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Amazônia: exploração e ocupação 
 

Resumo 
 

A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo (ocupa uma área de 7 milhões de 

km2) e localiza-se ao norte da América do Sul e abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, 

Pará e Roraima, além de, em menores proporções, os países: Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, 

Guiana, Suriname e Guiana Francesa. É conhecida por concentrar enorme biodiversidade (banco 

biogenético) e apresenta um clima equatorial, caracterizado por elevadas temperaturas e umidade. Ela 

corresponde a mais da metade das florestas tropicais que ainda existem no mundo. Por isso, a sua 

conservação é tão debatida internacionalmente. Os solos mais férteis da Amazônia são encontrados 

principalmente ao longo das várzeas, ou seja, áreas das margens dos principais rios. Porém, os demais solos 

amazônicos são pobres em nutrientes, apresentando apenas uma camada superficial formada por restos de 

vegetais e animais que caem no solo denominada horizonte O (orgânico), popularmente conhecido por 

serapilheira. A decomposição desse horizonte alimenta o horizonte A formando uma camada rica em húmus. 

Essa ciclagem de nutrientes é que garante o sustento deste ecossistema. 

 

A Amazônia Legal 

A Amazônia Legal é uma divisão política com objetivo de reunir os estados com situação política, social e 

econômica semelhante que abragem a Amazônia brasileira. A partir disso é possível pensar em estratégias 

de ocupação, segurança, desenvolvimento e sustentabilidade dessa região de caráter heterogêno. 

 

 

Limites da região Norte do Brasil, da Amazônia Legal e da Amazônia Internacional. 

 

Fronteiras e a Segurança da Amazônia 

O lema “Integrar para não Entregar” é a frase que caracteriza diversos programas criados na segunda metade 

do século XX para a Amazônia. 

• Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM): Projeto militar de monitoramento, por satélite e radares de 
solo, dos limites da Amazônia Legal, principalmente daqueles que fazem fronteira com outros países, 
no intuito de preservar a soberania nacional. 

https://www.todamateria.com.br/clima-equatorial/
http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/08/amazonia_legal.png
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• Projeto Calha Norte: Programa de desenvolvimento e defesa, criado no governo de José Sarney, em 
1985, objetivando o povoamento das fronteiras, através da criação de uma infraestrutura ao norte dos 
rios Amazonas e Solimões.. 

 

Integração Econômica 

• Zona Franca de Manaus: projeto econômico implantado pelo governo militar brasileiro, em 1967, que, 

através de benefícios fiscais, buscava estimular a atração das indústrias para a região e, assim, 

incentivar uma maior ocupação. Destacam-se os setores de eletroeletrônicos e bens de informática, 

que, em 2014, corresponderam a mais de 50% do faturamento do Polo Industrial de Manaus. 

• Projeto Grande Carajás: projeto mineral cujo objetivo era criar toda uma infraestrutura para exploração 

e aproveitamento dos recursos minerais da Serra dos Carajás. O transporte do minério é feito através 

da ferrovia Estrada de Ferro Carajás (EFC) até o porto de São Luís, no Maranhão, ambos construídos e 

pensados especificamente para esse projeto. 
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Exercícios 

 

1. (ENEM 2012) A moderna “conquista da Amazônia” inverteu o eixo geográfico da colonização da região. 

Desde a época colonial até meados do século XIX, as correntes principais de população 

movimentaram-se no sentido Leste-Oeste, estabelecendo uma ocupação linear articulada. Nas 

últimas décadas, os fluxos migratórios passaram a se verificar no sentido Sul-Norte, conectando o 

Centro-Sul à Amazônia. 
OLIC, N. B. Ocupação da Amazônia, uma epopeia inacabada. Jornal Mundo, ano 16, n. 4, ago. 2008 (adaptado). 

O primeiro eixo geográfico de ocupação das terras amazônicas demonstra um padrão relacionado à 

criação de: 

a) núcleos urbanos em áreas litorâneas. 

b) centros agrícolas modernos no interior. 

c) vias férreas entre espaços de mineração. 

d) faixas de povoamento ao longo das estradas. 

e) povoados interligados próximos a grandes rios. 

