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Módulo 8. A ECONOMIA RURAL DA EUROPA

Características da Produção Agropecuária

A. Predomínio de Pequenas Propriedades

B. Alta Mecanização

C. Redução do uso da mão de obra rural

D. Exploração direta da terra

E. Produção comercia intensiva

F. Pequena parcela do PIB



A. Predomínio de Pequenas Propriedades



B. Alta Mecanização

C. Redução do uso 

de mão de obra rural 

Provocou



C. Redução do uso de mão de obra rural 



D. Exploração do Uso Direto da Terra



E. Produção Comercial Intensiva



F. Pequena Parcela do PIB



Módulo 9. A ECONOMIA INDUSTRIAL DA EUROPA

Origens e Evolução da Industrialização

Revolução Industrial – Inglaterra, final do século XVIII.

Por que na Europa?? Há fatores importantes.

 Acumulação de capital;

 Matérias-primas;

 Abundância da mão de obra;

 Mercados consumidores;

 Inovações tecnológicas.

Consequências!!

 Produção em escala;

 Maior lucratividade;

 Novos investimentos;

 Inovações tecnológicas constantes.



A Localização Industrial - são fatores que determinam a escolha na 

instalação de indústrias, na Europa há fatores que apresentam maior 

destaque, vejamos.

Transportes – na 

Europa é essencial, 

traz a matéria-prima e 

distribui os produtos. O 

continente europeu 

apresenta eficiente 

rede de transportes, 

com destaque para o 

transporte rodoviário, 

e sua flexibilidade. 

Com destaque para a 

região central do 

continente, com 

grande densidade de 

estradas e ferrovias.



Matéria-prima – não é 

o fator mais 

importante na Europa, 

pois o continente 

apresenta poucos 

recursos minerais e 

energéticos, e como 

tem um rede de 

transportes muito 

eficiente, importar não 

é um grande 

problema. Destaque 

para o leste da 

Europa, especialmente 

para a Rússia e sua 

grande produção de 

gás natural.



Energia – importante fator, devido as 

grandes mudanças.

Destaques!!
Carvão Mineral: 1ª Rev. Ind. Utilizado para 

transporte, atualmente para as siderúrgicas e 

geração de energia.

Petróleo: muito importante, principalmente 

após a 2ª Rev. Ind. Utilizado para o transporte.

Energia Nuclear: muito utilizado na Europa 

para gerar energia elétrica principalmente na 

França. 3ª Rev. Ind.

A Europa vem investindo muito também em 

fontes alternativas com o a Energia Eólica e 

Solar.



Mão de obra – a população está 

localizada em grande quantidade 

no setor terciário. De forma geral 

tem abundância de mão de obra 

qualificada, porém esta mão de 

obra é mais cara, encarecendo a 

produção e muitas vezes 

buscando lugares com menor 

valor da mão de obra.

Mercado Consumidor – ponto 

forte da Europa, pois sob os dois 

pontos de vistas – qualidade e 

quantidade – a Europa se 

destaque, pois sua população 

tem boa renda e também é 

relativamente numerosa, o que 

gera muito consumo, controlando 

em torno de 36% do comércio 

mundial.



Módulo 10. ASPECTOS NATURAIS DA AMÉRICA ANGLO-SAXÔNICA

América Anglo-Saxônica: referente aos países colonizados pela Inglaterra, 

atualmente são desenvolvidos.

América Latina: países colonizados por Espanha/Portugal/Inglaterra, atualmente 

são países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.

Relevo: temos 3 grandes conjuntos de formadores de relevo.

• Escudos Cristalinos: rochas antigas que sofreram muita erosão, formado por 

relevo de baixas altitudes, destacam-se o Monte Apalaches e o Planalto do 

Labrador.

• Bacias Sedimentares: ocupa a parte central, formado por terrenos planos, com 

terras ideais para a agricultura, é conhecido como Prairie.

• Dobramentos Modernos: Ocupam a parte oeste, são “montanhas jovens”, 

devido sua formação recente, com áreas de terremotos e vulcões, sua 

principal formação são as Montanhas Rochosas.



Relevo e Hidrografia

O Canadá apresente inverno 

rigoroso, dificultando o 

aproveitamento dos rios 

(navegação e hidrelétricas) 

Nos EUA, destaca a Vertente do 

Golfo do México, com o rio 

Mississipi, muito utilizado para 

irrigar as terras agrícolas e 

também para navegação até o 

porto de Nova Orleans



Dobramentos modernos: Montanhas Rochosas





Bacias sedimentares: planícies centrais dos EUA e 

Canadá. (prairies)



Escudos cristalinos: montes apalaches



Qual vertente mais importante?? Vertente do Golfo do 

México, rio Mississipi.


