazem os chamados aerogeradores, que ativam turbinas e geradores que convertem a energia
mecânica produzida em energia elétrica.
Atualmente, a energia eólica não é tão difundida no mundo em razão do alto custo de seus
equipamentos. Todavia, alguns países já vêm adotando substancialmente esse recurso, com
destaque para os Estados Unidos, China e Alemanha. A principal vantagem é a não emissão de
poluentes na atmosfera e os baixos impactos ambientais.
Energia Solar
A Energia Solar é o aproveitamento da luz do sol para a geração de eletricidade e também para
o aquecimento da água para uso. Trata-se também de uma fonte inesgotável de energia, haja
vista que o sol – ao menos na sua configuração atual – manter-se-á por bilhões de anos.
Existem duas formas de aproveitamento da energia solar: a fotovoltaica e a térmica. No primeiro
caso, são utilizadas células específicas que lançam mão do chamado “efeito fotoelétrico” para a
produção de eletricidade. No segundo caso, utiliza-se o aquecimento da água tanto para uso
direto quanto para a geração de vapor, que atuará em processos de ativação de geradores de
energia, lembrando que podem ser utilizados também outros tipos de líquidos.
No mundo, em razão dos elevados custos, a energia solar ainda não é muito utilizada. Todavia,
gradativamente, seu aproveitamento vem crescendo tanto com a instalação de placas em
residências, indústrias e grandes empreendimentos quanto com a construção de usinas solares
especificamente voltadas para a geração de energia elétrica.
Energia Hidrelétrica
A Energia Hidrelétrica corresponde ao aproveitamento da água dos rios para a movimentação
das turbinas de eletricidade. No Brasil, essa é a principal fonte de energia elétrica do país, ao
30

lado das termoelétricas, haja vista o grande potencial que o país possui em termos de
disponibilidade de rios propícios para a geração de hidroeletricidade.
Nas usinas hidroelétricas, constroem-se barragens no leito do rio para o represamento da água
que será utilizada no processo de geração de eletricidade. Nesse caso, o mais aconselhável é a
construção de barragens em rios que apresentem desníveis em seus terrenos, com o objetivo de
diminuir a superfície inundada. Por isso, é mais recomendável a instalação dessas usinas em
rios de planalto, embora também seja possível em rios de planícies, porém com impactos
ambientais maiores.
Biomassa
A utilização da biomassa consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a
produção de energia, ocorrendo por meio da combustão de materiais como a lenha, o bagaço de
cana e outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais. É considerada
uma fonte de energia renovável porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é
utilizado pela própria vegetação na realização da fotossíntese, o que significa que, desde que
haja controle, o seu uso é sustentável por não alterar a macrocomposição da atmosfera
terrestre.
Os biocombustíveis, de certa forma, são considerados como um tipo de biomassa, pois
também são produzidos a partir de vegetais de origem orgânica para a geração de combustível,
que é empregado principalmente nos meios de transporte em geral. O exemplo mais conhecido
é o etanol produzido da cana-de-açúcar, mas podem existir outros compostos advindos de
vegetais distintos, como a mamona, o milho e muitos outros.
Energia das Marés (maremotriz)
A Energia das Marés – ou maremotriz – é o aproveitamento da subida e descida das marés para
a produção de energia elétrica, funcionando de forma relativamente semelhante a uma barragem
comum. Além das barragens, são construídas eclusas e diques, que permitem a entrada e a
saída da água durante as cheias e as baixas das marés, o que propicia a movimentação das
turbinas.
Fontes Não Renováveis de Energia
As fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro
relativamente próximo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, possuem o seu
esgotamento estimado para algumas poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico que
esses elementos possuem.
A seguir, os principais tipos de recursos energéticos não renováveis:
Combustíveis Fósseis
A queima de Combustíveis Fósseis pode ser empregada tanto para o deslocamento de
veículos de pequeno, médio e grande porte quanto para a produção de eletricidade em
estações termoelétricas. Os três tipos principais são: o petróleo, o carvão mineral e o gás
natural, mas existem muitos outros, como o nafta e o xisto betuminoso.
Trata-se das fontes de energia mais importantes e mais disputadas pela humanidade no
momento. Segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de 81,63% de toda a matriz
energética global advém dos três principais combustíveis fósseis acima citados, valor que se
reduz para 56,8% quando analisamos somente o território brasileiro. Por esse motivo, muitos
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países dependem da exportação desses produtos, enquanto outros tomam várias medidas
geopolíticas para consegui-los.
Outra questão bastante discutida a respeito dos combustíveis fósseis refere-se aos altos índices
de poluição gerados pela sua queima. Muitos estudiosos apontam que eles são os principais
responsáveis pela intensificação do efeito estufa e pelo agravamento dos problemas vinculados
ao aquecimento global.
Energia Nuclear (atômica)
Na Energia Nuclear – também chamada de energia atômica –, a produção de eletricidade ocorre
por intermédio do aquecimento da água, que se transforma em vapor e ativa os geradores. Nas
usinas nucleares, o calor é gerado em reatores onde ocorre uma reação chamada de fissão
nuclear a partir, principalmente, do urânio-235, um material altamente radioativo.
Embora as usinas nucleares gerem menos poluentes do que outras estações de operação
semelhante (como as termoelétricas), elas são alvo de muitas polêmicas, pois o vazamento do
lixo nuclear produzido ou a ocorrência de acidentes podem gerar graves impactos e muitas
mortes. No entanto, com a emergência da questão sobre o aquecimento global, o seu uso vem
sendo reconsiderado por muitos países.
Cada tipo de energia apresenta suas vantagens e desvantagens, de forma que não há nenhuma
fonte que se apresente, no momento, como absoluta sobre as demais em termos de viabilidade.
Algumas são baratas e abundantes, mas geram graves impactos ambientais; outras são limpas
e sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. O mais aconselhável é que, nos diferentes
territórios, exista uma grande diversidade nas matrizes energéticas para atenuar os seus
respectivos problemas, o que não acontece no Brasil e em boa parte dos demais países.
Climas no Mundo
No mundo existem vários tipos de climas que se diferem de acordo com a localização
geográfica, são determinados principalmente pela inclinação solar, ou seja, o modo como os
raios incidem na superfície terrestre.
A seguir as características dos principais climas que se apresentam em diferentes pontos do
planeta.
Equatorial: ocorrem em áreas próximas à linha do equador, é caracterizado por altas
temperaturas e grande concentração de umidade. As médias anuais de temperatura e os índices
pluviométricos variam em distintos pontos da Terra.

