
Resumo de aula – África 
 
1. Localização: 
Continente com relativa eqüidistância 
latitudinal/longitudinal 
Cortado por importantes linhas imaginárias como: 
• Greenwich 
• Equador 
• Trópico de Câncer 
• Trópico de Capricórnio 
Apresenta a maior parte de suas terras na zona 
intertropical.  
 
2. Hidrografia 
São importantes rios da África: Níger, Congo, Zambeze, 
Limpopo, Nilo 
No quadro hidrográfico, destacam-se os lagos nas 
regiões de fossas tectônicas na porção leste do 
continente.  
Apesar do grande potencial hidrelétrico e navegacional, 
há pequeno aproveitamento econômico das bacias 
hidrográficas.  
 
3. Relevo 
Apesar de predominantemente planáltico, o relevo 
africano apresenta altitudes modestas variando entre 
500 e 1000 metros na porção centro-setentrional e entre 
1000 e 1500 metros na porção centro-meridional.  
Há cadeias montanhosas de grande porte em algumas 
regiões: 
• Cadeia do Atlas 
• Montes Drakensberg 
Na porção leste do continente as pressões do magma 
do manto terrestre promove ainda na atualidade o 
soerguimento do relevo com as maiores altitudes do 
continente: montes Quênia e Kilimanjaro.  
 
4. Clima e Vegetação 
4.1. Fatores climáticos 
São importantes fatores definidores do clima na África: 
• Presença da Zona de convergência intertropical na 

porção intermediária do continente; presença das 
zonas subtropicais de alta pressão nas porÇões 
centro-norte e centro-sul 

Essas regiões definem a formação de áreas úmidas e 
chuvosas junto ao Equador na África enquanto às 
cercanias dos Trópicos ocorrem os desertos do kalahari 
e do Saara.  
• Correntes marítimas: 
A corrente de Benguela, fria, reduz a pluviosidade e a 
temperatura no deserto do Kalahari. A corrente das 
Agulhas, quente, inibe a formação de desertos no litoral 
sul oriental do continente.  
 
4.2. Tipos de clima e vegetação 
Ocorrem a mesma seqüência de tipos de clima e 
vegetação na África em um percurso do centro para o 
norte ou do centro para o sul.  

Clima  Vegetação 
Equatorial Floresta 

latifoliada 
Tropical Savana 
Semi-árido Estepes 

Deserto Deserto 

 
CENTRO 
 
 
 
 
 
SUL Mediterrâneo mediterrânea 

Ao sul do deserto do Saara há umas das principais 
áreas do mundo de desertificação – o Sahel.  

A desertificação é um processo que pode ocorrer 
naturalmente. O que se conhece hoje como deserto do 
Saara caracterizava-se como área de savanas e 
florestas há aproximadamente 10000 anos atrás. Ao 
longo deste período e por processos naturais, houve 
crescimento da área desértica com formação e 
expansão do deserto do Saara. Entretanto, a ocupação 
das melhores terras agrícolas com atividades de 
plantations com investimentos externos empurrou as 
populações nativas para regiões de baixa produtividade 
como a orla semi-árida meridional do Saara (Sahel). A 
intensificação da ocupação humana com pastoreio 
nômade reduziu a parca cobertura vegetal dificultando a 
fixação da água no solo e possibilitando a aceleração 
da expansão do deserto1.  
 
5. População 
5.1. Distribuição 
O continente apresenta baixa densidade demográfica 
em grandes extensões. São exceções a esse quadro 
regiões úmidas (vales de rios, lagos) e litorais, 
especialmente em região de foz de rios importantes.  
 
5.2. Condições de vida 
Há precárias condições de vida no continente, 
especialmente ao sul do deserto do Saara – a África 
Subsaariana. Os baixo indicadores sociais são 
evidenciados por: 
• Megacidades inchadas: há cidades que projetam 25 

milhões de habitantes até 2015 e com crescimento 
demográfico de 170% em 20 anos. Isso é 
decorrência do êxodo rural e do crescimento 
vegetativo acentuado nas cidades (primeiras fases 
da transição demográfica). A falta de infra-estrutura 
torna as condições de vida precárias nessas 
grandes cidades.  

• Elevada PEA no campo: as populações no campo 
em países pobres são carentes em renda, acesso à 
educação e à saúde fazendo reduzir o IDH dos 
países africanos.  

• Recordes de baixa expectativa de vida e elevada 
mortalidade infantil.  

• Difusão da AIDS com países com mais de 30% de 
população contaminada, fato que abrevia o tempo 
de vida dessas pessoas.  

 
6. Economia 
Os países africanos são dependentes das exportações 
de produtos primários da agropecuária ou da extração 
mineral/combustíveis.  
Essa situação prejudica suas economias domésticas 
pois o baixo preço dos produtos primários exportados 
frente ao preço elevado dos produtos importados torna 
a balança comercial dos países africanos 
freqüentemente deficitária. Além disso, as plantations 
exportam os produtos agrícolas em países nos quais a 
população sofre de fome crônica.  
 
