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Problematização



Região Norte ou 
Amazônia?
 Área: 3.853.841 km²;

 45% do território nacional;

 População: 18.182.253 habitantes.

 Comparação de alguns estados com países:

 Acre – Nepal;

 Pará – Angola;

 Amazonas – Mongólia.



Região Norte: Político

• Região permaneceu isolada durante

muito tempo;

• Alguns surtos de povoamento não

indígena ocorridos no auge da

exploração do látex (1880 – 1912);

• Ocupação intensificada durante o

período militar (1964 – 1985);
IMPORTANTE!

Existem diferenças entre Região Norte, 

Amazônia Internacional ou Continental e 

Amazônia Legal.



Amazônia Internacional

 Também chamada de Amazônia Continental ou Pan-Amazônia;

 Abrange: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e 

Guiana Francesa;

 Área: 6.500.000 km²;

 Características Comuns: Floresta Amazônica, clima Equatorial, Bacia Hidrográfica do 

rio Amazonas, existência de povos indígenas e comunidades ribeirinhas.



Amazônia Legal

 Região instituída pelo governo brasileiro;

 Objetivo: implantar políticas de desenvolvimento da região;

 SUDAM – Órgão responsável pelo planejamento regional;

 Extensão: 58,4% do território nacional (maior que a região Norte) região ocupada

pela Floresta Amazônica, além das áreas de transição da floresta para o Cerrado e

para a Caatinga.





Aspectos Físicos

Relevo:

a) Predominam as altitudes de até 200 metros;

b) Terras de baixas altitudes acompanham os vales dos rios da 

bacia Amazônia (Planícies);

c) Terras de altitudes mais elevadas localizam-se, principalmente, 

no norte de RR e norte/noroeste do AM (ponto culminante);



Depressões aparecem entre planícies fluviais;

Planaltos, serras e chapadas encontram-se nas

maiores altitudes.



PLANÍCIE



PICO DA NEBLINA





Clima

Equatorial Úmido

 Elevado volume de chuvas ao longo do ano;

 Baixa amplitude térmica.

MANAUS - AM



Vegetação

 Predomínio: Floresta Equatorial  ou Hileia;

 Características:

1. Perenifólia (sempre verde);

2. Latifoliada (folhas largas);

3. Arbórea (árvores de grande porte);

4. Heterogênea (elevada biodiversidade).

 A região também possui manchas de Cerrado, Campos e vegetação litorânea.



Divisão da floresta

 Mata de Terra Firme: parte da floresta que nunca sofre inundações de rios;

 Mata de Igapó: áreas muito encharcadas, com inundações permanentes;

 Mata de Várzea: áreas inundadas somente em determinados períodos do ano, 

durante a cheia dos rios.







Desmatamento na Amazônia

 Principais causas do desmatamento:

1. Expansão da fronteira agropecuária (boi e soja);

2. Mineração;

3. Extração de madeira.

 Área mais afetada: arco do desmatamento (Sul da Amazônia).

 Importante!!!

As queimadas também representam um grave problema à floresta amazônica.





Problemas

 Redução da umidade;

 Diminuição das chuvas no Centro-Oeste e 

Sudeste;

 Erosão do solo.





Hidrografia e impactos socioambientais das 
hidrelétricas
 Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas predomina na região 

Norte;

 Rio internacional: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru 
e Venezuela;

 O rio possui 4.000 km navegáveis;

 Importância para a região:

1. Pesca;

2. Transporte/comunicação;

3. Abastecimento.

 IMPORTANTE!!! O MAIOR POVOAMENTO DA REGIÃO 
SE CONCENTRA NAS PLANÍCIES DO Rio Amazonas



Usinas Hidrelétricas e Impactos Ambientais

 Grande potencial hidrelétrico;

 Construção de Usinas Hidrelétricas para aumentar a oferta de energia;

 Usinas construídas em rios de planície provocam extensas áreas de alagamento;

 Consequências:

1. Migração forçada de comunidades tradicionais e ribeirinhas;

2. Alagamento de áreas extensas;

3. Emissão de gás metano (se a área alagada não for desmatada previamente).



SAGA - Sistema Aquífero Grande Amazônia

 Aquífero: toda formação geológica em que a água pode ser armazenada e que possua 

permeabilidade suficiente para permitir que esta se movimente. Contempla o sistema 

de águas subterrâneas;

 Reservas do SAGA: 162.520km³ - 150 quatrilhões de litros!