Tropical: possui duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa, a primeira ocorre
entre os meses de maio a setembro e a segunda de outubro a abril. Os índices pluviométricos
giram em torno de 1.000 a 2.000 mm.

32

Subtropical: é caracterizado por apresentar uma grande amplitude térmica no decorrer do ano,
as chuvas são bem distribuídas e há ocorrência de queda de temperatura na estação do inverno,
chegando a nevar. No verão as temperaturas são semelhantes às de clima tropical.
Temperado Oceânico: também chamado de maritimidade, o mar influencia as temperaturas
tornando os invernos menos intensos, além de amenizar a estação do verão.

Temperado Continental: ocorre uma grande disparidade de temperaturas entre inverno e
verão, isso significa que no inverno as temperaturas são extremamente baixas até 0º e no verão
as temperaturas são elevadíssimas.

Mediterrâneo: nesse restrito clima é possível perceber todas as estações do ano, apresenta
verões quentes e invernos chuvosos.
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Desértico: enorme amplitude térmica e índices pluviométricos baixos, algo em torno de 250 mm
anuais.

Semi-árido: possui temperaturas elevadas durante o ano e chuvas irregulares, com isso os
índices pluviométricos não superam 600 mm anuais.

Subpolar: os índices pluviométricos variam de 200 a 1.000 mm ao ano, na estação do inverno
as temperaturas são abaixo de 0ºC e no verão se elevam para uma média de 10ºC.
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Frio de Montanha: independentemente do lugar do planeta, quanto mais eleva a altitude menor
é a temperatura.