7. Geopolítica na África 
7.1. Introdução 
Para entender a produção de espaço no continente 
africano é fundamental o entendimento da produção de 

                                                 
1 Desertificação é "a degradação da terra nas regiões áridas, semi-
áridas e sub-úmidas secas, resultante de vários fatores, entre eles 
as variações climáticas e as atividades humanas", sendo que, por 
"degradação da terra" se entende a degradação dos solos, dos 
recursos hídricos, da vegetação e a redução da qualidade de vida 
das populações afetadas (ibiosfera.org.br) 



espaço geográfico em geral como resultado de uma 
DUPLA TENSÃO: 
• Homem x meio (natural/geográfico): Trata-se de 

uma primeira tensão. O homem, através do trabalho 
em sociedade, transforma o meio natural onde está 
assentada a sociedade em meio geográfico, isto é, 
natureza transformada. Assim, o meio geográfico é 
fruto do trabalho humano em sociedade e condição 
de existência desta mesma sociedade.  

• Região x vetores externos de transformação: Uma 
sociedade não se encontra isolada frente às 
demais. Assim, necessidades econômicas, 
pressões políticas, pressões militares e outros 
vetores de transformação emanam de fora da 
região e interagem com elementos domésticos 
(regionais) contribuindo para produção do espaço 
geográfico.  

No continente africano, as necessidades do continente 
europeu ou do mundo ocidental em geral tensionam nos 
últimos cinco séculos de diferentes formas e regiões 
definindo a produção do espaço geográfico. Vamos ver 
as relações da África com a Europa (Mundo Ocidental) 
em diferentes momentos: 
 
7.2. Mercantilismo europeu e África 
As práticas mercantilistas europeias não trouxeram 
grandes transformações espaciais para o continente 
africano. Afinal, a demanda europeia de gentes presas 
na África Subsaariana para serrem comercializados 
como escravos no continente americano não exigiam 
mais que um entreposto comercial, uma fortificação 
litorânea. 
Apesar de não haver grandes transformações espaciais, 
houve grande perda de população no continente devido 
ao apresamento e migração forçada.  
 
7.3. Imperialismo europeu na África 
As necessidades dos países europeus no final do 
século XIX, em meio à maturidade do capitalismo 
industrial, tornaram-se maiores sobre a África: áreas 
fornecedoras de matérias-primas e recebedoras de 
investimentos (transporte, por exemplo). O controle de 
parcas áreas litorâneas não bastava mais para as 
potências europeias que realizaram a partilha da África 
na Conferência de Berlim (1884/85) 
As consequências para a África tornaram-se mais 
graves: 
• Inserção do continente na Divisão Internacional do 

Trabalho como exportador de produtos primários. 
Essa posição imposta á África no século XIX é 
mantida até a atualidade com todos os prejuízos 
decorrentes para as economias africanas.  

• Criação de fronteiras e, eventualmente, Estados 
heterodeterminados. As divisões políticas africanas 
não resultaram de processos políticos inerentes ás 
sociedades do continente. Definidos desde a 
Europa, essa divisão política resultou em Estados 
com instituições pouco representativas de 
necessidades plurais das sociedades africanas. 
Essa baixa legitimidade mantém os países 
africanos sob tensões políticas com guerras e 
guerras civis.  

 
7.3. Guerra Fria 
Após a Segunda Guerra Mundial os países europeus 
não tiveram força para manter sue impérios coloniais. 
As antigas colônias africanas conseguiram 
independência política no processo chamado 
descolonização.  

Houve, entretanto, uma troca de lideranças políticas 
mundiais sobre o continente: das potências europeias 
para EUA e URSS.  
No plano econômico internacional e político doméstico 
não ocorreram grandes mudanças: os países africanos 
continuaram exportadores de produtos primários em 
Estados incapazes de criação de instituições plurais, 
legitimas e estáveis para toda a sociedade.  
 
7.4. Nova Ordem Mundial 
Com o fim da Guerra Fria a marginalização dos países 
africanos aumentou ainda mais: 
• A bipolaridade mundial levava as superpotências a 

realizar investimentos em regiões africanas com 
vistas à permanências dessas áreas como regiões 
de influência. Na década de 1990 a ausência de 
competitividade entre as potências mundiais sobre 
a África levou à redução dos investimentos no 
continente.  

• Nos anos 1990, a maturidade do meio técnico-
científico-informacional possibilita grandes 
investimentos apenas para as regiões dotadas de 
elevada densidade de sistemas técnicos. As 
carências infraestruturais na África repelem 
investimentos mais elevados.  

 
7.5. Regiões de tensões e novos países 
7.5.1. Conflitos 
São regiões de conflitos na África: golfo da Guiné; África 
Central, Sudão; Chifre da África.  
A Somália, no Chifre da África, além de sofrer com 
guerra civil tem seu litoral apinhado com a pirataria. 
Trata-se de uma região importante nos fluxos mundiais 
de petróleo fazendo do seqüestro de navios uma 
indústria criminosa lucrativa.  
No Sudão a guerra civil entre muçulmanos não árabes 
(Darfur), muçulmanos árabes (norte) e cristãos (sul) 
levou à fragmentação do país (Sudão e Sudão do Sul). 
São países ricos em petróleo com a maior parte das 
jazidas controladas pelo Sudão do Sul enquanto as 
infra-estruturas de exportação (oleodutos) são 
controladas pelo Sudão. Ainda permanecem conflitos 
entre grupos étnicos nas três regiões.  


