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ECONOMIA E 
PROBLEMAS 

DA 
AMAZÔNIA 



ECONOMIA 



PRODUÇÃO DO 
LÁTEX 



O povoamento da região Norte por 
estrangeiros e brasileiros de outras 
regiões, permaneceu muito restrito 
até o XIX, quando a exploração do 
látex da seringueira impulsionou a 

atividade econômica proporcionando 
muita riqueza para a região. O 

intenso processo de exploração do 
látex deu origem ao período 

conhecido como o  
CICLO DA BORRACHA.  



PRODUÇÃO DO LÁTEX 



INTEGRAÇÃO 
ECONÔMICA 
DA REGIÃO 



Somente a partir da década de 
60 o processo de povoamento da 
região Norte passou a ser mais 

intenso. Essa região tornou-se a 
fronteira econômica do país, pois 
a demanda por novas áreas para 
o desenvolvimento agropecuário 

e industrial levou o governo 
federal a incentivar a sua 

ocupação.  



EXTRATIVISMO VEGETAL 

A extração de madeira é uma 
importante atividade praticada na 
Região Norte e muitas vezes essa 
atividade está relacionada ao 
desmatamento ilegal. Além da 
extração da madeira, a Região 
Norte também concentra grande 
parte do extrativismo de produtos 
alimentícios como a castanha-do-
pará e o açaí. 



LÁTEX AÇAÍ 
COCO BABAÇU 

PALMEIRA PIAÇAVA 
GUARANÁ 

CASTANHA-DO-PARÁ 



ATIVIDADE MINERADORA 

A Região Norte apresenta grandes reservas de 
recursos minerais, como: 

 FERRO  

 OURO 

 BAUXITA  

 CASSITERITA e também aqueles ligados às 
novas aplicações tecnológicas, como: 

 NÓBIO 

 MANGANÊS   

 TITÂNIO 



Com o apoio do Estado, empresas 
estrangeiras montaram grandes 
projetos de mineração, a exemplo o 
Projeto Grande Carajás, no Pará. 
A exploração mineral não é feita 
apenas por grandes empresas. 
Ainda hoje ocorre a presença do 
garimpo principalmente do ouro, da 
cassiterita e diamante, causando 
grandes danos a maio ambiente. 



GARIMPO EM SERRA PELADA 



A AGROPECUÁRIA 

A atividade agropecuária tem 
crescido na Região Norte com a 
expansão da fronteira agrícola com 
as lavouras de soja, algodão, café e 
cana-de-açúcar que se expandiram 
do Centro-Oeste para o Norte 
conduzindo também ao 
desenvolvimento da pecuária 
extensiva em terras mais baratas e 
distantes, na Amazônia. 



AGROPECUÁRIA 



POLO INDUSTRIAL 



ZONA FRANCA DE MANAUS 

Manaus, é hoje um importante centro 
industrial do país. Isso se deve a criação 
da Zona Franca de Manaus, em 1957 
administrada pela Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa). Foi 
criada com o objetivo de atrair indústrias 
e também estimular o comércio e as 
atividades na Amazônia Ocidental, 
promovendo a integração da região ao 
restante do país. 



ZONA FRANCA DE MANAUS 
FÁBRICA DE TV’S 

FÁBRICA DE BICICLETAS 

FÁBRICA DE 
ELETRODOMÉSTICOS 



PROBLEMAS 



DESMATAMENTO 
É realizado para a 

extração de madeira 
e para o 

desenvolvimento das 
queimadas. 

 
 



EXTRAÇÃO DE MADEIRA  



QUEIMADAS 





EFEITOS DO 
DESMATAMENTO 
Degradação dos solos; 
 
Destruição do hábitat de 
espécies animais; 
 
Extinção de espécies 
animais e vegetais. 
 





EXTINÇÃO DE 
ANIMAIS 



BIOPIRATARIA 







DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 



O Desenvolvimento Sustentável 
ou Sustentabilidade consiste no 

desenvolvimento capaz de 
suprir as necessidades da 

geração atual, sem 
comprometer a capacidade de 
atender as necessidades das 

futuras gerações. É o 
desenvolvimento que não 
esgota os recursos para o 

futuro.  









DEFENSORES DA 
AMAZÔNIA 

CHICO MENDES (ex-seringueiro) 

IRMÃ DOROTHY 
(missionária americana) 

CACIQUE JURUNA (índio) 



FIM! 
 


