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OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO - Quadro físico e recursos naturais da Oceania - Austrália

HABILIDADE (S) (EF09GE16) Identificar e comparar diferentes domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e
da Oceania. (EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos
usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia (tais como termelétrica, hidrelétrica, eólica e
nuclear) em diferentes países.

Estratégias e recursos: Classroom, texto anexado (Livro didático-Por Dentro da Geografia- Ed. Saraiva),
celular ou computador com acesso à internet, leitura e interpretação de texto, caderno e caneta.

ORIENTAÇÕES: O ALUNO DEVERÁ LER O TEXTO COM ATENÇÃO E RESPONDER A ATIVIDADE PROPOSTA NO CADERNO. NO CASO DE

IMPRESSÃO, FIXE A FOLHA IMPRESSA NO CADERNO COM NOME, NÚMERO E SALA. ENTREGA NA CLASSROOM.
Horário de atendimento: Quarta das 09:50 às 12:20 e Sexta das 7:00 às 12:20.

Austrália

A Austrália está entre os dez maiores países em extensão territorial do mundo. Entre as atividades
econômicas desenvolvidas no país, destacam-se a exploração de minerais em larga escala e o turismo. O
país de colonização inglesa possui uma população composta também de povos originários.

Colonização

As terras correspondentes à atual Austrália foram povoadas milhares de anos antes da chegada dos
europeus. Os aborígines, primeiros habitantes dessas terras, lá se estabeleceram entre 50 mil e 60 mil anos
atrás, de acordo com estudos arqueológicos. Para alguns, viviam nessas terras cerca de 1 milhão de
aborígines até o início da ocupação do território pelos britânicos, no fim do século XVIII. Eles eram caçadores
e seminômades, ou seja, permaneciam por um tempo em certo local e depois migraram para outras terras.

No século XVII, navegadores holandeses exploraram a costa da atual Austrália e deram-lhe o nome de Nova
Holanda, mas não tomaram iniciativas colonizadoras. Isso seria feito pelos ingleses a partir de 1770, quando
o capitão James Cook explorou e mapeou a costa leste para o governo britânico.

Em 1788, depois da independência dos Estados Unidos, os britânicos transformaram o território da atual
Austrália em colônia penal e passaram a ocupá-lo, desconsiderando os habitantes aborígines. Estima-se que
mais de 160 mil prisioneiros, muitos condenados por pequenos crimes, tenham sido levados para a colônia



penal britânica. Os aborígines resistiram à ocupação, mas os britânicos dizimaram grande parte deles e
conseguiram expulsá-los para o interior.

Com o tempo, os ingleses tomaram posse das terras, enviando homens livres para colonizá-las. As terras
foram declaradas de domínio da Coroa inglesa, que as dividiu em seis colônias.

População

Resultado da colonização inglesa, a população australiana, estimada em cerca de 24,9 milhões pelo
Australian Bureau of Statistics em 2018, é formada por descendentes de europeus, por imigrantes de várias
nacionalidades, que compõem 5% desse total, e por aborígines, cerca de 1% da população total. Ainda hoje
os aborígines são discriminados na sociedade australiana. A maioria vive em áreas afastadas, e os que
habitam as grandes cidades recebem salários até três vezes mais baixos do que os dos brancos, além de
sofrer com o desemprego e viver em condições precárias. Como grande parte da Austrália é dominada pelos
climas árido e semiárido, a maioria da população australiana vive na costa leste do país, onde ficam as
cidades de Sydney e Melbourne. Em razão do número relativamente reduzido de habitantes, o governo
incentiva a imigração de profissionais, sendo, portanto, encontradas pessoas de diversas nacionalidades no
país, como ingleses, irlandeses, escoceses, italianos, alemães, chineses e indianos. A Austrália apresenta
excelentes indicadores de saúde, educação e renda. Em 2017, o país estava na terceira posição no ranking
do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), atrás somente da Noruega e da Suíça.

Economia

No território australiano, as atividades industriais e agropecuárias estão presentes, mas a maior parte da
economia do país é representada pelo setor de serviços. A produção de bovinos e de ovinos é importante no
país e ocupa grande parte do território australiano. A Austrália está entre os maiores exportadores de carne
do mundo, e parte dessa produção segue para países europeus. Entre os produtos agrícolas, o trigo é o de
maior destaque, sendo um item relevante nas exportações da Austrália. O cultivo da cana-de-açúcar também
é importante, destinando-se ao mercado interno, para a produção de açúcar. Apenas 10% do território
apresenta áreas agricultáveis, mas o uso de tecnologias modernas permite uma produção elevada.

Como vimos, a Austrália possui grandes reservas minerais. Por isso, em suas exportações, destacam-se
ferro, carvão, ouro, alumínio, petróleo e gás liquefeito de petróleo. O país também fornece para o exterior
produtos bovinos e vinhos.

EXERCICIOS

1. Leia o texto e, depois, responda às questões.

Grupo processa mineradora na Austrália por desastre em Mariana

A empresa mineradora australiana BHP anunciou […] que se oporá a uma ação judicial coletiva apresentada
na Austrália que a acusa de ter descumprido suas obrigações de informação, assim como de fraude, na letal
catástrofe ambiental em Mariana, por sua filial Samarco. Dezenove pessoas morreram por causa do tsunami
de dejetos tóxicos causado pela ruptura da represa de uma mina em Minas Gerais, em 2015. A BHP e a Vale,
coproprietárias da Samarco, chegaram no mês passado a um acordo com as autoridades brasileiras para
resolver uma ação civil de R$ 20 bilhões pela tragédia. A ação coletiva australiana alega que houve
problemas com a represa nos anos anteriores a 2015 e que a BHP deveria ter levado os riscos em conta e
informado os investidores. O desastre provocou uma forte queda nas ações da BHP, motivo pelo qual cerca
de 3 000 investidores se associaram para apresentar uma ação coletiva na Justiça.

(GRUPO processa mineradora na Austrália por desastre em Mariana.)

(Uol, 23 jul. 2018. Disponível em: Acesso em: out. 2018.)



a) O que foi o desastre em Mariana, ocorrido em 2015?

b) Por que a mineradora australiana está sendo processada?

2. Apresente dois motivos para o fato de a Austrália ser um país de atração de imigrantes.

3. Como são conhecidos os povos nativos da Austrália e da Nova Zelândia? Qual é o percentual desses
grupos étnicos no total de residentes desses países?