Polar é caracterizado pela presença constante de neve e gelo e as temperaturas registradas
sempre se encontram abaixo de zero, os invernos são extremamente rigorosos e os verões
secos.
Hidrografia
Hidrografia é uma parte da geografia física que classifica e estuda as águas do Planeta Terra.
O objeto de estudo da hidrografia é a água da Terra, abrange, portanto oceanos, mares,
geleiras, água do subsolo, lagos, água da atmosfera e rios. A maior parte da água está
concentrada em oceanos e mares – 1 380 000 000 km³ –, correspondendo a 97% da reserva
hídrica do mundo. As águas continentais possuem um volume total de 38 000 000 km³, valor que
representa 2,7% da água do planeta Terra.
Maiores Bacias Hidrográficas
As maiores bacias hidrográficas do mundo são as seguintes, de acordo com nome; localização e
área (km²):
 Bacia Amazônica, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil, 7 050 000;
 Bacia do Congo, Congo, 3 690 000;
 Bacia do Mississippi, EUA e Canadá, 3 328 000;
 Bacia do Rio da Prata, Brasil, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina, 3 140 000;
 Bacia do Obi, Federação Russa, 2 975 000;
 Bacia do Nilo, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quénia, República Democrática do Congo,
Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Egito, 2 867 000;
 Bacia do rio São Francisco, Brasil, 2 700 000;
 Bacia do Ienissêi, Federação Russa, Mongólia, 2 580 000;
 Bacia do Níger, Nigéria, 2 092 000;
 Bacia de Amur, Federação Russa, 1 855 000;
 Bacia do Rio Amarelo, China, 1 807 199.
 Bacia do Rio Toraxischamun, Chile
Maiores Oceanos e Mares
Os maiores oceanos do mundo são os seguintes - Nome, área (km²) e profundidade máxima
(m):
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Oceano Pacífico, 179 700 000, 11 020;
Oceano Atlântico, 106 100 000, 7758;
Oceano Índico, 73.556.000 km², 7.455;
Mar Glacial Ártico, 14 090 000, 5450;
Mar do Caribe (ou Mar das Caraíbas), 2 754 000, 7680;
Mar Mediterrâneo, 2 505 000, 5020;
Mar da Noruega, 1 547 000, 4020;
Golfo do México, 1 544 000, 4380;
Baía de Hudson, 1 230 000, 259;
Mar do Norte, 580 000, 237;
Mar Negro, 413 000, 2243;
Mar Báltico, 420 000, 463;
Mar da China Meridional, 3 447 000, 5560;
Mar de Okhotsk, 1 580 000, 3372;
Mar de Bering, 2 270 000, 4191;
Mar da China Oriental, 752 000 2720;
Mar Amarelo, 417 000, 105;
Mar do Japão, 978 000, 4230;
Golfo de Bengala, 2 172 000, 5258;
Mar Vermelho, 440 000, 2600.

Maiores Rios
A seguir, os maiores rios do mundo - Nome, localização, extensão (km) e foz:











Amazonas, Brasil, 10.245, Oceano Atlântico;
Nilo, Egito, 6.671, Mar Mediterrâneo;
Rio Yangtzé, China, 5.800, Mar da China;
Mississippi-Missouri, EUA, 5.620, Golfo do México;
Obi, Federação Russa, 5.410, Golfo de Obi;
Rio Amarelo, China, 4.845, Mar Amarelo;
Rio da Prata, Argentina, 4.700, Oceano Atlântico;
Mekong, China, 4.500, Mar da China;
Amur, Federação Russa, 4.416, Estreito da Tartária;
Rio Lena, Federação Russa, 4.400, Mar de Laptev/Ártico.

Maiores Lagos
Na sequência, os maiores lagos do mundo - Nome, localização, área (km²) e profundidade
máxima (m):