 

 

2. (UFPA 2012) No mês de maio de 2011, desabaram sobre a sociedade brasileira cenas de uma dupla 

violência: a violência contra a terra, com a aprovação do Código Florestal na Câmara dos Deputados, 

e a violência contra a pessoa humana, com os assassinatos dos líderes camponeses Maria do Espírito 

Santo da Silva e José Cláudio Ribeiro da Silva, que se opunham ao desmatamento na Amazônia. 
Artigo de Dom Tomás Balduíno publicado no portal Santa Catarina 24 horas, no dia 6/9/11, adaptado. Disponível em: 

http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=79182 

O campo brasileiro está, historicamente, marcado por conflitos que envolvem interesses opostos dos 
diversos atores sociais. Os recentes fatos apresentados estão relacionados ao/à(s) 

a) oposição entre ambientalistas que aprovam o Código Florestal e ruralistas que exigem ampliação 
das áreas para produção. 

b) ações que resultam em desmatamento e concentração fundiária, de um lado, e à defesa da floresta 
e da posse da terra pelos trabalhadores rurais, de outro. 

c) ampliação da área de reserva legal defendida pelo agronegócio na Amazônia, em detrimento das 
áreas agrícolas destinadas ao pequeno agricultor. 

d) expansão das áreas de preservação permanente (APP) nas margens dos rios, que favorecerá as 
comunidades extrativistas. 

e) embate entre os trabalhadores rurais sem-terra que defendem o Código Florestal e os 
latifundiários que veem a reserva legal como obstáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=79182
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3. (UNIFAP 2006) Observe os mapas a seguir: 

 
O dois mapas apresentam, respectivamente, áreas indígenas e unidades de conservação. A respeito 
da territorialidade dos povos indígenas e das políticas ambientais, no que diz respeito às unidades de 
conservação na produção do espaço amapaense, é correto afirmar que  

a) estão preservadas e livres do desmatamento e da degradação ambiental.  

b) atraem turistas de todo o mundo, sendo o principal ramo da atividade econômica do estado.  

c) reverteram a tendência da desagregação dos povos indígenas e a degradação dos ecossistemas 
amapaenses. 

d) estão a salvo da ação das mineradoras e madeireiras devido à atual legislação e a ação dos 
órgãos fiscalizadores.  

e) representam mais de 60% do território amapaense. Porém, as políticas públicas implementadas 
nestas áreas são insuficientes para conservação e preservação. 

 
 
 

4. (ENEM 2008) Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivada pela pecuária 
– cerca de 35% do rebanho nacional está na região – e que pelo menos 50 milhões de hectares de 
pastos são pouco produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de 
pastagem é de 2 mil reais, o custo para derrubar igual área de floresta é estimado em 800 reais, o que 
estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial 
que foram abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais 
como esses podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que ocorreu em 2006 
com o plantio da soja, o qual, posteriormente, foi proibido em áreas de floresta.  

Época, 3/3/2008 e 9/6/2008 (com adaptações).  

 
A partir da situação-problema descrita, conclui-se que 

a) o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor 
comercial. 

b) um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio de 
soja. 

c) a mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento 
da produtividade de pastagens. 

d) o superávit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa a 
possível degradação ambiental. 

e) a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem 
contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. 

 

 



 
 

 

 

5 

Geografia 
 

5. (FUVEST 2017) O desmatamento atual na Amazônia cresceu em relação a 2015. Metade da área 
devastada fica no estado do Pará, atingindo áreas privadas ou de posse, sendo ainda registrados focos 
em unidades de conservação, assentamentos de reforma agrária e terras indígenas. 

Imazon. Boletim do desmatamento da Amazônia Legal, 2016. Adaptado. 

 
Tal situação coloca em risco o compromisso firmado pelo Brasil na 21ª Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática (COP 21), ocorrida em 2015. O desmatamento na Amazônia tem 
raízes históricas ligadas a processos que ocorrem desde 1970. Com base nos dados e em seus 
conhecimentos, é correto afirmar que: 

a) O desmatamento, apesar de atingir áreas de unidades de conservação, que incluem florestas, 
parques nacionais e terras indígenas, viabiliza a ampliação do número de assentamentos da 
reforma agrária. 

b) As grandes obras privadas implantadas na Amazônia valorizam as terras, atraindo enorme 
contingente populacional, que por sua vez origina regiões metropolitanas que degradam a 
floresta. 

c) A grilagem de terras em regiões de grandes projetos de infraestrutura, a extração ilegal de 
madeira e a construção de rodovias estão entre as causas do desmatamento na Amazônia. 

d) A extração ilegal de madeira na Amazônia vem sendo monitorada por países estrangeiros devido 
às exigências na COP 21, pois eles são os maiores beneficiários dos acordos da Conferência. 

e) Os grandes projetos de infraestrutura causam degradação da floresta amazônica, com 
intensidade moderada e temporária, auxiliando a regularização fundiária 

 

 

6. (UNESP 1999) O texto permite abordar aspectos fundamentais da atividade agrícola na Amazônia.  
"Nas últimas quatro décadas, a demanda alimentar mundial quase triplicou, devido ao crescimento 
populacional e ao crescente enriquecimento. Essa demanda deslocou os agricultores para terrenos 
montanhosos e muitas vezes florestais. Sem o tempo necessário para construir os terraços 
tradicionais, os fazendeiros desmatam e aram terras íngremes, sabendo que elas terão de ser 
abandonadas em uma ou duas décadas devido à erosão. Da mesma forma, agricultores desesperados 
entram pelas florestas tropicais, como as da Amazônia, limpam a terra e a abandonam três ou cinco 
anos depois, quando as plantações esgotam o solo."  

