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ATIVIDADE 26 

 

   Olá turma! Segue atividade para esta semana que não precisa ser devolvida.   Esta semana vamos trabalhar 

sobre o Continente Africano. 

   Localizada ao sul da Europa e a sudoeste da península Arábica, a África é o terceiro maior continente em 

extensão territorial. Grande parte de suas terras está situada entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. O 

território africano é banhado pelo oceano Atlântico a oeste, pelo oceano Índico a leste, pelo mar Mediterrâneo 

ao norte e pelo mar Vermelho a nordeste. O processo de urbanização acontece rapidamente, os investimentos 

estrangeiros produzem modificações profundas nas paisagens e há expansão da infraestrutura em diferentes 

países do continente. As relações econômicas, que no passado estiveram muito ligadas à Europa, atualmente 

têm se voltado especialmente ao mercado chinês, o que vem contribuindo para dinamizar a economia de 

diversos países da África. Podemos regionalizar a África de diferentes maneiras devido as suas características 

sociais, culturais e econômicas, alguns grupos mais ricos e outros mais pobres.  

RELEVO – Predominam na África terrenos pouco íngremes. As planícies são encontradas nas faixas litorâneas 

ou ao longo das margens de rios, como o Congo, o Gâmbia e o Senegal. Os planaltos antigos, bastante 

desgastados por agentes erosivos (vento, chuva etc.), dominam as paisagens naturais do continente. O monte 

Quilimanjaro, cujo pico é o mais alto da África, com 5 895 metros de altitude, está localizado na porção leste 

do continente. 

OS PLANALTOS AFRICANOS – O relevo do continente africano está dividido em três porções principais: 

planalto Oriental, planalto Setentrional e planalto Centro-Meridional.  

Planalto Oriental – Trata-se de uma região com montanhas de origem vulcânica de altitudes elevadas e 

depressões ou fossas tectônicas que deram origem a extensos lagos, como o Tanganica, o Vitória (formador do 

rio Nilo) e o Niassa. Um aspecto marcante nesse planalto é o grande vale do Rift africano (Rift Valley), um 

sistema de falhas geológicas que atravessa a África Oriental no sentido norte-sul, com milhares de quilômetros 

de extensão, gerado na mesma época em que ocorreu a separação das placas tectônicas Africana e Arábica. 

Planalto Setentrional – Nessa porção do relevo africano, localiza-se o deserto do Saara, que ocupa um quarto 

do território continental. A noroeste dele está a cadeia do Atlas, que se estende desde o litoral do Marrocos até a 

Tunísia. 

Planalto Centro-Meridional – Esse planalto compreende o centro-oeste e o sul do continente e apresenta 

altitudes médias mais altas que as do planalto Setentrional, com exceção da Bacia do Rio Congo e do deserto do 

Kalahari, que constituem grandes depressões.  



HIDROGRAFIA – Os rios africanos garantiram a muitos povos que se instalaram às suas margens no decorrer 

dos séculos o desenvolvimento de técnicas de irrigação que permitiram a prática da agricultura e da pecuária, os 

principais rios africanos: Orange (ao sul), Níger (a oeste), Nilo (que deságua no mar Mediterrâneo) e Congo (na 

porção central). Foi construída a barragem de Assuã, para controlar a inconstância do Rio Nilo.  

Clima – No extenso território africano, predominam os climas Equatorial, Tropical, Semiárido, Desértico, 

Mediterrâneo e, em algumas regiões mais altas, o clima Frio de Montanha. 

Vegetação – A vegetação africana possui forte relação com os climas e com a distribuição das chuvas no 

continente. 

Florestas Tropicais e Equatoriais – Essas florestas ocupam a área de menor latitude do continente africano, 

situada ao redor da linha do Equador. A principal delas é a Floresta do Congo, extensa floresta equatorial 

drenada pela Bacia do Rio Congo. 

Savanas – Esse tipo de formação vegetal é comum em regiões com predomínio de clima tropical que 

apresentam duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Nas Savanas, verifica-se a presença de 

gramíneas, arbustos e árvores baixas mais espaçadas que as de regiões florestadas, além de grande diversidade 

de mamíferos de médio e grande porte.  

Estepes e Pradarias –Essas vegetações rasteiras estão presentes nas áreas de clima semiárido que margeiam os 

desertos do Saara — cuja porção sul denomina-se Sahel — e do Kalahari. 

Vegetação Mediterrânea – Esse tipo de vegetação apresenta duas áreas de ocorrência no continente africano: 

no extremo sul (sul da África do Sul) e no extremo noroeste, onde é arbustiva nas áreas mais próximas do mar 

Mediterrâneo e composta de pinhos e cedros nas áreas mais chuvosas da cadeia do Atlas. 

Vegetação de Deserto –Nos desertos da África, a flora é composta de uma vegetação esparsa, que inclui 

plantas de raízes profundas e cactos que armazenam água em seu interior. Porém, a maior parte do deserto não 

apresenta nenhum tipo de cobertura vegetal. 

Floresta de Coníferas (Taiga) – Caracterizada por bosques com predominância de arbustos e pinheiros em 

áreas mais elevadas do relevo, onde o clima costuma ser mais frio. 

Vegetação de Altitude –Composta de diferentes formações vegetais, associadas às baixas temperaturas, 

decorrentes das elevadas altitudes. 

REGIONALIZAÇÃO DA ÁFRICA – Considerando aspectos históricos e culturais, a África pode ser dividida 

em duas grandes regiões: Norte da África (de alta concentração populacional, localizada na área do litoral do 

mar Mediterrâneo) e África Subsaariana (compreendida ao sul do deserto do Saara). Devido às diferenças 

internas do continente africano — principalmente na África Subsaariana, que reúne mais de 40 países —, 

somadas à sua grande extensão territorial, a ONU propôs a regionalização do continente em cinco regiões, 

seguindo critérios de localização, cultura e economia. 

 



 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES: 

 

1) Caracterize o relevo africano. 

 

2) Pesquise as principais 

características da fauna e da 

flora de cada tipo de vegetação. 

 

3) Fale sobre a hidrografia da 

África. 

 

4) Cite 3 países africanos que 

você já ouviu falar. 

 

5) Cite 2 regiões da África. 

 