Mar Cáspio, Oeste da Ásia e Leste da Europa, 371 000, 1.025;
Lago Superior, EUA/Canadá, 84 131, 906;
Vitória, Uganda/Tanzânia/Quênia, 68 100, 73;
Huron, EUA/Canadá, 61 797, 229;
Michigan, EUA, 58 016, 281;
Mar de Aral, Cazaquistão/Uzbequistão, 41 000, 68;
Tanganica, Congo (ex-Zaire)/Zâmbia/Burundi/Tanzânia, 32 893, 1435;
Grande Urso, Canadá, 31 792, 90;
Baikal, Federação Russa, 31 500, 1620;
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 Lago Niassa (Malawi), Malawi/Moçambique, 30 800, 678.
Estados Unidos – Aspectos Gerais
Os Estados Unidos da América (em inglês: United States of America; pronunciado: [juːˈnaɪ.təd
ˈsteɪʦ əv əˈmɛ.ɻɪ.kə]), ou simplesmente Estados Unidos (United States), são uma república
constitucional federal composta por 50 estados e um distrito federal. A maior parte do país situase na região central da América do Norte, formada por 48 estados e Washington, D.C., o distrito
federal da capital. Banhado pelos oceanos Pacífico e Atlântico, faz fronteira com o Canadá ao
norte e com o México ao sul. O estado do Alasca está no noroeste do continente, fazendo
fronteira com o Canadá no leste e com a Rússia a oeste, através do estreito de Bering.
O estado do Havaí é um arquipélago no Pacífico Central. O país também possui vários outros
territórios no Caribe e no Oceano Pacífico. Com 9,37 milhões de km² de área e uma população
de mais de 300 milhões de habitantes, o país é o quarto maior em área total, o quinto maior em
área contígua e o terceiro em população. Os Estados Unidos são uma das nações
mais multiculturais e etnicamente diversas do mundo, produto da forte imigração vinda de muitos
países. Sua geografia e sistemas climáticos também são extremamente diversificados, com
desertos, planícies, florestas e montanhas que abrigam uma grande variedade de espécies.
Os paleoindígenas que migraram da Ásia há quinze mil anos, habitam o que é hoje o território
dos Estados Unidos até os dias atuais. Esta população nativa foi muito reduzida após o contato
com os europeus devido a doenças e guerras. Os Estados Unidos foram fundados pelas treze
colônias do Império Britânico localizadas ao longo da sua costa atlântica. Em 4 de julho de 1776,
foi emitida a Declaração de Independência, que proclamou o seu direito à autodeterminação e a
criação de uma união cooperativa.
Os estados rebeldes derrotaram a Grã-Bretanha na Guerra Revolucionária Americana, a
primeira guerra colonial bem sucedida da Idade Contemporânea. A Convenção de
Filadélfia aprovou a atual Constituição dos Estados Unidos em 17 de setembro de 1787; sua
ratificação no ano seguinte tornou os estados parte de uma única república com um forte
governo central. A Carta dos Direitos, composta por dez emendas constitucionais que garantem
vários direitos civis e liberdades fundamentais, foi ratificada em 1791.
Guiados pela doutrina do destino manifesto, os Estados Unidos embarcaram em uma vigorosa
expansão territorial pela América do Norte durante o século XIX[11] que resultou no deslocamento
de tribos indígenas, aquisição de territórios e na anexação de novos Estados. Os conflitos entre
o sul agrário e o norte industrializado do país sobre os direitos dos estados e a expansão
da instituição da escravatura provocaram a Guerra de Secessão, que decorreu entre 1861 e
1865. A vitória do Norte impediu a separação do país e levou ao fim da escravatura nos Estados
Unidos. No final do século XIX, sua economia tornou-se a maior do mundo e o país expandiu-se
para o Pacífico. A Guerra Hispano-Americana e a Primeira Guerra Mundial confirmaram o
estatuto do país como uma potência militar.
A nação emergiu da Segunda Guerra Mundial como o primeiro país com armas nucleares e
como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O fim da Guerra
Fria e a dissolução da União Soviética deixaram-no como a única superpotência restante.
Os Estados Unidos são um país desenvolvido e formam a maior economia nacional do mundo,
com um produto interno bruto que em 2012 foi de 15,6 trilhões de dólares, equivalente a 19% do
PIB mundial por paridade do poder de compra (PPC) de 2011.
Sua renda per capita era a sexta maior do mundo em 2010, no entanto o país é o
mais desigual dos membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), conforme calculado pelo Banco Mundial.
