


A Região Norte é formada pelos  

seguintes estados e capitais: 

Amazonas (AM) – Manaus  

Pará (PA) – Belém 

Acre (AC) – Rio Branco  

Rondônia (RO) – Porto Velho  

Roraima (RR) – Boa Vista  

Amapá (AP) – Macapá  

Tocantins (TO) - Palmas 



Área Total da Região Norte: 3.869.637 km2 (três milhões,oitocentos e  

sessenta e nove mil e seiscentos e trinta e sete quilômetros quadrados) 

População: aproximadamente 14.833.383 habitantes (doze milhões,  

oitocentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e três habitantes) 



Na Região Norte existem três elementos naturais que vivem em  

perfeito equilíbrio: 

•A floresta 

 

•As águas 

 

•Os animais 



A maior floresta tropical do mundo. 

•Planícies: É um terreno plano e baixo,  

pouco acima do nível do mar. 

 
 

•Depressões: são regiões mais baixas  

do que as áreas em sua volta. 

Na região Norte existem vários tipos de relevo: 



Ao norte da região temos o Planalto das Guianas, onde está a  

montanha mais alta do Brasil: o Pico da Neblina, com 2.993 metros,  

na fronteira com a Venezuela. 

Planalto – é um terreno alto, são áreas de  

altitudes variadas e limitadas. 



Floresta Amazônica - (quase todo território da região norte) 

Mangue - (litoral do  

Amapá e Pará) 

Cerrado - (extremo sul  

do Amazonas, Pará,  

Tocantins e Rondônia). 

campos - (em extensões  

mais reduzidas) 



A Região Norte concentra o maior número de rios do país: cerca de 

1.100 rios. 

O maior deles é o Rio Amazonas, deságua no Oceano Atlântico,  

perto da Ilha de Marajó, a maior ilha da região Norte. 



Rios Principais 

Rio Amazonas, rio Negro, rio Solimões, rio Xingu, rio Tocantins, rio  

Madeira, rio Juruá, rio Branco, rio Tapajós, rio Purus e rio Uatumã. 

O Amazonas é o maior rio mais extenso do planeta. Sua extensão é  

de 5.825 km. A largura  média do rio Amazonas é de aproximadamente 

5 quilômetros. Durante  as grandes cheias, o Amazonas, pode 

alcançar, em determinados  trechos, 40 a 50Km de largura. 



Além dos grandes rios, a floresta Amazônica é cortada por  

uma infinidade de rios estreitos e compridos, chamados igarapé. 

Em língua indígena, igarapé significa “caminho da canoa”. 

Um igapó é a mata cheia de água ou a mata inundada, um trecho da  

floresta onde a água, após a enchente dos rios, permanece estagnada. 



Este importante rio possui muitos fenômenos naturais, como, por  

exemplo, a conhecida pororoca (que é o encontro violento das  

águas do rio com as do mar). 

A pororoca prenuncia a enchente. Alguns minutos antes de chegar, há  

uma calmaria, um momento de silêncio. As aves se aquietam e até o  

vento parece parar de "soprar". É ela que se aproxima. Os caboclos já  

sabem e rapidamente procuram um lugar seguro para aportar suas  

embarcações. 



Abrigando a maior bacia hidrográfica do mundo, a Região Norte  

conta com grandes usinas hidrelétricas: 

-Samuel, no rio Jamari, em Rondônia; 

-Balbina, no rio Uatumã, no Estado do Amazonas; 

-Tucurui, no rio Tocantins, no Pará, cujo efeitos sobre a fauna,  

flora e populações humanas foram nefastos. 

-Santarém 

-São Félix 

O maior problema da região continua sendo a escassez de energia. 



Prevalece na região o clima equatorial, com temperaturas elevadas  

e índice pluviométrico (de chuvas) elevado. 

 

As regiões que apresentam esse tipo de  

clima são cruzadas pela linha do Equador,  

devido a isso, recebeu o nome de  

"equatorial". Essas regiões apresentam uma  

floresta bem densa, a floresta equatorial,  

tendo como exemplo, a Amazônia que possui  

um clima com chuvas freqüentes durante  

todo o ano. 

O clima é quente e muito úmido.  

Praticamente só tem uma estação: o verão. 



As casas são sobre estacas, pois a altura de meio metro evita cobras e  

permite que a criação se abrigue embaixo da casa quando chove. O  

fogão é à lenha, a luz de lamparina e dormem em rede. Não há  

banheiro nem água encanada. 

Casa do caboclo Ribeirinhos 



A maior parte das comunidades ribeirinhas vivem nas margens dos  

rios amazônicos Tapajós e Arapiuns. Na região do Rio Negro, cerca  

de 400 famílias vivem em 12 comunidades. Para essa gente o rio é  

estrada, lavanderia e principalmente, o sustento. 

