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Localização/dinâmica natural

• Ilha situada na entrada do Golfo do México;

• Dista apenas 170 km da Flórida;

• Largura varia entre 30 a 200 km de extensão;

• Relevo predominantemente plano (baixos planaltos/planícies);

• Ponto mais alto 1.974 metros de altitude (Pico Turquino/Sierra
Maestra);

• Clima tropical úmido/Ilha sujeita a furacões;

• Floresta tropical (amplamente devastada).



Socialismo em Cuba

• Pré-revolução:

a) País governado por Fulgêncio Batista (1934-1958);

b) Governo representava interesses estrangeiros na 
ilha;

c) Caráter repressivo;

d) Empresas estrangeiras dominavam os principais 
setores de produção;

e) Grande parcela da população vivia em condições de 
pobreza;

f) Descontentamento popular em relação ao governo



Revolução Cubana

• Guerrilha armada;

• Apoio de parte da população que aderiu à luta 
armada;

• Deposição de Fulgêncio Batista;

• Implantação de um novo governo em 1959;

• Caráter nacionalista.



Alinhamento com a 
URSS 
• Ações  do novo governo:

a) Nacionalização de empresas;

b) Reforma agrária.

• EUA planejaram uma invasão à ilha;

• Ataque à Baía dos Porcos – grupo de cubanos 
refugiados com apoio dos EUA;

• Grupo saiu derrotado.



• Cuba anunciou adesão ao socialismo e o alinhamento com 
a URSS;

• Satélite do socialismo na América Latina;

• Contexto de Guerra Fria;

• EUA decretaram o bloqueio econômico a Cuba;

• Comércio externo dirigiu-se para o Leste Europeu, outros 
países socialistas e a URSS;

• Reformas econômicas aprofundadas;

• Empresas (industriais, comerciais, bancárias) e parte das 
terras agrícolas passaram ao controle do Estado;

• Governo de partido Único.



Crise dos Mísseis em Cuba
• URSS instalou uma base de mísseis nucleares em Cuba apontada aos EUA;

• Aviões de espionagem descobrem a construção da base de lançamento;

• O mundo se preocupou com uma possível 3ª Guerra Mundial;

• Acordo informal entre EUA e URSS desativou a base;

• EUA se comprometeram a desativar uma base localizada na Turquia e a não intervir no espaço 
cubano.



Fim da URSS e Crise 
Econômica
• Crise econômica e política na URSS levam à dissolução do país e 

ao fim da ajuda financeira a Cuba;

• Corte da compra de açúcar;

• Fim da ajuda militar e técnica fornecida desde os anos 1960;

• Desabastecimento no país

• Crise dos balseiros;

• Imigração para os EUA.



Alternativas para 
superar a crise
• Cuba abriu as portas para o turismo internacional;

• Moeda exclusiva para o uso de turistas – CUC (valor 
de dólar/euro);

• Ingresso de moeda estrangeira no país;

• Hospedagens/restaurantes em casas de famílias;

• Envio de médicos em missões internacionais;

• Aproximação com a Venezuela que facilitou a venda 
de petróleo  ao país

• Remessas de familiares vivendo em outros países 
(2,8 US$ bi em 2013);



Reformas Recentes
• 2008 – transição do poder de Fidel Castro para Raúl 

Castro (irmãos);

• Reformas:

1. Cessão de terras a agricultores;

2. Liberação de atividades para a iniciativa privada;

3. Maior aproximação com a Europa e América do 
Sul.

• Obama visitou Cuba em um processo de 
reaproximação entre os países;

• Expectativa para o fim do embargo (que não 
ocorreu).



Progressos sociais e 
dificuldades 
econômicas
• País pouco industrializado;

• Restrição no acesso a bens de consumo;

• Frota de carros é bastante antiga (muitos da década de 
1950);

• Falta de liberdade política;

• Grandes avanços na educação e nos serviços de saúde 
(ambos gratuitos);

• Aumento da expectativa de vida (a 2ª na América 
Latina);

• Queda na mortalidade infantil;

• Erradicação do analfabetismo.



A economia cubana e o 
circuito da cana-de-açúcar

• Dependência de:

1. Mineração (25,7% das exportações);

2. Açúcar (19,9% das exportações);

3. Indústria do tabaco (10% das exportações).

• 42% das exportações cubanas destinaram-se ao 
continente americano



Circuito da cana de açúcar

• Problemas no setor açucareiro:

1. Má gestão do Estado;

2. Fim da URSS (principal comprador);

3. Embargo econômico imposto pelos EUA;

4. Furacões que assolam a ilha;

5. Falta de modernização com o plantio de variedades de maior 
rendimento e mais resistentes a pragas diminuiu a eficiência do 
país;



América Central Insular: atividades 
econômicas





Escoamento da produção.

• A cana-de-açúcar é transportada por rodovias/ferrovias até as usinas;

• Transformada em açúcar e outros produtos é escoada ao mercado 
interno/portos;

• Sistema ferroviário estatal corresponde à média de 7,6 km por 100 
km² de território;

• Brasil – 3,6 km de ferrovia por 100km²;

• Ferrovias cubanas ligam toda a extensão da ilha;

• Ferrovias ligam todas as capitais das províncias aos portos marítimos;

• Locomotivas movidas a eletricidade/petróleo