Sua economia é alimentada pela abundância de recursos naturais, por uma infraestrutura bem
desenvolvida e pela alta produtividade; e, apesar de ser considerado uma economia pósindustrial, o país continua a ser um dos maiores fabricantes do mundo.
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Os Estados Unidos respondem por 39% dos gastos militares do planeta e são um forte líder
econômico, político e cultural.
Aspectos Importantes
Durante os primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, que eclodiu em 1914, os Estados Unidos
mantiveram-se neutros. Apesar da maioria dos americanos simpatizarem com os britânicos e
com os franceses, muitos eram contra uma intervenção. Em 1917, os Estados Unidos se
juntaram aos Aliados, ajudando a virar a maré contra as Potências Centrais. Após a guerra,
o Senado não ratificou o Tratado de Versalhes, que estabelecia a Liga das Nações. O país
seguiu uma política de unilateralismo, beirando o isolacionismo.
Em 1920, o movimento pelos direitos das mulheres conseguiu a aprovação de uma emenda
constitucional que concedia o sufrágio feminino. A prosperidade dos Roaring Twenties ("anos 20
florescentes, alegres, ruidosos ou vívidos") terminou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova
Iorque em 1929, que desencadeou a Grande Depressão. Após sua eleição como presidente em
1932, Franklin Delano Roosevelt respondeu à crise social e econômica com o New Deal ("novo
acordo"), uma série de políticas de crescente intervenção governamental na economia. O Dust
Bowl de meados da década de 1930 empobreceu muitas comunidades agrícolas e estimulou
uma nova onda de imigração ocidental.
Os Estados Unidos, neutros durante as fases iniciais da Segunda Guerra Mundial, iniciada com
a invasão da Polônia pela Alemanha Nazista em setembro de 1939, começaram a fornecer
material para os Aliados em março de 1941 através do programa Lend-Lease (Lend-Lease Act;
"Lei de empréstimo e arrendamento"). Em 7 de dezembro de 1941, o Império do Japão lançou
um ataque surpresa a Pearl Harbor, o que levou os Estados Unidos a se juntar aos Aliados
contra as potências do Eixo e ao internamento compulsivo de milhares de americanos de origem
japonesa. A participação na guerra estimulou o investimento de capital e a capacidade industrial
do país. Entre os principais combatentes, os Estados Unidos foram o único país a se tornar
muito mais rico, ao contrário dos restantes aliados, que empobreceram por causa da guerra.
As conferências dos aliados em Bretton Woods e Yalta delinearam um novo sistema de
organizações internacionais que colocou os Estados Unidos e a União Soviética no centro da
política geoestratégica mundial. Como a vitória foi conquistada na Europa, uma conferência
internacional realizada em 1945 em São Francisco produziu a Carta das Nações Unidas, que se
tornou ativa depois da guerra. Tendo desenvolvido as primeiras armas nucleares, os Estados
Unidos, usaram-as sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945.
O Japão se rendeu em 2 de setembro do mesmo ano, marcando o fim da guerra.
Era Contemporânea
Sob a presidência de George H. W. Bush, os Estados Unidos assumiram um papel de liderança
na ONU sancionando a Guerra do Golfo. A maior expansão econômica da história moderna
americana ocorreu de março de 1991 a março de 2001, abrangendo a administração de Bill
Clinton e a "Bolha da Internet". Uma ação judicial civil e um escândalo sexual levaram
ao impeachment de Clinton em 1998, mas ele permaneceu no cargo.
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O World Trade Center em Nova Iorque na manhã dos ataques de 11 de setembro de 2001.
A eleição presidencial de 2000, uma das mais acirradas e controversas da história dos Estados
Unidos, que chegou a envolver suspeitas de fraude e outras dúvidas na contagem de votos, foi
resolvida por uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que declarou George W.
Bush, filho de George H. W. Bush, presidente. Na manhã de 11 de setembro de
2001, terroristas da organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda atacaram o complexo
do World Trade Center, em Nova Iorque, e o prédio do Pentágono, nos arredores
de Washington, D.C., causando a morte de cerca de três mil pessoas. Em resposta aos
atentados, o governo Bush lançou a chamada Guerra ao Terror e, no final de 2001, forças norteamericanas lideraram uma invasão ao Afeganistão, removendo o governo Taliban e acabando