Eles sobrevivem com a produção da farinha de mandioca,  

artesanato e pesca. 



Transporte e comunicação, a Região Norte está ligada ao resto do país  

pelas linhas aéreas e por algumas rodovias como: Belém-Brasília e Cuiabá-  

Santarém. As vias mais usadas são os rios. Por eles se faz comércio e é  

escoada grande parte da produção. 



Mesmo com os rios navegáveis, os problemas de comunicação e transporte de  

mercadorias são enormes. Durante as cheias as estradas têm largos trechos  

interrompidos, e centenas de quilômetros já foram perdidos pela falta de  

conservação ou retomados pela mata por falta de um tráfego mais intenso. As  

duas únicas ferrovias existentes trabalham em função da exploração de minérios: 

-a Estrada de Ferro Carajás, que leva o ferro de Marabá, no Pará, ao porto de  

São Luís, no Maranhão 

-e a Estrada de Ferro do Amapá, que transporta o manganês da Serra do Navio  

ao porto de Macapá. 



A economia se baseia: 

•No extrativismo vegetal de produtos como:  

o látex, açaí, madeiras e castanha. 

•Na agricultura 

•Na pecuária de búfalos em Roraima e na  

ilha de Marajó 

•Em minérios. Lá estão a Serra dos  

Carajás (PA), a mais importante área de  

mineração do país, produtora de grande  

parte do minério de ferro exportado, e a  

Serra do Navio (AP), rica em manganês. A  

extração mineral, porém, praticada sem os  

cuidados adequados, contribui para a  

destruição ambiental. 



Na indústria destaca-se o Pólo Industrial de Manaus, na cidade de Manaus-AM.  

Nesta região há grande produção de eletrônicos, relógios, eletrodomésticos e  

suprimentos de informática 

A criação da Zona Franca de Manaus, visando à instalação de um parque  

industrial, trouxe na verdade montadoras de produtos eletrônicos e não o  

desenvolvimento pretendido. 



Castanha-do-pará 

guaraná 

látex madeira essências 



Predomina o búfalo na  

ilha de Marajó. gado bovino 





• soja • guaraná 

• mandioca 

• arroz 

• maracujá 

• cacau 

• cupuaçu 

Agricultura (principais produtos agrícolas): 



O caboclo amazonense, uma mistura de brancos  

e índios que desenvolveu um artesanato muito  

interessante inspirado em objetos indígenas e  

que aproveita tudo que a natureza pode oferecer 

- cabaças, sementes coloridas, escamas de 

pirarucu, penas e as próprias tintas necessárias  

para embelezar o seu trabalho. 

Caboclo Amazonense 



A beleza natural da Floresta Amazônica (fauna, flora, cachoeiras, corredeiras,  

rios) tem atraído cada vez mais turistas do Brasil e de vários países do mundo.  

Além do ecoturismo, existem festas e pontos turísticos importantes: Mercado  

Ver-o-Peso (Belém), Museu Paraense Emilio Goeldi, Teatro da Paz (Belém),  

Teatro Amazonas (Manaus). 





Criada como área de livre comércio para desenvolver a Amazônia Ocidental,  

a Zona Franca de Manaus rapidamente se tornou um pólo de intensa  

atividade comercial e industrial. Aqui se concentram as principais industrias  

de aparelhos eletroeletrônicos, relógios, bicicletas, computadores,  

brinquedos, jet skis, óculos e motocicletas, que abastecem o mercado  

interno. 

Indústria e comércio, as principais zonas de comércio  

e indústria são Belém e Manaus( Zona Franca). 



Danças típicas (marujada, carimbó, cirandas), 

Festival Folclórico de Parintins, festa religiosa do Cirio de Nazaré (Belém). 



Na culinária é forte a influência indígena. Os pratos típicos que se  

destacam são: pirarucu de casaca, tacacá, açaí, pato no tucupi e  

maniçoba. 

O tucupi é um líquido amarelo,  

extraído da raiz da mandioca. 
maniçoba 

pirarucu tacacá açaí 



O Barco de Recreio (Amazonas),  

entalhado em tala de buriti. 

Rei dos rios, o tucunaré 

Artesanato do Amazonas 



Cerâmica Marajoara 

Artesanato do Amapá 

Das fibras vegetais trançadas nascem objetos utilitários: bolsas e chocalhos.  

Sementinhas colhidas e tingidas com pigmentos naturais e plumas de  

colorido vibrante servem de matéria-prima para a rica joalheria tribal. 



Bolsa canastra, abano e sacola redonda: o belo trançado com fibra de  

buriti é marca registrada do artesanato praticado pelos índios 

Artesanato de Roraima 



O povo de Tocantins sabe criar belos artefatos com as fibras de  

sua nova terra natal. 