(L. Brown) Fonte: PORRITT, J. Salve a Terra, 1991, p. 64. 

Assinale a alternativa que contém esses aspectos. 

a) Perda de terras agricultáveis, diminuição da fertilidade dos solos e expansão da fronteira agrícola. 

b) Perda de terras agricultáveis, desmatamento e criação intensiva de gado bovino. 

c) Diminuição da fertilidade dos solos, desmatamento e implantação de canais de drenagem. 

d) Desmatamento, expansão da fronteira agrícola e implantação de técnicas de irrigação. 

e) Perda de terras agricultáveis, poluição da água subterrânea e desmatamento. 
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7. (ENEM 2011) A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi 
preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na 
última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o 
maior patrimônio natural do país está sendo torrado. 

AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 

 
Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental 
descrito é: 

a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. 

b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. 

c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao restante 
do país. 

d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. 

e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e 
estrangeiras. 

 

 

8. (ENEM 2013) Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos 

técnicos que renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos 

processos econômicos e sociais em curso. 
SANTOS, M.; SILVEIRA; M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado). 

A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, 
ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais, e com maior 
intensidade, na Amazônia Legal, com a 

a) reforma e ampliação de aeroportos nas capitais dos estados. 

b) ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos. 

c) construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. 

d) instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação. 

e) formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação móvel na região. 

 

 

9. (FGV 2015) Permanecendo em grande parte à margem do modelo de industrialização fordista que 
envolveu, sobretudo, o Sudeste do país, a Amazônia tem condições vantajosas de passar da situação 
pré-fordista em que se encontra diretamente ao pós-fordismo. As cidades sempre foram a base 
logística para o controle estratégico do território e para a exploração econômica da Amazônia. Hoje 
cabe às cidades antecipar o novo padrão de desenvolvimento regional baseado na combinação do 
uso não predatório do patrimônio natural com serviços tecnologicamente avançados nelas sediados 
para conexão intra-regional e internacional. 

http://www.cgee.org.br/atividades/redirect/5829 

Nesse texto, a geógrafa Berta Becker defende um padrão de desenvolvimento para a Amazônia. 
Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que apresenta uma afirmação coerente com esse padrão. 

a) O modelo implantado na Zona Franca de Manaus, que utiliza tecnologias de ponta para a 
produção, em série, de itens, tais como motocicletas e equipamentos eletrônicos, deve ser 
estendido para toda a região. 

b) O acelerado processo de urbanização da região, principal responsável pelo desmatamento e pela 
degradação do patrimônio natural, deve ser revertido por meio de políticas públicas. 
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c) A defesa do imenso patrimônio natural representado pelos ecossistemas amazônicos deve 
decorrer de sua utilização inovadora e não de seu isolamento produtivo. 

d) As cidades da região devem se conectar entre si e com o mundo, de forma a poder usufruir dos 
serviços especializados produzidos somente nos centros mais avançados, inclusive no que diz 
respeito ao uso do patrimônio natural. 

e) No modelo pós-fordista proposto, o complexo urbano-industrial deve ter independência em 
relação ao complexo verde, representado pelo patrimônio natural, que não deve ser objeto de 
atividade econômica. 

 

 

10. (UERJ 2014) Volks na Amazônia 
Em 1973, Wolfgang Sauer foi chamado para conversar com os executivos alemães da Volkswagen na 
sede alemã da empresa. Voltou como o chefe da maior fábrica de automóveis em funcionamento do 
hemisfério sul, instalada em São Paulo. No mesmo ano, quando foi a Brasília conversar com o ministro 
do interior, Rangel Reis, este lhe disse que o governo federal queria mudar a diretriz da ocupação da 
Amazônia. Desde o inicio da construção da Transamazônica, três anos antes, a ênfase era na 
colonização. Essa diretriz, de objetivos sociais, não atendia mais à prioridade definida pelo terceiro 
governo militar desde o golpe de Estado de 1964: tornar a Amazônia uma fonte de divisas para o país. 

Adaptado de br.noticias.yahoo, 26/02/2013. 