com campos de treinamento da al-Qaeda.
Insurgentes do Taliban, no entanto, continuam (2011) a travar uma guerra de guerrilha no país.
Em 2002, a administração Bush começou a pressionar uma mudança de regime no Iraque por
motivos controversos. Sem o apoio da OTAN ou da ONU para uma intervenção militar, o
governo Bush organizou e liderou uma coalizão de forças militares para invadir preventivamente
o Iraque em 2003, removendo o ditador Saddam Hussein do poder. Em 2005, o furacão
Katrina causou profundos danos ao longo da Costa do Golfo, devastando a cidade de Nova
Orleans, na Louisiana.
Em 2008, em meio a uma recessão econômica global, o primeiro presidente afroamericano, Barack Obama, foi eleito. Dois anos depois, grandes reformas nos sistemas de
saúde e financeiro do país foram decretadas. Em 2011, um ataque de SEALs da marinha norteamericana matou o líder da rede al-Qaeda, Osama bin Laden, na cidade de Abbottabad,
no Paquistão. A Guerra do Iraque acabou oficialmente com a retirada das tropas norteamericanas restantes do país em dezembro de 2011. No 11º aniversário dos ataques de 11 de
setembro, e menos de um ano após os Estados Unidos colaborarem com a queda do ditador
líbio Muammar Gaddafi, duas instalações norte-americanas foram atacadas na Líbia, o que
resultou na primeira morte de um embaixador estadunidense desde 1979. Em outubro de 2012,
o furacão Sandy causou vasta destruição no litoral das Regiões Nordeste e do Médio
Atlântico dos Estados Unidos. Em abril de 2013, um ataque terrorista aconteceu durante
a Maratona de Boston; foi o primeiro atentado terrorista reconhecido no país desde o 11 de
setembro de 2001.
Geografia
A área dos Estados Unidos contíguos é de aproximadamente 7 824 535,379 km² sendo que
7 652 712,978 km² são terra emersa. O Alasca, separado dos Estados Unidos contíguos
pelo Canadá, é o maior estado com 1 529 887,847 km². O Havaí, um arquipélago no Pacífico
central, a sudoeste da América do Norte, tem cerca de 16 752,043 km². A seguir à Rússia e
ao Canadá, os Estados Unidos são a quarta maior nação do mundo em área total (terra e água),
posição abaixo da China. A classificação varia conforme a estimativa da área total dos Estados
Unidos utilize as águas territoriais marítimas, porém, pelo padrão de agrimensura, que considera
apenas terra e águas internas a posição é a quarta. Assim, 9 826 675 km² segundo o CIA World
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Factbook, que contabiliza as águas costeiras e territoriais, 9 629 091 km² segundo Divisão de
Estatísticas das Nações Unidas, que considera as águas costeiras e territoriais dos grandes
lagos e 9 522 055 km² segundo a Encyclopædia Britannica, que considera as águas territoriais
dos grandes lagos. Incluindo apenas a área terrestre, os Estados Unidos são o terceiro maior
país do mundo em superfície, atrás da Rússia e da China e à frente do Canadá.
Os Estados Unidos são considerados um “país megadiverso” – cerca de 20.000 espécies de
plantas vasculares ocorrem nos Estados Unidos Continentais e no Alasca, e mais de 1 800
espécies de plantas são encontradas no Havaí, algumas das quais ocorrem no continente. Os
Estados Unidos são o lar de mais de 400 espécies de mamíferos, 750 de aves e 500 de répteis
e anfíbios. Cerca de 91 000 espécies de insetos têm sido registradas.
O território nacional conta com múltiplas formas de acidentes geográficos e é comum dividir-se a
parte dos Estados Unidos na América do Norte, excluindo o Alasca em três grandes regiões
orográficas: a ocidental, a central e a oriental. À medida que se avança para o interior, a
planícies costeiras do litoral Atlântico, dão lugar a bosques caducifólios e à meseta de Piedmont.
Os Apalaches separam a costa oriental dos Grandes Lagos das pradarias do centro-oeste. As
montanhas de Serra Nevada e a Cordilheira das Cascatas (Cascade Range) se encontram
próximas à costa do Pacífico. O Monte McKinley, no Alasca, com 6 194 metros de altitude, é o
ponto mais alto do país e de todo o continente. Os vulcões ativos são comuns ao longo do
Alasca e nas Ilhas Aleutas e no estado do Havaí só existem ilhas vulcânicas. O supervulcão
localizado no Parque Nacional de Yellowstone, nas Montanhas Rochosas, é a maior vulcão do
continente.

