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Objetivos

• Identificar a localização da Oceania no mundo;

• Entender a formação natural das ilhas na região;

• Compreender a importância geoestratégica da Oceania para os impérios/potências;

• Entender a dinâmica da Linha Internacional de Data;

• Identificar e problematizar a questão ambiental na região;

• Reconhecer as características dos grupos de ilhas.



Oceania – Continente 
com milhares de ilhas

8.528.382 km² de 
terras emersas;

Reúne Austrália, Nova 
Zelândia, Papua Nova Guiné 

e milhares de ilhas 
localizadas no Oceano 

Pacífico;

Pode ser dividida em três 
grandes grupos de ilhas:

Melanésia;

Micronésia;

Polinésia.



HEMISFÉRIO OCIDENTAL

- 1 DIA

HEMISFÉRIO ORIENTAL

+ 1 DIA



Linha Internacional de 
Data

• Antimeridiano de Greenwich;

• Separa o extremo oeste do planeta do 
extremo leste;



Relembrando 
fuso horário

A Terra possui 360°;

Movimento de rotação dura 24h 
e é realizado de Oeste para 
Leste;

360°/24h = 15° ou 1 fuso;

Meridiano de Referência – Greenwich – 0°

Leste – horas adiantadas;
Oeste – horas atrasadas.



• Todos os fusos estão a Oeste de 
Greenwich;

• Brasília é a hora oficial do país;

• O Brasil possui 4 fusos.



Povoamento da Oceania

• As ilhas foram povoadas há milhares de 
anos pelos ancestrais dos polinésios;

• Migrações pela Ásia às ilhas da 
Indonésia, até chegar à Austrália;

• Primeiros povos das ilhas do Oceano 
Pacífico criaram desde minúsculas canoas 
a remo, até embarcações a vela, capazes 
de viagens com dezenas de pessoas;



Dinâmicas da Natureza

• As formações do relevo das ilhas da Oceania apresentam grandes contrastes,
pois se constituíram em períodos geológicos diferentes;

• Austrália – altitudes modestas, origem antiga, predomínio de planaltos e
planícies;

• Ilhas – formações recentes, como no caso da Nova Zelândia;

• Maior parte das ilhas menores é constituída de atóis de origem coralínea.



Formação de atóis



Explicação de Darwin

“começou pela formação de um 
recife costeiro de corais ao redor de 
uma ilha vulcânica. À medida que 
esta ilha vai afundando o recife vai 
se acumulando e crescendo para 
fora em busca de águas mais ricas 
em nutrientes e transformando-se 
em um recife de barreira. A parte 
central, com menor circulação de 
água fica preservada como uma 
laguna interior”



Presença mineral

• As ilhas vulcânicas geralmente são pobres em 
recursos minerais;

• Recurso abundante – guano: dejetos de 
pássaros marinhos, depositados e solidificados 
ao longo dos séculos;

• O guano é utilizado como fertilizante;

Nauru é um paraíso destruído 
pela extração de Guano.



Economia dos 
conjuntos de 
ilhas

• Culturas comerciais para exportação:

• Café;

• Cana-de-açúcar;

• Frutas tropicais;

• Mineração (guano, ouro, cobre, petróleo);

• Turismo;

• Pesca



Presença 
Imperialista/Neocolonialista

• Presença dos EUA/Europa;

• Extração de matérias-primas;

• Bases militares para o domínio
geopolítico do Oceano Pacífico.



Melanésia
• A Melanésia abrange milhares de ilhas, desde

Papua Nova Guiné até as proximidades da Nova
Zelândia;

• Origem do nome: pele escura da população –
ilha dos negros;

• Principais territórios da Melanésia:

a) Papua Nova Guiné;

b) Ilhas Salomão;

c) República das Ilhas Fiji;

d) Arquipélago da Nova Caledônia.



Micronésia
• Origem do nome: pequenas ilhas/formadas

por mais de 2.500 ilhas coralíneas e
vulcânicas;

• Descolonização: meados do século XX e
parte significativa dos territórios ainda
mantém vínculo com potências externas;

• Ilhas e arquipélagos importantes da região:

a) Palau;

b) Nauru;

c) Kiribati;

d) Ilhas Marshall – Estado associado aos
EUA em função da ajuda financeira
oferecida à ilha, em troca da instalação e
manutenção de bases militares no país.



Estados Unidos testaram 23 bombas
nucleares entre 1946 e 1958;

• Impactos negativos da
contaminação radioativa:

a) Desenvolvimento de câncer;
b) Queimaduras



Polinésia

• Origem do nome: muitas ilhas;

• Abrange milhares de ilhas e arquipélagos
situados no Pacífico Central;

• Ilhas:

a) Estado Independente de Samoa –
Alcançou a independência em 1962,
continua sob o domínio estadunidense
desde o final do século XIX;

b) Polinésia francesa;

c) Bora Bora, Taiti.



Atol de Mururoa

• Palco de testes nucleares franceses;

• Atividade cessou em 1996, em virtude de 
protestos;

• França assinou o Tratado de Proibição de 
Testes Nucleares,



Problemas ambientais das 
ilhas oceânicas

• Impactos do aquecimento global:

• Aumento do nível do oceano;

• Ilhas sendo invadidas pela água;

• Tuvalu registrou o aumento de 10 cm do 
nível do mar;

• Países afetados: Kiribati, Tuvalu;

• Refugiado Climático reconhecido pela 
ONU em 2020



Lixo

• Dificuldade no tratamento dos resíduos 
sólidos;

• Ilhas de plástico;

• Contaminação de peixes.


