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ATIVIDADE 20 

 

   Olá turma como estamos trabalhando sobre o continente americano, vamos falar sobre a América Central, 

Continental e Insular. 

  Não é necessário imprimir, só quem puder, as perguntas copiar e responder no caderno, não esquecendo da 

data.    “Esta atividade não precisa ser enviada de volta para mim”. 

 

   Bom trabalho a todos e boa semana!!! 

 

   A América Central continental é uma faixa de terra que liga as Américas do Norte e do Sul, banhada pelos 

oceanos Pacífico, a oeste, e Atlântico, a leste. Essa parte do continente americano é formada por sete países: 

Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, com uma população total de 

pouco mais de 45 milhões de habitantes.  

   A América Central insular localiza-se no Mar do Caribe ou Mar das Antilhas. É formada por um conjunto de 

ilhas dividido em três grupos: Grandes Antilhas (Cuba, Jamaica, Porto Rico e a Ilha Hispaniola, onde se 

localizam o Haiti e a República Dominicana); Pequenas Antilhas (Antígua e Barbuda, Dominica, Granada, 

Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago, Barbados, Guadalupe e 

outras ilhas menores); Bahamas (arquipélago ao norte de Cuba, com mais de 700 ilhas); ilhas e arquipélagos 

que são territórios ultramarinos de Reino Unido, França, Países Baixos e Estados Unidos. 

   A Guatemala é o país mais populoso dessa região, com mais de 15 milhões de habitantes, cerca de um terço 

de toda a população da América Central. A maior densidade demográfica ocorre na costa do Pacífico, onde a 

presença de planaltos com solos férteis e clima tropical úmido favoreceu a concentração populacional. Nessa 

área são encontradas as principais cidades da América Central continental: as capitais de Costa Rica (San José), 

El Salvador (San Salvador), Nicarágua (Manágua) e Guatemala (Cidade da Guatemala). A composição étnica 

da população é resultante da miscigenação de indígenas e espanhóis, os principais colonizadores da região. As 

ilhas do Caribe foram colonizadas por espanhóis, ingleses, franceses e holandeses, o que resultou na 

miscigenação de etnias. Algumas ilhas do Caribe apresentam relevo montanhoso, intercalado por estreitas 

planícies e planaltos que constituem as áreas mais densamente povoadas. A região é marcada pela instabilidade 

geológica, o que a torna sujeita à atividade de vulcões e terremotos. As ilhas também estão expostas a violentos 

furacões. O ano de 2017, por exemplo, foi marcado pela passagem do furacão Irma, que causou grandes 

estragos em diversas ilhas do Caribe. A hidrografia das ilhas caribenhas é formada por rios de pequena 



extensão, o que compromete o abastecimento de água para os habitantes. A esse problema acrescentam-se as 

deficiências na coleta de esgoto em muitas ilhas. 

   A maioria dos emigrantes da América Central que parte em direção aos Estados Unidos é originária da 

Guatemala, de El Salvador e de Honduras. A urbanização na América Central continental se intensificou nas 

últimas décadas. Com exceção de Belize, em 2016, a população de todos os demais países já era 

predominantemente urbana. 

   Economia Continental – estão relacionadas ao cultivo de produtos tropicais para o abastecimento do mercado 

externo. O café e a banana, cultivados em grandes fazendas, estão entre os principais produtos exportados. No 

litoral do Atlântico e nos altiplanos predomina a agricultura de subsistência, praticada em pequenas 

propriedades com o emprego de técnicas tradicionais e de mão de obra familiar. Os principais produtos 

cultivados são o milho e a batata.  

ECONOMIA INSULAR – A principal atividade econômica da região do Caribe é a agricultura, com destaque 

para o cultivo da cana-de-açúcar, cujo maior produtor é Cuba. Também são cultivados banana, fumo, café e 

algodão. A produção agrícola, geralmente oriunda de grandes propriedades, é voltada predominantemente para 

o mercado externo. Ocupando apenas 23% das terras agrícolas, as unidades familiares utilizam, 

majoritariamente, técnicas tradicionais e pouca tecnologia, o que faz com que a produtividade seja baixa, 

destinada principalmente à subsistência. Outro destaque da economia caribenha é a produção de gás natural e 

de petróleo em Trinidad e Tobago. Na região do Mar do Caribe, há os chamados paraísos fiscais, como as ilhas 

Cayman, as ilhas Virgens e Bahamas. Nesses países, grandes somas de dinheiro podem ser depositadas sem a 

necessidade de declarar sua origem: os depósitos são protegidos por leis que beneficiam o sigilo bancário. Além 

disso, o turismo associado às praias e às florestas tropicais representa uma importante fonte de renda para os 

países caribenhos. 

   Sobre um importante ponto na economia da América Continental é: 

Acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=qf3H7jnFDE4 

 

HERANÇA COLONIAL – a população caribenha enfrenta problemas sociais relacionados a educação, saúde e 

renda; porém, apresenta melhores condições de vida em relação aos países da América Central continental. No 

Caribe está localizado o Haiti, um dos países mais pobres do mundo. Os problemas verificados nessa área da 

América Central têm raízes nos séculos de dominação colonial. O Haiti apresenta os piores indicadores sociais 

do continente americano e um dos mais baixos do mundo. Em 2015, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do país era de 0,493, e a expectativa de vida, de pouco mais de 63 anos. Outros dados indicam a baixa 

qualidade de vida da população. Cuba foi controlada pelos Estados Unidos, o que dava a esse país o poder de 

intervir política e militarmente na ilha. Em 1959, um grupo de guerrilheiros liderados por Fidel Castro 

conseguiu derrubar o governo corrupto e pró-estadunidense do ditador Fulgêncio Batista. Em pouco tempo, 

Fidel e seu grupo implantaram no país o regime socialista. A economia cubana, de base agrícola. Em represália, 

os Estados Unidos impuseram aos cubanos um embargo (bloqueio) econômico, que perdura até os dias atuais, 

impedindo países aliados aos Estados Unidos de manterem relações comerciais com Cuba. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qf3H7jnFDE4


Atividades: 

1) Observe o mapa e responda: 

   

a) A que se refere a linha verde traçada no mapa? E a vermelha?  

b) Qual é a distância percorrida em cada uma das rotas e qual é a diferença entre elas? 

 

2) Cite dois países da América Insular e Continental. 

 

3) Cite o motivo da população centro americana ter um baixo IDH. 

 

4) Cite o país mais populoso da América Central. 

 

5) Cite dois países colonizadores da América Central.  