Mapa Topográfico dos Estados Unidos Continentais

O principal sistema hidrográfico do país, formado pelos rios Mississipi e Missouri e o terceiro
maior sistema fluvial do mundo, percorre o centro dos Estados Unidos de norte a sul. A pradaria
plana e fértil das Grandes Planícies se estende até ao oeste, até ser interrompida por uma
região de terras altas no sudoeste. As Montanhas Rochosas, na borda ocidental das Grandes
Planícies, atravessam a nação do norte até o sul, chegando a altitudes superiores a 3 400
metros. Ainda na região oeste encontram-se a Grande Bacia do Nevada (Great Basin) e
desertos, como o de Mojave, Sonora e Chihuahua.
Sua grande extensão e variedade geográfica inclui a maioria dos tipos de clima. A leste do
Meridiano 100 oeste, o clima varia de continental úmido no norte, a subtropical úmido no sul. A
ponta sul da Flórida é tropical, assim como o Havaí. As Grandes Planícies a oeste do Meridiano
100 são semiáridas. Grande parte das montanhas ocidentais são Alpinas.
O clima é árido na Grande Bacia, desértico no sudoeste, mediterrânico na costa da Califórnia e
oceânico nas costas do Oregon e de Washington e sul do Alasca. A maior parte do Alasca é
subártico ou polar. Climas extremos não são incomuns; os países do Golfo do México são
propensos a furacões e a maioria dos tornados do mundo ocorrem no interior do país,
principalmente na Tornado Alley ("Alameda dos Tornados"), no Centro-Oeste.
Demografia
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A população dos Estados Unidos foi estimada pelo United States Census Bureau em novembro
de 2010 em 310 730 000 habitantes, incluindo 11,2 milhões de imigrantes ilegais. Os Estados
Unidos são a terceira nação mais populosa do mundo, a seguir à China e a Índia, e são o único
país industrializado em que há perspectivas de aumento em grande parte da população.
Com uma taxa de natalidade de 13,82 por mil, 30% abaixo da média mundial, a sua taxa
de crescimento populacional é de 0,98%, significativamente superior às da Europa
Ocidental, Japão e Coreia do Sul.
No ano fiscal de 2009, foi concedida residência legal a 1,1 milhões de imigrantes. O México foi a
principal fonte de novos residentes por mais de duas décadas; desde 1998, China, Índia e
as Filipinas foram os quatro principais países de origem de imigrantes a cada ano.
Os Estados Unidos têm uma população muito diversificada: trinta e um grupos étnicos têm mais
de um milhão de membros. Os estadunidenses brancos são o maior grupo racial; descendentes
de alemães, irlandeses e ingleses constituem três dos quatro principais grupos étnicos do país.
Os afro-americanos são a maior minoria racial da nação e o terceiro maior grupo étnico.

Mapa da densidade populacional no território dos Estados Unidos.

