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ATIVIDADE 10 

 

   Olá turma como estamos trabalhando sobre regionalização, como regionalizar vamos começar a ver o 

continente americano, ou seja, as Américas. Vamos começar a entender os aspectos físicos deste tipo de 

regionalização. Começando com o relevo, hidrografia, clima e vegetação. Passando depois para a 

regionalização pelo critério geográfico propriamente dito. 

  Não é necessário imprimir, só quem puder, as perguntas copiar e responder no caderno, não esquecendo da 

data. Não precisa enviar cada atividade trabalhada. Quando for para enviar eu pedirei então. 

   Bom trabalho a todos e boa semana!!! 

 

VEGETAÇÃO – Alguns tipos de vegetação do continente americano sofreram grandes alterações e 

significativa redução de suas extensões originais em decorrência de ações humanas voltadas ao 

desenvolvimento econômico, como a derrubada da vegetação nativa para construir estradas, ferrovias e 

hidrelétricas, para extrair os recursos das florestas ou para expandir áreas agrícolas ou cidades.  

   Um exemplo é a Floresta de Coníferas, também conhecida como Taiga, formação bastante homogênea que 

recobre boa parte do Canadá, cujos pinheiros são explorados para a produção de madeira e papel. Atualmente, a 

atividade é acompanhada de reflorestamento das áreas anteriormente desmatadas.  

   As Pradarias são muito utilizadas em atividades agrícolas — como cultivo de grãos e cereais (trigo, soja, 

milho, sorgo) — e na prática da pecuária. A região central dos Estados Unidos, que era recoberta por Pradarias, 

apresenta atualmente uma das agriculturas mais produtivas do mundo.  

  A Savana tropical, que no Brasil é denominada Cerrado, foi extensamente devastada para dar lugar à 

agricultura (principalmente de soja) e à pecuária, resultando em muitos conflitos entre posseiros indígenas e 

latifundiários. Nos últimos anos, grandes áreas de florestas tropicais da América também foram eliminadas em 

virtude da intensa exploração econômica, que se traduz em desmatamento, seja para extração da madeira de alta 

qualidade, seja para abertura de espaços voltados à pecuária e, posteriormente, à agricultura. 

 



 
Depois da leitura e observação do mapa responda as questões abaixo. 

 

1) Cite a região/país (es) onde ocorre vegetação floresta tropical, tundra e deserto. 

 

2) A floresta e coníferas ocorre na região norte do continente. Isso se caracteriza por quais fatores? Qual a sua 

principal utilidade? 

 

3) No Brasil como é chamada a Savana Tropical? 


