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Módulo 13. ATIVIDADES INDUSTRIAIS NOS ESTADOS 

UNIDOS

Objetivos:

- Conhecer por que os EUA é a maior potência mundial.

- Quais fatores fazem dos EUA a maior potência 

mundial?

- Compreender as bases da industrialização dos EUA.

- Conhecer a economia industrial dos EUA, as principais 

áreas e os principais produtos.



QUAIS FATORES FAZEM DOS EUA A MAIOR POTÊNCIA

MUNDIAL?

- grande e rico mercado interno.

- grande entrada de imigrantes.

- domínio de tecnologias avançadas: informática, 

telecomunicações, química fina, biotecnologia e 

militar.

- controle de vastas áreas do mundo.
- existências de grandes riquezas naturais.



Bases da Industrialização

Fonte de Energia: destaque para a grande utilização de carvão 

mineral nas termelétricas para produção de eletricidade. Produz 

bastante energia, mas consome muito também, precisando 
importar muito petróleo. Outro destaque são as usinas nucleares.

A BASE SÃO OS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS, 

RESPONSÁVEIS PELA EMISSÃO DE GASES 

POLUENTES.

EUA SÃO UM DOS POUCOS PAÍSES QUE 

NÃO ASSINARAM O PROTOCOLO DE 

QUIOTO QUE PREVÊ REDUÇÃO DA EMISSÃO 

DE GASES POLUENTES.



RECURSOS MINERAIS

Apesar de ter muitas reservas 

minerais, seu consumo é muito 

elevado, portanto com muitas 

necessidades de importação 

de minérios

PODER DE INVESTIMENTO

É o país sede que reuni a 

maior quantidade de 

transnacionais do mundo, a 

economia de suas empresas 

juntas são maiores do que 200 
reunidos.





PODER DO COMÉRICO

Grande chave dos EUA!! Apresenta população numerosa e com 

grande poder compra, o que torna o mercado interno dos EUA 
muito grande. Movimentando a economia.





Módulo 14. CANADÁ: PARCEIRO DOS 

ESTADOS UNIDOS

Parceiro, amigo, brother...parceria forte!! 

O que isso significa??

Grande vínculo no comércio entre os países.

Vejamos!!

Os EUA compram 75% das exportações do Canadá.

51% das importações do Canadá vem dos EUA.





Formação Territorial
Tivemos dois grupos que se destacaram na colonização do 

Canadá, os franceses ocupando a atual região de Quebec e os 
ingleses ocupando a região de Ontário!

Isto fez do Canadá um país 

bilíngue. Mas não é totalmente 

pacífico, Quebec é uma região 

que predomina população de 

origem francesa que já 

organizou plebiscitos para 

opinar sobre a separação do 

Canadá, mas foi rejeitado.



E sua economia?? Vai bem...vai bem!
Apesar de ter um pequeno mercado interno, tendo dependência 

do mercado externo sendo suprido pelo comércio com os EUA.

Agricultura moderna com elevada produção (trigo, aveia, 

centeio, milho e celulose), mas com pequena participação no 

PIB (SÃO PAÍSES DESENVOLVIDOS, PORTANTO, MAIOR DESTAQUE 

AO SETOR INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO).

Indústria próxima aos Grandes Lagos na fronteira com os EUA, 

destaque para indústria petroquímica, metalúrgica (alumínio), 

aeronáutica, madeireira.



Módulo 15. JAPÃO: a quarta potência 

econômica mundial

• País que atingiu elevados índices de desenvolvimento!

• País desenvolvido, portanto com características 

econômicas (economia rural e industrial) parecidas 

com países que já estudamos (países da Europa, EUA 

e Canadá)





POPULAÇÃO
Concentrada nas cidades

Destaque para Tóquio e as grandes cidades 

de seu entorno, formando uma grande 

megalópole

https://www.google.com.br/maps/@35.63334

03,138.5509555,377037m/data=!3m1!1e3

https://www.google.com.br/maps/@35.6333403,138.5509555,377037m/data=!3m1!1e3


POPULAÇÃO IDOSA: com baixas taxas de natalidade e 

alta expectativa de vida!!



E sua economia?? 
Agricultura apesar de ter poucas terras agricultáveis (relevo montanhoso) o 

Japão tem moderna produção com destaque para a produção de arroz. 

Como o consumo é muito grande precisam importar

- Uso intenso de tecnologia.

- Pequena participação no PIB.

- Pequena utilização de mão de obra.



https://www.youtube.com/watch?v=l-

mRuCs64ec

https://www.youtube.com/watch?v=F-

nb9L_eqsw

https://www.youtube.com/watch?v=l-mRuCs64ec
https://www.youtube.com/watch?v=F-nb9L_eqsw


Indústria – grande destaque!!
Grande desenvolvimento após a 2ª guerra mundial.

Muito investimento em pesquisa e educação, levando 

ao desenvolvimento tecnológico com grandes empresas 

transnacionais.

Pioneiro na introdução de robôs na produção industrial, 

desenvolvendo o modelo TOYOTISTA.

Destaques: siderurgia, naval, 

química, automobilística, 

máquinas e equipamentos 

tecnológicos.



Recursos Minerais e Energéticos

O GRANDE PROBLEMA JAPONÊS!!

É um país pequeno, além de ser montanhoso e devido à 

formação geológica apresenta poucos recursos, tendo 

que importar muitos recursos minerais e energéticos.

Exemplo, muito dependente da energia atômica!!

Caso Fukushima!!

https://www.youtube.com/watch?v=1bjbO8q1nTs

https://www.youtube.com/watch?v=1bjbO8q1nTs

