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segunda maior
extensão territorial do
mundo

Divide-se em treze
unidades políticas

Colonização iniciada
no século XVI por
franceses – fundação
da cidade de Quebec

Século XVIII - Guerra
dos sete anos entre
Inglaterra e França –
ingleses tomaram
parte da região.



Terras colonizadas foram divididas em duas:
Canadá superior (atual província de Ontário), de
características inglesa; e o Canadá inferior, com
população francesa

Século XIX – reunificação das duas regiões e
incorporaram as colônias litorâneas do Atlântico –
Terra Nova, Nova Escócia e Novo Brunswick.

Formava uma área colonial britânica

1895 - Construção da ferrovia Canadian Pacific
Railway – expansão para o oeste e norte e
interligou o país de costa a costa.

Atualmente o Canadá é um país independente –
participa da Comunidade Britânica de Nações



ASPECTOS HUMANOS

População absoluta pequena – 35 milhões de habitantes

País pouco povoado – 3 hab./km²  essa média não retrata a 
real distribuição populacional



Crescimento vegetativo baixo – 0,16% em 2017

Elevada urbanização (83% da população vive em cidades)

Alto Desenvolvimento Humano (não há analfabetos; taxa
de mortalidade infantil abaixo de 5%; renda per capita
elevada).

População idosa numerosa (18%)

População jovem com menos de 15 anos é pequena (15%)

Grande entrada de imigrantes entre 1867 e 2016 – 17
milhões de imigrantes, maior parte de origem europeia

Crescimento da imigração de outros continentes na última
década – Ásia





País multicultural

Composição da população: 20% de origem inglesa; 15% de
origem francesa; escoceses (14%), irlandeses (13%), alemães
(9%), italianos 5%), chineses (5%), indígenas e esquimós (4%).

País polarizado – Franceses em Quebec e Ingleses em
Ontário  gerou conflitos no período colonial

Governo adotou o francês como segunda língua oficial



ECONOMIA RURAL

- País desenvolvido com economia moderna

- Uso elevado de tecnologia

- PIB está entre os maiores do mundo – 1,7 trilhão em 2016.

Dois grandes problemas do Canadá:

- População pequena, o que forma mercado interno reduzido e gera
dependência de outros países, especialmente dos EUA.

- Espaço natural é muito extenso e nele predominam climas frios, que
dificultam o povoamento e a exploração econômica.

Setor primário da economia (agropecuária e silvicultura)  ocupa
cerca de 11% do território nacional e enfrenta dificuldades para
expansão (relevo montanhoso e clima frio).



Áreas agrícolas concentradas no sul do país



Apesar das dificuldades, o Canadá é um
grande produtor agropecuário

Utiliza técnicas moderna e altamente
produtivas

Exporta trigo, cevada, frutas e laticínios

Setor primário ocupa 2% da população
economicamente ativa

Produz apenas 1,6% do PIB

Planícies centrais – cultivo mecanizado de trigo

Rotação de culturas com beterraba, aveia e
cevada

Extrativismo vegetal na floresta e silvicultura
de coníferas – maior exportador mundial de
produtos florestais



Espaço agrícola canadense – 64 milhões de hectares

O uso do espaço cresceu – total de terras cultivadas saltou
de 27 milhões de hectares, em 1971, para 39 milhões de
hectares, em 2016.

Número de propriedades rurais caiu – indica forte
concentração das terras nas mãos de poucos proprietários.



Silvicultura – cultivo de matérias-
primas para a produção de papel e
celulose

Canadá é o maior produtor mundial
de celulose e madeira para construção
civil e a fabricação de móveis.

Áreas de maior exploração estão no
oeste – zonas montanhosas

No sudeste, nas proximidades das
zonas industriais do vale do rio São
Lourenço

Florestas do extremo norte são pouco
exploradas.



A ECONOMIA INDUSTRIAL

Canadá possui grandes jazidas de diversos recursos naturais

Maior produtor de potássio e titânio

Segundo maior produtor de nióbio, tântalo e urânio

Terceiro maior produtor de níquel

Sexta maior produção mundial de petróleo – 4º maior exportador (EUA
é o principal comprador)

Quinto maior produtor de gás natural – 5º maior exportador





Petróleo é extraído das províncias centrais

A produção de petróleo tem se mantido entre as 10 maiores do mundo há 4
décadas

Há grande produção de gás natural, mas as reservas são pequenas

O carvão mineral está distribuído em extensas áreas, mas as reservas são
pequenas.

Atividade industrial – 13% da PEA

Produz 28% do PIB – alta produtividade

Produção industrial é concentrada na região dos Grandes Lagos e do Vale
do rio São Lourenço – parte leste

No oeste as indústrias estão em Vancouver

Na área central as indústrias se localizam em Calgary e Edmonton
(setores petroquímico e alimentício) – presença de matérias-primas e
infraestrutura.




