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ATIVIDADE 19 

 

      Olá turma tudo bem, não é necessário copiar/imprimir os textos e mapas. Só se vocês têm como, mas as 

perguntas sim, devem copiar no caderno não esquecendo a data. “Desta vez vocês não precisam me enviar esta 

atividade”.  Esta semana vamos continuar falando sobre a região Norte, mais especificamente sobre as questões 

socioambientais e o desenvolvimento sustentável. 

   A extração de madeira, a expansão de áreas destinadas à agropecuária, a urbanização e a construção de 

rodovias e estradas são as principais causas da devastação da Floresta Amazônica. Historicamente, o 

desmatamento da Amazônia é considerado elevado. Diversas medidas públicas têm sido tomadas para evitar o 

avanço da extração ilegal de madeira ou a abertura de novos campos de pecuária ou de cultivo que não 

obedeçam à legislação de preservação florestal: leis mais rigorosas, aumento da fiscalização e monitoramento 

da floresta por satélite. No entanto, essas medidas não têm sido suficientes para conter a devastação da mata 

nativa. Os maiores índices de desmatamento da Amazônia concentram-se nas margens sul e leste da Amazônia 

Legal, do Maranhão ao Acre, no chamado arco do desmatamento. A agropecuária tem avançado em direção ao 

norte do estado do Amazonas, onde se encontram grandes áreas intactas de floresta. Parte da Floresta 

Amazônica foi devastada para abrir espaço para as atividades agropecuárias, principalmente para os pastos 

destinados à criação extensiva de gado.  

Hidrelétricas – Com o objetivo de ampliar a produção de energia no país e promover o desenvolvimento da 

Região Norte, nas últimas décadas foram construídas hidrelétricas nos rios da Bacia do Amazonas. Entretanto, 

essas obras foram alvo de críticas devido aos impactos socioambientais decorrentes de sua implantação. O 

relevo da Amazônia é formado predominantemente por terrenos de baixas altitudes, geralmente planos, o que 

indica baixo potencial para a construção de hidrelétricas. Devido a essas características, para abastecê-las, é 

necessário o alagamento de extensas áreas, em muitas das quais vivem comunidades ribeirinhas e grupos 

indígenas.  

OS GRUPOS INDÍGENAS DA REGIÃO NORTE – Entre as regiões brasileiras, a Região Norte é a que possui 

a maior população indígena. Muitas terras ainda não foram demarcadas devido a interesses econômicos de 

fazendeiros, madeireiros e mineradores que querem explorá-las comercialmente. Os povos indígenas que vivem 

na floresta dependem dos rios para sobreviver. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é garantir que 

essa população tenha seus direitos respeitados, o que nem sempre ocorre. A relação entre indígenas e não 

indígenas tem sido conflituosa, pois ainda são constantes as invasões, até mesmo das Terras Indígenas 

demarcadas. A saúde indígena é um desafio para as políticas indigenistas brasileiras. Vulnerável a enfermidades 

levadas para as aldeias por pessoas não indígenas, essa população apresenta altas taxas de mortalidade infantil. 



AS RESERVAS EXTRATIVISTAS – Para preservar os recursos da Floresta Amazônica foram criadas reservas 

extrativistas — áreas pertencentes à União, nas quais é permitida a exploração comercial por um número 

restrito de famílias. As primeiras reservas extrativistas datam de 1990, quando o governo federal delimitou 

terras da Região Norte para serem utilizadas por castanheiros e seringueiros para sustento próprio e de suas 

famílias. Nessas reservas são proibidas a transferência de posse e a prática do extrativismo predatório. A 

criação das reservas extrativistas foi resultado de lutas empreendidas pelas comunidades tradicionais da 

floresta. No Acre, Chico Mendes se destacou por seu intenso trabalho em defesa da mata e dos seringueiros, 

tornando-se uma figura conhecida mundialmente.  

 

Atividades: 

1) Quais são os principais impactos socioambientais relacionados à construção de usinas hidrelétricas na Região 

Norte?  

2) Como você acha que as águas e os rios afetam o dia a dia dos povos da Amazônia? 

3) Cite os principais motivos do desmatamento na Região Norte do Brasil. 

4) Fale sobre os povos indígenas no Brasil. 

 


