
Percurso 17
Ásia: diversidade

física, uso da terra 
regionalizações



A Diversidade do Meio Natural

• 45 países;

• 45 milhões de km²;

•Maior continente do planeta;

• Estende-se do meridiano 25º ao 180º 
(Leste);







Clima e Vegetação

• Fatores climáticos determinam os elementos do clima!!!!

• Latitude;

•Maritimidade;

• Continentalidade;

• Relevo.



Latitude e 
Zonas Térmicas

Ásia

- Intertropical;
- Temperada do 

Norte;
- Polar do Norte







Clima Equatorial



Clima Tropical



Savana na 
Índia



Clima Desértico

Mandalgovi - Mongólia



Clima Semiárido

ESTEPES SÃO DESENVOLVIDAS EM AMBIENTES DE 
TRANSIÇÃO – SEMIÁRIDO PARA ÁRIDO.



Clima Mediterrâneo



Clima Temperado

Tóquio – Japão.



Clima FRIO

RÚSSIA



FRIO DE MONTANHA



Clima Polar



O RELEVO DA ÁSIA

• Relevo: forma natural de modelagem da superfície terrestre;

• Fatores responsáveis pela modelagem do relevo:

a) Endógenos (internos) – processos construtivos, que geralmente aumentam
o relevo (Vulcanismo, tectonismo);

b) Exógenos (externos) – processos que envolvem a remoção de material, que
geralmente leva à redução do relevo – Intemperismo, erosão e
sedimentação.



Fatores Endógenos



Fatores Exógenos



Etapas da erosão
Desgaste
Transporte;
Sedimentação



FORMAS DE RELEVO



• Planalto: predomínio da erosão;

• Planície: predomínio da sedimentação;

• Depressão: predomínio da erosão em áreas rebaixadas com relação 
ao relevo circundante;

• Montanha: dobramento de placas tectônicas.



Principais formas de relevo na Ásia
• Planalto do Pamir – “telhado do mundo”, integração na Ásia Central.



Planalto do Tibete
Localização 
do Tibete –
território 

ocupado pela 
China.



Planície da Sibéria

Recursos minerais 
presentes na região:
carvão, petróleo, gás 
natural, diamantes, 

minério de ferro e ouro.



Planície Indo-Gangética

Importância:

Rios:
• Indo (Oeste);
• Ganges (Leste);

Produção agrícola;
Concentração populacional.



Cordilheira do Himalaia

• Separa as porções norte e sul do
continente;

• Constitui uma barreira natural para o
avanço das massas de ar frio que vêm do
norte e para as massas de ar quente
provenientes do Sul.



Depressão 
Absoluta

•Mar de Aral;

•Mar Cáspio;

•Mar Morto.



Mar de 
Aral



Penínsulas e Ilhas

• Península da Anatólia;

• Estreito de Bósforo e Dardanelos

• Ligação entre Ásia e Europa.



Península Arábica

• Estreito de Ormuz (golfo
pérsico);

• Estreito de Bab El Mandeb
(Ásia e África;

• Canal de Suez (Mar
Vermelho e Mediterrâneo.



Península da Indochina

• Localização estratégica;

• Industrialização 
Recente (Novos tigres 
Asiáticos);

• Vietnã;

• Laos;

• Camboja;

• Tailândia;

• Malásia



Ilhas 

• Concentração no sudeste
asiático;

• Arquipélago das Filipinas
– maior da região
(13.700 ilhas);

• Formação geológica
recente;

• Forte atuação tectônica.



CÍRCULO DE 
FOGO NO 
PACÍFICO



Tsunami 
no Japão 

- 2011



VULCÃO NAS 
FILIPINAS



TERREMOTO 
NO NEPAL





TERREMOTO 
NO JAPÃO



PRINCIPAIS RIOS ASIÁTICOS

NOMES REGIÃO DA NASCENTE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA

• Brahmaputra;
• Ganges;
• Indo

Terras altas do Himalaia Formação de planícies aluviais no
baixo curso, aproveitamento para
a agricultura.

• Rio Azul (Yang Tsé-Kiang);
• Rio Amarelo (Hoang-Ho);
• Mekong

Porção central da Ásia Planícies aluviais aproveitadas
para a agricultura.

• Tigre e Eufrates Porção oriental da Turquia Abastecimento de regiões áridas;
nascimento e a manutenção das
sociedades mesopotâmicas na
antiguidade.



Pressões sobre o Meio Ambiente

• O caso do Mar de Aral: redução do volume de água.

• Motivo: desvio das águas dos rios Syr Daria e Amu Daria para irrigar um
projeto de plantio de algodão; clima desértico.

• Consequências:

1. Concentração de sal;

2. Empobrecimento de comunidades ribeirinhas;

3. Areia carregada pelos ventos para países como Japão, Suécia e Noruega;

4. Aumento de casos de câncer pela contaminação (agrotóxicos, sal, areia).



O DESASTRE DO MAR DE ARAL AO LONGO DO TEMPO



PAISAGEM DO FIM DO MUNDO?





A pesca ficou
apenas na
história…



O Uso da Terra

• Condicionado pelos fatores geográficos do clima:

1. Altitude;

2. Maritimidade;

3. Continentalidade;

4. Solo.

• Uso de tecnologias aplicadas à agropecuária, como a irrigação, o ser humano altera
os condicionamentos impostos pelo meio natural.

• Importante:

A Ásia combina técnicas tradicionais com o uso de modernas tecnologias.





Regionalização segundo a localização dos 
países no continente

• Critério de 
regionalização:

localização no 
espaço 

geográfico.


