
AMÉRICA CENTRAL

A América Central é composta por uma porção continental, 
representada pelo istmo que une o norte e o sul do continente 
americano, e uma  série de ilhas situadas a leste, no mar das  
Antilhas.

A região insular é formada por  pelas Grandes Antilhas (as mais 
extensas ) e pelas Pequenas Antilhas situadas a leste e ao sul 
das Grandes Antilhas. Muitas constituem países independentes 
e outras são dependentes de países europeus (Aruba, Países 
Baixos; Martinica, França; Montserrat, Reino Unido, entre 
outras).

Há um arquipélago com mais de 700 ilhas situado ao norte de 
Cuba: as ilhas Bahamas.







América Central 

Aspectos gerais –

Posição estratégica no continente:

• Integra a América do Norte à América do Sul, desde a colonização.

• As Antilhas serviam de escala para os espanhóis entre o México e as 
colônias na América do Sul.

• A porção continental ligava o oceano Pacífico ao oceano Atlântico.

• Perspectivas para o séc. XXI: interligação entre os blocos econômicos  
(NAFTA e Mercosul).



América Central 

Aspectos gerais –

► Colonização: 

espanhóis, ingleses, franceses e holandeses.

► Base econômica: 

agricultura; pequenos núcleos de exploração mineral. Setor    
industrial pouco desenvolvido. A partir de 1990: Turismo.

“paraísos fiscais” (Bahamas, Ilhas Cayman, Panamá)

► Contingentes migratórios:  

os migrantes usam a América Central como ponte para

ingressar nos Estados Unidos e no Canadá.

► Rede de tráficos: 

drogas, armas, roubo de automóveis.



América Central 

Clima  e paisagem natural –

• Tropical, 

sujeito a variações de temperatura devido às diferenças de altitude 
(pluviosidade apesar de intensa, é irregular)

Furacões.

Influência da altitude na América Central Continental

• Terras Frias: (de 3000 a 4000 m) mais elevadas e têm solos férteis de 
origem vulcânica (solo de terra roxa) – milho, café e batata.

• Terras Temperadas: (entre 1000 a 3000 m) relevo de média altitude.

• Terras Quentes: (até 1 000 m) relevo baixo, solos pobres, altas 
temperaturas e umidade elevada – banana e cana de açúcar.



América Central 

Indicadores Sociais –

• A realidade social e geopolítica da região não é uniforme. Desde diferentes 
processos de colonização até as estratégias sociais e políticas, há diferenças 
marcantes entre os países da América Central continental e os países 
instalados nas ilhas.

• Em geral, os indicadores sociais da região não são muito altos. 

• Elevada taxa de natalidade e queda progressiva da taxa de mortalidade.

• Predomínio da faixa etária jovem: grande oferta de mão de obra  e 
necessidade de elevados gastos sociais com educação, saúde etc.



América Central 

Indicadores Sociais –

► Costa Rica, Barbados, Bahamas, Cuba, Panamá, Trinidad e 
Tobago e São Cristóvão e Névis têm índices de 
desenvolvimento humano considerados médios pela ONU, 
todos maiores que o do Brasil.

► Nas ilhas, o país mais pobre é o Haiti, que tem os 
piores indicadores do continente. Quase metade da população 
haitiana é analfabeta e a taxa de mortalidade infantil chega a 
71 mortes por mil crianças nascidas vivas. 

► A Costa Rica é o país de maior padrão de vida, com apenas 
4% de analfabetos e mortalidade infantil na casa de 10 por mil 
crianças. 



América Central 

Indicadores Sociais –

►As atividades terciárias:
A rede de transportes da região é precária e insuficiente. A 
principal via de comunicação terrestre é a estrada pan-
americana, que une a América do Norte à do Sul. O canal do 
Panamá é a obra de infra-estrutura mais importante da região, 
permitindo a ligação do oceano Atlântico com o Pacífico e o 
desenvolvimento de uma importante rota comercial.
Na parte insular, a atividade turística tem assumido grande 
importância na economia da região. No Caribe, o litoral foi 
bastante modificado por concentrações urbanas 
especializadas no turismo norte-americano e europeu.



América Central 

Indicadores Sociais –

► Os principais problemas da América Central são a dependência econômica, a 
concentração de renda e a desigual distribuição de terras.

Blocos econômicos –

• SICA - Sistema da Integração Centro-Americana: O grupo de membros da SICA 
inclui as sete nações da América Central mais a República Dominicana, um estado 
que é a parte do Caribe.

• MCCA – Mercado Comum Centro-Americano

• Caricom – Comunidade das Nações do Caribe.



CUBA
Histórico – colonização e independência 

● O domínio espanhol sobre Cuba durou quatro séculos. No dia 10 de dezembro de 
1898 a Espanha, após ter sido derrotada pela invasão americana a Cuba, assinou 
com os EUA o Tratado de Paris que põe fim à dominação espanhola na ilha. 

