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Conquista e 
colonização 
da Austrália 
–Novíssimo 

Mundo

• Incorporação da Austrália ao
capitalismo no séc. XVIII;

• Colônia penal (1788);

• Desestimulou a imigração de
britânicos e irlandeses que
priorizaram os EUA;

• Poucos fuzileiros para controlar
milhares de prisioneiros.



Conquista e ocupação do território australiano
– três fatores facilitadores
• Criação de ovelhas e carneiros – exportação de lã;

• Descoberta de terras férteis para a agricultura;

• Descoberta do ouro.

• Consequências:

• Aumento da população europeia (1 milhão em 1860);

• Crescimento econômico;

• Atenção da coroa britânica.



Austrália Branca

• Massacre de povos nativos;

• Povos originários fugiram para o 
interior do país;

• “Política de assimilação”: crianças 
aborígenes de pele mais clara eram 
retiradas das famílias para serem 
educadas em centros do Estado sob 
os valores ocidentais.

• Objetivos:

• Roubo das terras;

• Limpeza étnica.



Luta por igualdade

• Intensificação da luta por igualdade 
em meados dos anos 1960;

• 1991 – Conselho de Conciliação 
Aborígene: criação de programas 
do Estado para inserir as 
comunidades aborígenes na 
sociedade, em função das 
desigualdades raciais.

• Situação atual:

a) Salários mais baixos;

b) Desemprego;

c) Menos de 30% da pop. Completa 
o ensino superior;



Pedido de 
desculpas -

2008

• Primeiro-Ministro na época pediu desculpas pela “Política de
Assimilação”;

• Lideranças aborígenes solicitaram indenização financeira como
forma de reparação histórica, mas essa foi rejeitada pelo Estado.



A colonização de povoamento

• Diferente do modelo de exploração;

• Espaço ocupado por famílias que tinham o 
objetivo de formar um lar;

• Produção organizada para a subsistência e 
comércio de excedentes;

• Pequenas propriedades/artesanato 
doméstico/manufatura e indústria;



O meio natural

• Relevo e clima:

• Planaltos e planícies de baixa altitude;

• Cordilheira australiana na porção leste;

• Predomínio dos agentes exógenos na 
modelagem do relevo.



Clima

• Chuvas orográficas na faixa leste da Austrália;

• Massas de ar com menos umidade no interior do país;

• Austrália é um dos países mais secos do mundo;

• Clima tropical semiárido/árido;

• Estados ao norte são mais quentes que os do Sul, pois o país é 
cortado pelo Trópico de capricórnio;

• Climas subtropical e temperado (disposição latitudinal);

• Tropical de Monções no extremo Norte



Volume de 
Chuvas na
Austrália



Continentalidade e Maritimidade

• Continentalidade se manifesta no território australiano – responsável 
pela aridez/semiaridez;

• Amplitude térmica de até 50° C. no interior (45° C dia/-5° C noite);

• Maritimidade na faixa litorânea – baixa amplitude térmica/maior 
volume de chuvas.



Hidrografia

• Clima árido possibilita uma rede 
hidrográfica escassa;

• Poucos cursos de água;

• Maioria dos rios apresenta volume 
reduzido;

• Austrália possui abundantes 
lençóis subterrâneos;

• Poços artesianos são fundamentais 
para o abastecimento de 
propriedades rurais



Vegetação e 
biodiversidade

• Vegetação xerófila (ambientes áridos);

• Estepes e savanas (áreas de transição 
climática);

• Florestas (ambientes úmidos);

• Eucalipto é nativo da Austrália;

• Isolamento geográfico contribuiu para 
a evolução de espécies animais



Muitos animais australianos foram extintos durante a colonização

• Foto: tigre da Tasmânia



População

• 24,8 milhões de habitantes;

• 90,5% descendente de europeus;

• 7% asiáticos;

• 2,5% aborígenes;

• Ocupação humana condicionada aos 
aspectos climáticos;

• Concentração populacional no litoral;

• Baixa densidade demográfica.



Economia e Desenvolvimento Social

• Pib Per Capita elevado – 60 mil dólares anuais;
• IDH – 0,939 (3° melhor do mundo);
• Desenvolvimento econômico: política agressiva de exportação/políticas

públicas voltadas ao bem-estar da população;
• 57% das exportações são de origem mineral/energético:
1. Ferro;
2. Cobre;
3. Alumínio;
4. Urânio;
5. Carvão Mineral;
6. Gás Natural.



Exportações do setor agropecuário

• Grande exportador de:

1. Trigo;

2. Carne;

3. Lã;

4. Fibras têxteis;

5. Açúcar.

• 2° maior rebanho mundial de ovinos;

• Tecnologia avançada e de elevada produtividade;



Indústria

• Indústria de base/bens de 
consumo;

• Setores industriais:

1. Automobilístico;

2. Siderúrgico;

3. Petroquímico;

4. Químico;

5. Naval;

6. Cimento;

7. Papel;

8. Aeronáutico;

9. Têxtil







Atividades de Fixação

1 – Cite o modo inicial de ocupação do espaço geográfico australiano.

2 – Apresente os três fatores que contribuíram para a conquista e ocupação das terras
australianas pelos britânicos.

3 – Caracterize a política de “Austrália Branca” e informe as consequências para as
comunidades aborígenes na atualidade.

4 – Informe a atitude do governo australiano no século XXI para com os aborígenes.

5 – Caracterize o relevo australiano quanto a altitude do terreno.

6 – Relacione a Cordilheira Australiana com as condições climáticas do país.

7 – Explique o motivo para a rede hidrográfica australiana ser considerada escassa e
informe a alternativa encontrada pelos agricultores para a obtenção de água.

8 – Apresente como ocorre a distribuição espacial da população pelo território australiano.

9 – Demonstre os aspectos que caracterizam a Austrália como um país desenvolvido.

10 – Defina como estão distribuídos os setores econômicos na Austrália.