Os asiático-americanos são a segunda maior minoria racial do país; os dois maiores grupos
étnicos asiático-americanos são chineses americanos e filipinos americanos. Em 2008, a
população americana incluía um número estimado de 4,9 milhões de pessoas com alguma
ascendência de nativos americanos ou nativos do Alasca (3,1 milhões exclusivamente de tal
ascendência) e 1,1 milhões com alguma ascendência de nativos do Havaí ou das ilhas do
Pacífico (0,6 milhões exclusivamente). De acordo com o censo de 2010, os hispânicos já são
mais de 50 milhões nos Estados Unidos.
O crescimento populacional dos hispânicos e latino-americanos é uma grande tendência
demográfica. Os 46,9 milhões de americanos de ascendência hispânica são identificados como
uma etnia "distinta" pelo Census Bureau; 64% dos hispano-americanos são de origem mexicana.
Entre 2000 e 2008, a população hispânica do país aumentou 32%, enquanto a população não
hispânica cresceu apenas 4,3%. Grande parte deste crescimento populacional vem
da imigração. Em 2007, 12,6% da população era constituída por indivíduos nascidos em outros
países, 54% deles na América Latina. A fertilidade é também um fator importante; o número
médio de filho por mulher latino-americana (taxa de fecundidade é de três, de 2,2 para as
mulheres não hispânicas negras e 1,8 para as mulheres não hispânicas brancas (abaixo da taxa
de substituição populacional, que é de 2,1). Minorias (conforme definido pelo Census Bureau, ao
lado de todos os não hispânicos, não multirraciais brancos) constituem 34% da população.
Estima-se que os não brancos constituirão a maioria da população em 2042.
Cerca de 82% dos americanos vivem em áreas urbanas; cerca de metade são residentes de
cidades com populações superiores a 50 000. Em 2008, 273 cidades tinham populações
superiores a 100 000 habitantes, nove cidades tinham mais de um milhão de habitantes e
41
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Governo
Os Estados Unidos são a federação mais antiga do mundo. O país é uma república
constitucional e uma democracia representativa, "em que a regra da maioria é temperada por
direitos das minorias protegidos por lei". O governo é regulado por um sistema de separação de
poderes definido pela Constituição, que serve como documento legal supremo do país. No
sistema federalista estado-unidense, os cidadãos são geralmente sujeitos a três níveis de
governo: federal, estadual e local; funções de governo local são geralmente divididas entre os
condados e os governos municipais. Em quase todos os casos, funcionários do executivo e do
legislativo são eleitos pelo voto da maioria dos cidadãos do distrito. Não há representação
proporcional no nível federal e isso é muito raro em níveis inferiores.
O Governo Federal é composto de três ramos:
 Legislativo – Congresso bicameral, composto pelo Senado e pela Câmara dos
Representantes, faz a lei federal, declara guerras, aprova tratados e tem o poder
de impeachment, pelo qual pode remover membros efetivos do governo.
 Executivo – o Presidente é o comandante-em-chefe das forças armadas, pode vetar projetos
de lei antes de se tornar lei e nomeia os membros do Conselho de Ministros (sujeito à aprovação
do Senado) e outros poderes, que administram e fazem cumprir as leis e políticas federais.
 Judiciário – A Suprema Corte e tribunais inferiores, cujos juízes são nomeados pelo
presidente com a aprovação do Senado, interpretam as leis e derrubam aquelas que são
inconstitucionais.
A Câmara dos Representantes tem 435 membros votantes, cada um representando um distrito
do Congresso para um mandato de dois anos. Cadeiras na Câmara são distribuídas entre
os estados pela população a cada dez anos. De acordo com o censo de 2000, sete estados têm
um mínimo de um representante, enquanto a Califórnia, o estado mais populoso, tem cinquenta
e três. O Senado tem 100 membros com cada estado tendo dois senadores, eleitos para
mandatos de seis anos, um terço das cadeiras do Senado estão acima para a eleição a cada
ano.
O presidente não é eleito pelo voto direto, mas por um sistema de colégio eleitoral indireto em
que os votos são distribuídos de forma determinada por estado, para um mandato de quatro
anos, podendo ser reeleito uma vez, consecutiva ou não. Cada estado recebe uma determinada
quantidade de votos de acordo com o número de congressistas dentro do poder legislativo:
senadores (dois por cada estado) e representantes (que variam de acordo com a população de
cada estado); dando um total de 538 membros. O sistema bipartidarista permite que um dos
candidatos à presidência, seja do Partido Republicano ou do Democrata, precise de apenas
duzentos e setenta votos para assegurar a vitória. A Suprema Corte, liderada pelo Chefe de
Justiça dos Estados Unidos, tem nove membros.
Os governos estaduais estão estruturados de forma mais ou menos semelhante. O estado
de Nebraska, excepcionalmente, tem uma legislatura unicameral. O governador (chefe
executivo) de cada estado é eleito por sufrágio direto. Alguns juízes estaduais e agentes do
gabinete são nomeados pelos governadores dos respectivos estados, enquanto outros são
eleitos pelo voto popular.
Todas as leis e procedimentos governamentais são passíveis de recurso judicial e a que foi
julgada em desacordo com a Constituição é anulada. O texto original da Constituição estabelece
a estrutura e as responsabilidades do governo federal e sua relação com os estados. O Artigo
Primeiro protege o direito ao "grande decreto" do habeas corpus e o Artigo Terceiro garante o
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direito a um julgamento com júri em todos os casos criminais. Emendas à Constituição exigem a
aprovação de três quartos dos estados. A Constituição foi alterada vinte e sete vezes; as dez
primeiras emendas, que constituem a Carta dos Direitos, e a Décima Quarta Emenda formam a
base central dos direitos individuais dos americanos.
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