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•países desenvolvidos — são os países altamente industrializados e com domínio de 
tecnologias avançadas. Correspondem aos Estados Unidos e ao Canadá;

•países emergentes — países de industrialização tardia em relação aos desenvolvidos 
e mais industrializados que os outros países americanos — dominam a tecnologia 
clássica e alguns setores de tecnologia avançada, como Brasil, México e Argentina;

•países com economia diversificada mas de base mineral — Chile (cobre e, 
secundariamente, frutas e pescados), Bolívia (gás natural, estanho e outros minerais), 
Peru (cobre, ouro, prata, zinco etc.), Guiana (bauxita), Suriname (bauxita), Jamaica 
(bauxita), Colômbia, Venezuela e Trinidad e Tobago (petróleo);

•países com economia de base agropecuária — Paraguai (soja e algodão), Uruguai 
(lã e carne), Cuba (açúcar e produtos de tabaco), Haiti (café), República Dominicana 
(açúcar); países da América Central ístmica (banana, algodão, café, açúcar etc.).



Meios naturais da América e os “rios voadores”

•Vários fatores geográficos definem os meios naturais e os climas

A América, como já vimos, é o continente mais extenso na direção norte-sul. Possui 

terras nas três zonas climáticas do planeta, definidas pelo ângulo de incidência dos raios 

solares: zona glacial ou polar; zona temperada do norte e do sul; e zona tropical.

Vários tipos de clima (figura 4) são definidos de acordo com a interação dessas zonas 

climáticas com o relevo e suas altitudes, a latitude, as correntes marítimas quentes e frias 

que chegam ao continente americano, a proximidade dos lugares em relação ao oceano 

(maritimidade) ou o distanciamento destes (continentalidade), a presença de vegetação 

natural (florestas etc.), como também a ação humana no espaço (desmatamento etc.).





•A Cordilheira dos Andes, os “rios voadores” e o clima

O clima e principalmente a umidade das regiões centrais e meridionais da América do Sul — regiões 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, e os países vizinhos Paraguai, Argentina e Uruguai — têm relação 

com a Cordilheira dos Andes. A sua disposição latitudinal ou norte-sul e suas elevadas altitudes interferem 

na circulação das enormes massas de ar e dos ventos carregados de umidade ou vapor de água — os 

chamados rios voadores — que se deslocam de leste para oeste, do Oceano Atlântico para a Amazônia. 

O nome “rios voadores” foi dado pelo climatologista José Marengo, do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE).

Observe a figura 5 para compreender como isso ocorre.

Uma das conclusões que podemos tirar ao observar a figura 5 é que o desmatamento da Floresta 

Amazônica poderá comprometer a distribuição das chuvas nas regiões e nos países citados 

anteriormente. As consequências seriam desastrosas para a agropecuária, para os reservatórios de água 

das usinas hidrelétricas, para a recarga dos aquíferos e rios e para o abastecimento de água das 

populações.





•Relevo e povoamento da América

O relevo do continente americano pode ser compreendido por meio de sua divisão em três porções: 

oeste, leste e central. Observe a figura 6.

O relevo da porção oeste é dominado por grandes cadeias montanhosas — Montanhas Rochosas e 

Cordilheira dos Andes — e por planaltos de altitudes elevadas — planaltos do Colorado e da Grande 

Bacia, na América do Norte; e altiplanos, como são chamados na América do Sul (figuras 7, 8 e 9, na 

página seguinte).

As altitudes elevadas dessa porção do relevo, associadas ao clima frio de alta montanha, dificultam a 

fixação humana.







No relevo da porção leste do continente americano também existem cadeias 

montanhosas, planícies litorâneas de maior e menor largura e planaltos (reveja as figuras 6, 7 

e 8).

Diferentemente da porção oeste, as montanhas e serras da porção leste — Montes 

Apalaches (figura 10) e as serras Geral, do Mar e da Mantiqueira, no Brasil, além de outras —

são de formação geológica antiga e encontram-se bastante desgastadas pela erosão, o que 

explica as altitudes baixas quando comparadas às da porção oeste. Para se ter ideia, o Monte 

Mitchell, ponto culminante dos Apalaches, tem 2.037 metros de altitude, e o Pico da Bandeira, 

na Serra do Caparaó, ramificação da Serra da Mantiqueira, nas divisas dos estados do 

Espírito Santo e de Minas Gerais, tem 2.892 metros (localize-os na figura 6).



