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ATIVIDADE 24 

 

   Olá turma! Segue atividade para esta semana que não precisa ser devolvida.   Esta semana vamos trabalhar 

sobre as Regiões Polares.  

   A região ártica, no extremo norte do planeta, não constitui um continente, pois a maior parte é formada pelo 

oceano Glacial Ártico. Essa região do oceano e das terras que o circundam é muito rica em recursos naturais. A 

Antártida, no extremo sul da Terra, é um continente gelado, sem população permanente e rico em recursos 

naturais. O continente é protegido pelo Tratado da Antártida, que permite apenas a sua exploração científica. 

Devido a essas condições adversas à ocupação humana, essas regiões sofreram menos interferência humana 

direta na paisagem do que as demais, porém fenômenos ocorridos em outras áreas do mundo podem causar. 

   Região Ártica – O Ártico é circundado por terras e mares que se estendem do Círculo Polar Ártico até o Polo 

Norte. Não constitui um continente, uma vez que é formado na maior parte por um grande oceano congelado 

(Glacial Ártico), constituído por gigantescas banquisas e pelas terras setentrionais da América, da Europa e da 

Ásia. O mar, cuja profundidade chega a mais de 4000 metros, permanece coberto de gelo praticamente o ano 

todo. O clima polar, além de intensamente frio, é seco, com ventos constantes, apresentando índices de 

precipitação, em forma de neve, inferiores a 300 milímetros por ano. A Tundra — composta principalmente de 

liquens e musgos, que conseguem sobreviver no permafrost (tipo de solo formado de terra, gelo e rochas) — é a 

única formação vegetal que consegue se desenvolver nessas condições.  

POPULAÇÃO E ATIVIDADES ECONÔMICAS – A maioria dos habitantes da região ártica possui 

características dos povos mongóis, como os inuítes, os lapões, os samoiedos e os iacutos. Os inuítes habitam 

áreas do Alasca, do norte do Canadá e também da Groenlândia, dedicando-se principalmente à caça e à pesca. 

Têm por tradição formar grupos de caça, ainda hoje uma importante atividade econômica para esse povo. Os 

lapões são um povo do norte da Escandinávia (Lapônia), cujas principais atividades econômicas são a caça, a 

pesca e o pastoreio nômade de renas. Além da exploração dos recursos pelos povos nativos, há a extração de 

madeira e recursos minerais por empresas dos países da região. Na Groenlândia principal centro pesqueiro da 

região, nessa imensa ilha ártica, também se extrai chumbo, zinco e tungstênio. Até 1987, também se extraía 

criolita, cuja existência só era conhecida na Groenlândia. Nas regiões do Mar de Barents, do Alasca (Estados 

Unidos) e do nordeste da Sibéria (Rússia), a pesca também constitui atividade econômica importante. A 

extração de madeira é feita no vale do rio Mackenzie, no Canadá, nos fiordes setentrionais da Noruega e em 

regiões vizinhas da Finlândia. Nas áreas setentrionais da Rússia e na região da Escandinávia, além da criação de 

renas, existem indústrias ligadas ao aproveitamento da carne, da pele e dos chifres desses animais. As riquezas 

minerais da região ártica, especialmente o petróleo, passaram a ser vistas com interesse por diversos países, 



como Estados Unidos, Canadá, Islândia, Suécia, Rússia, Dinamarca, Finlândia e Noruega, que instalaram bases 

militares e empresas públicas e privadas no Ártico, buscando explorar suas reservas de petróleo e gás natural. A 

exploração desses recursos naturais envolve riscos ambientais para o mundo todo. O grande fluxo de pessoas 

que chegam para trabalhar na construção da infraestrutura necessária às atividades econômicas extrativistas 

gera profundas alterações na paisagem e nos costumes dos povos nativos. 

 

Atividades: 

1) Caracterize as Regiões Polares. 

2) Cite pelos menos dois países que circundam a região ártica. 

3) Cite os povos nativos desta região. 

4) Caracterize a ocupação da região ártica. 

5) Fale sobre as atividades econômicas do Ártico. 


