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ATIVIDADE 21 

 

   Olá turma como estamos trabalhando sobre o continente americano, vamos falar sobre a América Central, 

Continental e Insular. 

  Não é necessário imprimir, só quem puder, as perguntas copiar e responder no caderno, não esquecendo da 

data.    “Esta atividade não precisa ser enviada de volta para mim”. 

 

   Bom trabalho a todos e boa semana!!! 

 

PRESERVAÇÃO DAS FLORESTAS TROPICAIS DA COSTA RICA – Situada na porção continental da 

América Central, a Costa Rica é reconhecida mundialmente pelas iniciativas que vem realizando para conservar 

as florestas tropicais presentes no país. Após um intenso processo de desmatamento em decorrência das 

atividades agropecuárias estabelecidas durante décadas, o país adotou, a partir dos anos 1980, uma série de 

políticas para cessar a retirada da cobertura vegetal. Naquela época, o território era coberto por apenas 21% de 

vegetação natural. Atualmente, conta com mais de 50% de áreas cobertas por diversos tipos de florestas 

tropicais. Observe o mapa a seguir, que ilustra os tipos e as áreas de florestas presentes no país. 

 

   O modelo implantado pelo país é caracterizado por adotar um sistema de incentivos financeiros por serviços 

ambientais. Nesse caso, proprietários de áreas florestais são pagos pelas funções que elas cumprem, isto é, por 



contribuir para a diminuição das emissões de gases que causam o efeito estufa, por proteger a biodiversidade e 

os recursos naturais, por manter a beleza paisagística natural etc. O desafio do governo costa-riquenho, no 

entanto, é conciliar o modelo de preservação das florestas com as demandas das comunidades locais e dos 

povos indígenas. Ao longo dos anos, foram verificados alguns conflitos, em decorrência de repasses que não 

foram realizados de forma planejada e equitativa ou da desapropriação de Terras Indígenas. A solução deve 

levar em conta as necessidades dessas comunidades, a fim de garantir que seus direitos, como a 

autodeterminação e o controle de suas terras e de seus territórios, sejam respeitados.  

 

1)  De acordo com o mapa, como são divididos os tipos de florestas tropicais na Costa Rica?  

2)  Qual é o desafio enfrentado pelo modelo de preservação das florestas tropicais implementado na Costa Rica 

nas últimas décadas? 