A leste dos Apalaches abre-se uma grande planície que se estende até o Oceano Atlântico. Trata-se da 

região mais povoada dos Estados Unidos, onde se localizam as cidades de Nova York, Boston, Filadélfia, 

Washington, entre outras.

O relevo da porção central é o domínio de vastas planícies, baixos planaltos e depressões (reveja as 

figuras 7 e 8): Planície Central (figura 11), na América do Norte; e as planícies do Orinoco, Amazônica, 

Platina e do Pantanal, na América do Sul.

Por essas planícies, com exceção das planícies do Orinoco e Amazônica, penetram massas de ar frio 

originárias dos polos Norte e Sul. Quanto ao povoamento, reveja os mapas das figuras 4 e 6 e os 

relacione com o da figura 12.





América: vegetação original ou nativa e as relações com o clima

Ao mesmo tempo que os tipos de clima influenciam a distribuição das diversas formações vegetais 

originais sobre a superfície terrestre, os climas têm suas características de temperatura e umidade 

afetadas por essas formações — lembre-se do caso dos “rios voadores”.

•Os tipos de clima e as formações vegetais originais

Observe o mapa da figura 13 e veja as fisionomias das formações vegetais originais da América e, em 

seguida, compare-o com o mapa da figura 4 (América: tipos de clima) para perceber a correspondência.

Agora, compare os mapas das figuras 13 e 14. Observe o grau de intervenção humana nas formações 

vegetais originais decorrente do processo de ocupação do continente americano e da produção de 

espaços geográficos, com desmatamentos para implantação da agropecuária, construção de cidades e 

estradas, exploração madeireira e mineral etc.









Água, um bem comum

A água é essencial para qualquer forma de vida e é um recurso básico em todos os setores de 

produção. Por isso, a extração excessiva e sua degradação por uma atividade econômica ou por um 

grupo de pessoas sempre implicam prejuízo para outros usuários e para o meio ambiente. Esses 

desequilíbrios estão na base de muitos conflitos associados ao uso da água. Veja a seguir algumas 

formas de uso e causas de contaminação provocadas pela agricultura, pela indústria e pelo 

abastecimento urbano.









Recursos hídricos e conflitos

Embora, de modo geral, a América Latina seja rica em água, há desigual distribuição espacial desse 

recurso entre países e no interior deles. Além disso, os diversos usos e as discordâncias quanto às 

formas de gestão da água geram conflitos de interesse na região. Veja algumas tensões relacionadas 

à água.



O megaprojeto de mineração “Arco Mineiro do Orinoco” ameaça a qualidade das águas e 

atinge comunidades indígenas na Bacia do Rio Orinoco, principal fonte de recursos hídricos 

da Venezuela. A mineração de ouro, diamante, ferro, bauxita e níquel, prevista para essa 

área, além de demandar o uso intensivo de água, libera agentes contaminantes, como 

mercúrio, cianeto e arsênico.



No Brasil, a instalação de hidrelétricas nos rios da Bacia Amazônica tem oposto empresas e governos 

(federal e estaduais) às populações que dependem diretamente dos rios para garantir sua subsistência. 

Um dos conflitos relacionados à Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, gira em torno da redução da vazão 

do Rio Xingu, fato que acarreta impactos para os ecossistemas locais e as populações indígenas e 

tradicionais.



Nos anos 1990, muitos governos latino-americanos privatizaram os sistemas de 

fornecimento de água sob forte oposição popular, que acusava o encarecimento desses 

serviços e a transformação da água em mercadoria. No Uruguai, por exemplo, grupos da 

sociedade civil reverteram o processo de privatização nos anos 2000 por meio de plebiscitos 

nacionais e pressão política.



A grande disponibilidade hídrica do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do 

mundo, desperta interesses de grandes corporações empresariais, nacionais e estrangeiras, como as do 

setor de alimentos e bebidas. A possibilidade de flexibilizar leis para permitir a exploração direta ou a 

criação de um mercado privado de água tem gerado preocupação nos países abrangidos pelo aquífero.


