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África  

A África por se tratar de um continente de clima tropical, salvo algumas 

regiões, recebe grande insolação. Possui temperatura elevada devido a sua 

localização geográfica, pois está próxima à Linha do Equador, Trópico de 

Câncer e Tropico de Capricórnio. 

Esse é um dos continentes de maior biodiversidade do mundo, esse fato é 

proveniente da quantidade de energia (calor) que favorece o 

desenvolvimento de matérias orgânicas geradas pela decomposição de 

plantas. 

No contexto social, mais precisamente cultural, o continente africano 

apresenta uma diversidade muito grande pois conta com aproximadamente 

seiscentos povos e trezentas línguas distintas, além de uma infinidade de 

religiões nativas ou introduzidas. 

Os africanos tem uma forte ligação com os brasileiros, pois no Período 

Colonial os escravos vieram nos navios negreiros para trabalhar na 

produção de açúcar e mais tarde nas plantações de café, contribuindo assim 

para a consolidação da cultura no Brasil. 



O continente africano é regionalizado e/ou dividido em África Islâmica 

(situada ao norte) e África Subsaariana (situada ao sul), a diferença básica 

está na religião, sendo a primeira Islamita e a segunda Animista 

(Candomblé), que são religiões nativas. 

 

 

Aspectos da população 

africana  

A África é sem dúvida, o continente que apresenta os piores indicadores 

sociais do mundo. Abriga cerca de 1,2 bilhões de habitantes, desse total, 

grande parte se concentra na Nigéria, Egito, Etiópia, República 

Democrática do Congo e África do Sul, que são os países mais populosos. 

As regiões que apresentam maiores diversidades demográficas são aquelas 

que possuem solos férteis, como o vale fluvial e o delta dos rios Nilo e 

Niger, além da costa litorânea, lugar de boa incidência de chuvas. 

As regiões da África que apresentam baixa densidade demográfica 

compreendem as áreas desérticas e florestas. Atualmente, o continente tem 

passado por um extenso processo de urbanização, mesmo assim, são 

restritos os centros urbanos de grande porte. 

Os países africanos possuem as piores taxas de mortalidade, apresenta 

elevada taxa de natalidade e o maior crescimento vegetativo do mundo, 

mostrando que a qualidade de vida da população é decadente. A fome e a 

Aids são problemas que atingem a África quase que na sua totalidade. 



Segundo dados da ONU, mais de 180 milhões de habitantes não ingerem 

a quantidade mínima de calorias diárias, e mais de 23 milhões correm o 

risco de morrerem de fome. 

Todos os problemas identificados na África (miséria, fome, desemprego, 

doenças, guerras etc) podem ser agravados, tendo em vista se o 

crescimento vegetativo continuar, a população africana passara de 3 

bilhões de habitantes, fato que irá desencadear um aumento pela procura 

de alimentos, aumentando assim a fome. 

 

 

 

 

 


