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Geografia

“E a minha vida é tão confusa quanto a América Central”
Humberto Gessinger – Engenheiros do Hawaii



Os dois conjuntos de países e territórios 
dependentes

• América Central Ístmica 
(continental);

• América Central Insular (ilhas):

a) Grandes Antilhas – Cuba, Haiti, 
Rep. Dominicana, Jamaica;

b) Pequenas Antilhas – Barbados, 
Antígua e Barbuda;

c) Bahamas – arquipélago com 
mais de 700 ilhas ao norte de 
Cuba.



Situação Política

• América Central Ístmica: todos os 
países são independentes;

• América Central Insular: países 
independentes e territórios 
pertencentes:

1) EUA;

2) França;

3) Países Baixos;

4) Reino Unido.



América Central Continental

• Sete países:

1. Guatemala;

2. Belize;

3. Honduras;

4. El Salvador;

5. Nicarágua;

6. Costa Rica;

7. Panamá

Área menor que a de Minas Gerais (586.520²)



Relevo

• Formação geológica recente;

• Dobramentos Modernos;

• Vulcões;

• Terremotos

• Placa do Caribe tem contato com 
as placas:

• Sul-americana;

• Cocos;

• Norte-americana.



América Central Insular

• Grandes e Pequenas 
Antilhas:

• Cadeia de montanhas 
oceânicas;



Clima e Vegetação
• Tropical;

• Submetidas à ação das correntes
marítimas quentes e ventos
alísios (carregados de umidade);

• Porção leste recebe elevada
umidade (barlavento);

• Porção Oeste recebe menos
umidade (sotavento)

• Florestas tropicais (ambientes
úmidos);

• Savanas e estepes (áreas menos
úmidas).



População

• 46 milhões de habitantes;

• Cuba, Haiti e Rep. Dominicana 
são os países mais populosos;

• Havana é a cidade mais 
populosa.

• Predomínio da língua espanhola;

• Outros idiomas:

• Inglês;

• Francês;

• Holandês.



América Central Continental e Insular: 
Economia

Continental

• Agricultura de gêneros tropicais:

1. Café;

2. Açúcar;

3. Algodão;

4. Frutas Tropicais;

• Pecuária: carne;

• Principal parceiro comercial: 
EUA – 43% das exportações

Insular

• Agricultura de gêneros tropicais:

1. Tabaco;

2. Algodão;

3. Café;

4. Açúcar.

• Mineração:

• Bauxita – Jamaica;

• Petróleo – Trinidad e Tobago.



Outras fontes de renda

• Agroindústria açucareira;

• Indústrias de:

1. Tecidos/roupas;

2. Calçados;

3. Alimentos.

• Turismo:

• Praias;

• Prática de mergulho;

• Cassinos;

• Cruzeiros marítimos.



Paraísos Fiscais





América Latina: tanta riqueza e tanta pobreza

• “uma pequena ilha do Caribe era mais importante para a
Inglaterra; do ponto de vista econômico; do que as 13 colônias
matrizes dos Estados Unidos.”

Eduardo Galeano – As Veias Abertas da América Latina



Razões Históricas

• Passado colonial:

• Latifúndio;

• Escravidão;

• Extração de recursos naturais;

• Desigualdades entre indígenas e negros, com relação à população 
branca;

• Pacto colonial que proibia iniciativas de industrialização;



Influência das empresas estadunidenses no pós-
independência (doutrina Monroe).



“Republiquetas 
das Bananas”



Razões contemporâneas

• Corrupção;

• Má distribuição de renda;

• Concentração de renda;

• Falta de reforma agrária;

• Baixo crescimento da economia;

• Aumento do desemprego;

• Narcotráfico.



Triângulo Norte da 
América Central - TNAC

• Região composta por El Salvador, Honduras e 
Guatemala;

• Região mais violenta do mundo, fora de uma zona 
de conflito;

• [...] se no passado recente, movimentos
camponeses e facções guerrilheiras eram
comumente apontados pelos governos da região
como responsáveis por ela (violência), hoje, em
boa medida, são as gangues de rua (CORREA,
2015, p. 83).

• Fotos: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/22/albu
m/1503438373_635540.html#foto_gal_12

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/22/album/1503438373_635540.html#foto_gal_12


Caravana de 
Imigrantes -

TNAC



O reggae na Jamaica: origem e identidade de um 
povo

• Origens do gênero musical/influências:

• Raízes africanas;

• Canções de trabalho/canções religiosas;

• Música estadunidense: blues, jazz, rock.

• Origem espacial:

• Periferia de um centro urbano composta por negros migrantes de áreas 
rurais.



Influência junto à população 
jamaicana

• Conteúdo contestador, político, revolucionário e religioso;

• O reggae é um dos produtos do movimento de
conscientização negra dos anos 1970.

“Get up, stand up: stand up for 
your rights!”
Bob Marley