Estão aí o chapéu trançado, de capim dourado. 

Artesanato do Tocantins 



Os 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia Legal brasileira  

alcançam os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,  

Roraima, além do norte de Mato Grosso e Tocantins e o oeste do  

Maranhão. 

Apesar desse tamanho, que além de tudo abriga população de 18 milhões  

de pessoas, a Amazônia é pouco notada pelas autoridades brasileiras. 

Omissão que pode custar caro às populações locais, ao Brasil e ao  

mundo em termos econômicos, científicos e ambientais. 



E quanto maior for o descaso nacional  

maior será o apetite estrangeiro. 

“O homem vive de sonhos, de esperança 

e tem muita expectativa quanto aos  

segredos da Amazônia” 

Há um tipo de interesse econômico  

relacionado à exploração da madeira,  

minérios e, especialmente, da biodiversidade  

por parte das indústrias de cosméticos e  

farmacêuticas. 



Enquanto isso não acontece, a imagem que  

fica é a da destruição. A biodiversidade é a  

maior riqueza da Amazônia e pode estar  

sendo perdida em razão do desmatamento e  

da exploração predatória. 



Pecuária em floresta degradada no Pará 

A prática da agropecuária, a extração de madeira, a construção de estradas  

e usinas hidrelétricas, a exploração de minérios – tudo desprovido de um  

mínimo de planejamento -, um terço da floresta ficou pelado. 



A Região Norte é habitada por: população indígena, população  

ribeirinha, população urbana, e também por garimpeiros,  

seringueiros, castanheiros, vaqueiros, pescador, missionários... 



O Castanheiro, 

O apanhador de castanhas-do-pará 

 

 

Um pé de castanha-do-pará pode produzir cerca de  

quinhentos quilos de castanhas por ano. A árvore pode  

alcançar até cinquenta metros de altura, em média tem  

vinte metros. 

A coleta tem início na ocasião das cheias. Na época da  

seca o castanheiro está descansando. 



O seringueiro é o trabalhador que extrai a  

borracha da árvore chamada seringueira. 

O Seringueiro 



Na casa de Chico Mendes, que virou  

museu, os seringueiros se revezam a  

cada semana para guardar a memória  

do líder assassinado. 

Francisco Alves Mendes Filho, mais  

conhecido como "Chico Mendes"  

(nasceu em 15 de dezembro de 1944  

e morreu em 22 de dezembro de de  

1988), foi um seringueiro, sindicalista e  

ambientalista brasileiro. Sua intensa  

luta pela preservação da Amazônia o  

tornou conhecido internacionalmente e  

foi a causa de seu assassinato. 



O Garimpeiro 

Lutam na extração de pedras preciosas, ou de ouro, nos terrenos de aluvião  

ou quebrando cascalhos para a busca de metais preciosos. 

O garimpeiro muda a fisionomia da paisagem em que trabalha, por causa dos  

desmontes. A técnica extrativa ainda é muito primária. Muitos garimpeiros são  

explorados. 



O Boiadeiro 

O estado de Roraima, oferece boas condições para a criação de  

gado. Os campos são imensos. 



O Vaqueiro do Marajó 

Nos primeiros anos de colonização foi introduzido,  

na ilha de Marajó, o gado vacum. Conta-se que nos  

fins do século XIX um navio, que levava para um  

país vizinho alguns casais de búfalos indianos,  

naufragou perto da foz do Amazonas. Alguns  

animais conseguiram sobreviver nadando até a ilha  

de Marajó. Eles se multiplicaram e os fazendeiros  

perceberam que eram mais resistentes do que o  

gado vacum. Mais zebus indianos foram levados  

para a região e cruzados com o gado vacum  

existentes. O resultado foi excelente. 

Os vaqueiros de Marajó são caboclos, mestiços de índios e  

brancos. 



As enchentes e os jacarés são os inimigos dos criadores de bovinos e  

búfalos da Ilha de Marajó. 

Para lutar contra os jacarés, os fazendeiros  

contratam os arpoadores. Caboclos com prática de  

lançar o arpão. 

O Arpoador de Jacaré 



Recreios 

Os barcos ou "recreios", são embarcações bem  

grandes, feitos de madeira, alguns com dois  

andares. No porão, cargas diversas, para o  

abastecimento das cidades ribeirinhas. 

No primeiro piso da embarcação, alguns  

passageiros e os responsáveis pela entrega das  

mercadorias se acomodam com o restante de  

carga que não coube nos porões. 

O segundo piso é reservado para  

acomodar mais passageiros e é onde  

ficam os banheiros e o refeitório, é  

indispensável levar sua própria rede  

e se possível dois pedaços de corda  

para amarrá-la onde achar mais  

apropriado. 







Carimbó 

Marujada 










