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Índia
País localizado na Ásia meridional.
País marcado pelo fenômeno das monções.
Sua capital é a cidade de Nova Dheli, localizada no norte do país.
A hidrografia da índia é marcada pela presença do rio Ganges, considerado sagrado para os indianos hinduístas,
no nordeste e pelo rio indo no noroeste.
O país possui 3,9 milhões de km² de extensão territorial. Ao norte limita-se com a cordilheira do himalaia.
É banhado pelo oceano índico e faz fronteira com Paquistão, China, Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar.
O relevo indiano é marcado pelo planalto do Decã, que ocupa grande parte da região central do país.
A índia localiza-se na placa indo-australiana, por isto a região onde está localizada a índia também é chamada de
subcontinente indiano.
O encontro das placas indo-australiana e Euro-asiática provocaram a formação da cordilheira dos andes. É
comum ocorrer fenômenos tectônicos devido ao fato da índia ter terras próximas a limites tectônicos.
A índia apresenta a segunda maior população do mundo, com mais de 1,2 bilhões de habitantes. Nas próximas
décadas a população da índia poderá ultrapassar a da china, se manter as taxas de crescimento atuais.
Embora possua grande população e grande considerável econômico, a Índia tem vários problemas sócias a
resolver, como pobreza, falta de moradia, transporte caótico, violência, entre outros.
A índia foi colonizada por ingleses, por isso a língua inglesa é um dos idiomas oficiais do país. A influência da
língua inglesa foi um dos fatores responsáveis pelo crescimento da indústria de informática do país, que é uma
das maiores do mundo.
Na luta pela independência da Índia, o principal líder foi Mahatma Gandhi, que tinha como características o uso
de métodos pacíficos, como boicote a produtos ingleses, passeatas, entre outros. Gandhi foi morto por um
fanático hindu que não concordava com suas ideias.
Conflito da Caxemira: Índia e Paquistão reivindicam uma área comum aos dois países- a Caxemira, onde há tanto
muçulmanos quanto hindus. Há grande preocupação, pois os dois países possuem grande armamento.

Japão
Está entre as maiores economias do mundo e apresenta ótimos indicadores sociais, mesmo enfrentando muitos
desastres ambientais como terremotos, vulcões e tsunamis.
Arquipélago de pequena extensão, formado por mais de 3 mil ilhas, sendo que quatro ilhas são consideradas
principais: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku.
Seu relevo é montanhoso. Monte Fuji – cartão postal e mais alta montanha do país, que é na verdade um vulcão
ativo.
Poucos rios, devido à pequena extensão territorial. Rio Shinano é o mais extenso.
Climas temperado, frio e subtropical, com temperaturas baixas e estações do ano bem definidas.
Correntes marítimas: Oia Sivo- fria e do Japão- quente.
Grande cobertura florestal, com predominância da Floresta Temperada, que perdem suas folhas durante as
épocas frias e secas.
Grande população – 126,8 milhões. Grande densidade demográfica, devido à pequena extensão territorial.
População concentrada ao longo da faixa litorânea oriental (leste).
Tóquio é uma das cidades mais povoadas do globo, com cerca de 17 000 hab/km².
Por causa da grande população e da falta de espaço, o modelo das casas tiveram que ser adaptados – construção
vertical – prédios, geralmente com dimensões bastante reduzidas.