● No dia 1º de Janeiro do ano seguinte, os EUA estabeleceram um governo militar 
na ilha.

● Durante quase quatro anos os EUA mantiveram a ocupação da ilha através de 
um governo militar.











CUBA
Histórico – colonização e independência 

► 1902: proclamada a República em Cuba, mas o governo norte-
americano, em 1901, tinha convencido a Assembléia Constituinte 
cubana a incorporar um apêndice à Constituição da República, a 
Emenda Platt, pela qual se concedia aos Estados Unidos o direito 
de intervir nos assuntos internos da nova república (até 1933), 
negando à ilha, bem como à vizinha ilha de Porto Rico, a condição 
jurídica de nação soberana, o que limitaria sua soberania e 
independência por 58 anos.



CUBA
Histórico – colonização e independência 

► 1959: o Exército Rebelde dirigido pelo seu Comandante e chefe, Fidel 
Castro, derrota o governo que governava o país. É a partir desse 
momento que Cuba obtém sua total e definitiva independência em 
relação aos EUA.

● Reforma Agrária e Nacionalização das empresas estrangeiras

● Alinhamento à URSS

► Atualmente, a República Socialista de Cuba é o único país socialista do 
Ocidente.

► Crítica: falta de democracia e de direitos humanos.



CUBA
Economia –

♦ A base é a agricultura: cana-de-açúcar, fumo, café.

♦ Crise após o fim da Guerra Fria.

♦ Embargo econômico desde 1962 (opositores: alguns países europeus e o 
Canadá).

♦ Proposta de reforma econômica e lei de migração.



PANAMÁ:
símbolo do poder norte-americano na América Central 

●Até o início do séc. XX, a República do Panamá pertencia ao território da Colômbia 
(independente em 1818).

● Por interesses militares e econômicos os EUA tentaram construir em 1898 uma 
ligação entre o Atlântico e o Pacífico no istmo do Panamá – considerado pelo 
senado colombiano uma ameaça à soberania do país.

●Os EUA estimularam e garantiram a independência do Panamá, levando à 
fragmentação da Colômbia em dois países. 





Panamá:
símbolo do poder norteamericano na América Central 

● A Construção do canal: A república foi reconhecida em 1903 e no ano 
seguinte teve início a construção do canal (inaugurado em 1914). 

● Para o sucesso da obra, foi necessário a construção de um lago artificial, 25 
metros acima do mar: o lago Gatún; a abertura de um desfiladeiro para 
contornar uma barreira montanhosa e a construção de várias comportas 
que represam a água dentro de grandes tanques.

●O Panamá cedeu os direitos de construção e exploração do canal aos 
americanos até 1999.

●A “Cingapura” das Américas.













HAITI► 1492: Cristóvão Colombo chegou a uma grande ilha, à qual deu o 
nome de Hispaniola. Mais tarde passou a ser chamada de São 
Domingos pelos franceses. 

► Dividida entre dois países, a República Dominicana e o Haiti, é a 
segunda maior das Grandes Antilhas.

► A Ilha Hispaniola foi visitada por Cristóvão Colombo em 1492. Já no 
fim do séc. XVI, quase toda a população nativa havia desaparecido, 
escravizada ou morta pelos conquistadores.





Haiti 
Aspectos históricos –

► A parte ocidental da ilha, onde hoje fica o Haiti, foi cedida à França pela 
Espanha em 1697.No séc. XVIII, a região foi a mais próspera colônia 
francesa na América.

► 1794: Após uma revolta de escravos, tornou-se o primeiro país do mundo 
a abolir a escravidão. 

A França passou a dominar toda a ilha. 

► 1801:  Toussaint Louverture tornou-se governador-geral; mas, logo 
depois, foi deposto e morto pelos franceses.

► 1803:  O líder Jean Jacques Dessalines organizou o exército e derrotou os 
franceses.

► 1804: Declarada a independência (o segundo país a se tornar 
independente nas Américas). Dessalines proclamou-se imperador.



Haiti 
Aspectos históricos –

► 1804: escravistas europeus e estadunidenses mantiveram o Haiti sob 
bloqueio comercial por 60 anos.

Após período de instabilidade, o Haiti foi dividido em dois e a parte oriental -
atual República Dominicana - reocupada pela Espanha. 

► 1822: o presidente Jean-Pierre Boyer reunificou o país e conquistou toda 
a ilha. 

► 1844: Nova revolta derrubou Boyer e a República Dominicana conquistou 
a independência.



Haiti 
Aspectos históricos –

► Séc. XIX e XX: instabilidade política e deposição de vários governos.

► 2000: Crise com a reeleição do presidente Jean-Bertrand Aristide (fraude 
nas eleições).

► 2004: Renuncia de Aristide, pressionado pelos EUA e França. Instala-se, 
por convocação da ONU, uma missão internacional coordenada pelo Brasil.

► Janeiro de 2010: Terremoto (magnitude 7) causa a morte de 200 mil e 
deixa 300 mil feridos.














