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A riqueza da floresta Amazônica

1 Complete o quadro com as informações
do mapa.

Região norte — Extrativismo mineral

 Extrativismo mineral na região Norte

Minérios Estados em que ocorre

Ferro

Manganês

Bauxita

Cassiterita

Ouro

2 Leia o trecho e responda.

As florestas tropicais, as mais ricas em biodi-
versidade, são as mais devastadas hoje no
mundo, como conseqüência da extração de
madeira, desenvolvimento de projetos
agropecuários e mineração, construção de hi-
drelétricas e estradas, incêndios etc. Uma
conseqüência é a diminuição ou até a
extinção de espécies animais e vegetais. Al-
gumas espécies podem ser destruídas antes
de terem sido estudadas.

• Quais são os principais fatores responsá-
veis pelo desmatamento das florestas tro-
picais?

• Qual é a conseqüência apontada no trecho?
• Cite outras conseqüências do desma-

tamento das florestas tropicais.
• Por que é importante preservar as flores-

tas tropicais?

Fonte: IBGE. Atlas nacional do Brasil: 2000.

3 Observe a foto e responda.

• Que produto está sendo extraído na foto?
• Cite outros três produtos obtidos por meio

do extrativismo na região Norte.
• Explique o que é a prática do extrativismo

de modo sustentável.

4 Observe a foto, leia o texto e responda.

Extravismo de madeira na região Amazônica,
Santarém, PA, 1999.
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Queimada em Rondônia.

Grande parte da vegetação brasileira é
destruída pela abertura de espaço para a agri-
cultura e pecuária por meio de queimadas.
Uma das conseqüências dessa forma de lim-
peza do terreno é a emissão de gases que con-
tribui para o efeito estufa.
• Observe a foto e faça um comentário so-

bre a situação das queimadas na região
Amazônica.

• Explique por que as queimadas são prati-
cadas.

• Cite as principais conseqüências das quei-
madas.
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A população da região Norte

5 Observe a tabela e o mapa e responda.

• Quais são as regiões brasileiras que apre-
sentam a maior e a menor população ab-
soluta?

• Quais as densidades demográficas em
quase toda a região Norte?

6 Descreva a importância
dessa atividade
econômica para
a região Norte.

 População absoluta — regiões brasileiras

Região População absoluta

Centro-Oeste 11 938 413

Nordeste 48 457 827

Norte 9 441 765

Sudeste 73 733 218

Sul 25 514 328

Total 169 369 557
Fonte: IBGE, 2000.

Densidade demográfica do Brasil

Fonte: IBGE. Atlas nacional do Brasil.
Rio de Janeiro: IBGE, 2000.

Seringueiro extraindo
látex, Xapuri, Acre,

novembro de 1992.
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7 Observe o mapa, leia o texto e responda.

“A população indígena no Brasil, segundo o
documento ‘Sociedade Indígena e Ação do
Governo’, é estimada, atualmente, em torno
de 325.652 pessoas, sendo que 60% dessa
população encontra-se localizada na região
da Amazônia Legal.”
Disponível em www.aids.gov.br/prevencao/link127.htm

Acesso em: 7 out. 2003.

• Em que região está localizada a maior par-
te da população indígena brasileira?

• Cite o nome de cinco tribos indígenas que
habitam a região Norte. Que outros po-
vos da floresta habitam a região Norte?

• Que atividades econômicas são pratica-
das pelos povos da floresta?

8 Leia e responda.
Os conflitos com os indígenas são intensos.
O avanço das atividades econômicas na re-
gião por empresas agropecuárias, minerado-
ras, madeireiras e garimpeiros provoca a in-
vasão das terras indígenas. O contato com o
branco provoca várias doenças. Ocorre tam-
bém o extermínio cultural, com o desapare-
cimento da língua, dos costumes, das cren-
ças e dos hábitos indígenas.
• Que atividades são responsáveis pela in-

vasão das terras indígenas?
• Como surgem as doenças entre a popu-

lação indígena?
• O que é extermínio cultural?

População indígena

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar.
Rio de Janeiro: IBGE, 2002.
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Respostas

Região Norte

1.

2. • Extração vegetal e mineral, desenvolvimento de projetos agro-
pecuários, construção de hidrelétricas e estradas, incêndios.

• Diminuição ou até extinção de espécies animais e vegetais.
• Perda de espécies importantes e ainda não estudadas,

desequilíbrio ecológico da região.
• Para a preservação das espécies vegetais que têm impor-

tante valor medicinal e até cosmético, dos animais, do equi-
líbrio ecológico da região.

3. • Madeira.
• Castanha-do-pará, açaí, pau-rosa, látex.
• É o extrativismo (vegetal, mineral ou animal) em que se apli-

cam técnicas de proteção ambiental e de modo a não esgo-
tar as fontes, mas a preservá-las.

4. • Resposta pessoal.
• Para a abertura de espaço para a agricultura e a pecuária.
• Diminuição ou extinção de espécies animais e vegetais, de-

vastação da floresta, emissão de gases que contribuem para
o efeito estufa.

5. • Regiões Sudeste e Norte, respectivamente.
• De modo geral, de menos de 1 a 10 habitantes por km2.

6. Do final do séc. XIX até o início do séc. XX, quando tinha impor-
tância nacional, a extração de látex gerou grande riqueza e atraiu
muitos migrantes. Atualmente sua importância é regional, os
seringueiros trocam o látex por alimentos, roupas e calçados.

7. • Amazônia Legal.
• Podem ser citados: Yanomami, Tumucumaque, Waiãpi,

Caiapós, Mundurucu, Nhanmundá-Mapuera, Menkragnoti,
Mamoadate, Uru-Eu-Wau-Wau ou Waimiri-Atroari. Além dos
povos indígenas, vivem na floresta as populações ribeirinhas,
os castanheiros e os seringueiros.

• Coleta do látex, coleta de castanhas, açaí e outros frutos, pesca.

8. • Atividades agropecuárias, extração mineral e animal.
• Por meio do contato com o homem branco.
• Desaparecimento da língua, costumes, crenças e hábitos

indígenas.

Minérios Áreas de ocorrência

Ferro Pará e Amapá

Manganês Pará e Amapá

Bauxita Pará, Amapá e Amazonas

Cassiterita Rondônia, Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas
e Roraima

Ouro Rondônia, Tocantins, Pará, Amapá, Amazonas
e Roraima