O texto da reportagem faz referência a duas fases distintas da política territorial na Amazônia durante 
o regime militar. Dois exemplos dessa política de ocupação, para o período 1964/1973 e para o período 
1973/1985, respectivamente, foram as implantações de: 

a) polos de turismo e lazer – extensas redes ferroviárias inter-regionais 

b) centros comerciais fronteiriços – imensas áreas de monocultura de soja 

c) distritos industriais exportadores – numerosas áreas de produção de borracha 

d) assentamentos de agricultura familiar – grandes projetos de grupos empresariais 

e) desmatamento predatório desenvolvimentista – sustentabilidade e criação de reservas  
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Gabarito 

 

1. E 
O texto fala em dois eixos de ocupação da região Amazônica, um primeiro associado à circulação e à 
ocupação através e próximo aos rios, que ligava a região Nordeste e a região Norte (eixo Leste-Oeste), 
e um segundo eixo mais contemporâneo no sentido Norte-Sul ligando a região Norte ao Centro-Oeste 
por conta da expansão da fronteira agrícola da soja. 

 
2. B 

As notícias relatadas no texto apontam os conflitos pelo acesso à terra e pela sustentabilidade da 
mesma, o primeiro associado à concentração fundiária e o segundo ao desmatamento. 

 
3. E 

Apesar de ocuparem grande parte do território do estado do Amapá, as unidades de conservação, áreas 
de proteção ambiental integral ou parcial, ainda sofrem com o desmatamento, queimadas e outros 
impactos devido às políticas públicas pouco eficazes. 

 
4. E 

O texto expõe quais são as principais atividades que contribuem para o desmatamento na Amazônia, e 
em primeiro lugar encontra-se a atividade pecuarista. A pecuária contribui para o desmatamento a 
medida em que há a necessidade de novas pastagens para o gado, é nesse contexto que ocorre grande 
parte da derrubada de árvores, sendo fundamental o aumento da produtividade das pastagens e 
recuperação de áreas já desmatadas para reverter este quadro. 

 
5. C 

Além da pecuária e do extrativismo mineral, a grilagem de terras, a extração ilegal de madeira e a 
construção de rodovias como a Transamazônica e a Belém-Brasília são causadoras do desmatamento 
da Amazônia, isto porque o desenvolvimento econômico é colocado acima da conservação do meio 
ambiente. 

 
6. A 

O texto destaca a busca por terras agricultáveis e os impactos causados pela utilização inadequada 
destas visando atender o mercado consumidor. Dentre as consequências disto pode-se citar a perda 
de terras agricultáveis visto que as terras vão se esgotando e se tornando cada vez mais escassas, a 
diminuição da fertilidade os solos devido à monocultura que acaba retirando sempre os mesmos 
nutrientes dos solos e a expansão da fronteira agrícola, ou seja, a monocultura se expandindo para 
atender a demanda de consumo. 

 
 

7. B 
A expansão da fronteira agrícola da soja atualmente é um dos principais processos contribuidores do 
desmatamento na Amazônia, isto porque ela é cultivada em um sistema de plantation que preconiza 
grandes extensões de terra e a monocultura. 

 
8. C 

Nos últimos anos houve uma expansão da produção energética em direção à Amazônia, ocorrendo a 
construção de hidrelétricas, e para tanto diversos hectares de área foram destruídos pelos alagamentos 
das áreas de barragem. 
 

9. C 
A geógrafa fala em seu texto sobre combinar o desenvolvimento com o uso não predatório, além de 
ressaltar as condições vantajosas que a Amazônia conta sob o ponto de vista das vantagens 
locacionais para investimento industrial. 
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10. D (Gabarito oficial) 
Durante o regime militar, foi implementada a mais ampla política estatal de incorporação 
socioeconômica do território amazônico ao espaço produtivo nacional. Essa política pode ser 
segmentada em dois momentos distintos, conforme aponta o texto da reportagem. No primeiro, a 
ênfase se deu na colonização, tendo como eixo a rodovia transamazônica, criada para levar “homens 
sem terra (do Nordeste) para uma terra sem homens”, segundo o discurso oficial. O foco dessa ação 
governamental estava pautado na implantação das agrovilas ao longo da famosa rodovia.  
No segundo momento, a estratégia passou a ser a de “tornar a Amazônia uma fonte de divisas para o 
país”, ou seja, incorporá-la ao espaço de produção do capitalismo brasileiro, fosse com capitais 
nacionais ou estrangeiros. Para isso, o governo passou a gerenciar e a incentivar grandes projetos 
empresariais, relacionados principalmente à mineração (como o Projeto Carajás) e à pecuária (como o 
Projeto Cristalino da Volkswagwen) 

 
 

 

 


