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Amazônia

- PROJETOS DE MINERAÇÃO

- PROJETO TROMBETAS

-> Descoberta na década de 1960 - Serra de Oriximiná, no

Vale do Rio Trombetas.

-> Destacou-se na exploração de bauxita por associação

de empresas brasileiras e estrangeiras.



Amazônia

- PROJETO SERRA DO NAVIO

-> Descoberta na década de 1950 – Município Serra do

Navio.

-> Destacou-se na exploração de manganês pela empresa

ICOMI ( Sociedade Brasileira de Indústria e Comércio de

Minérios de Ferro e Manganês).



Amazônia

- PROJETO CARAJÁS

-> Implantado entre 1979 e 1986 é conhecido como PGC

( Programa Grande Carajás).

-> Englobando terras do sudoeste do Pará, norte de

Tocantins e oeste do Maranhão. Foi criado pela então

empresa estatal brasileira Companhia Vale do Rio Doce –

atual VALE.



Amazônia

- PROJETO CARAJÁS

-> É um destaque em exploração mineral mundial , entre

outros, minério de ferro, manganês, cobre, níquel, ouro,

bauxita e cassiterita.

-> Utiliza-se da E.F. Carajás – Estrada de Ferro até o Porto

de Itaquí ( Maranhão) para o mercado mundial.

-> Energia - hidrelétrica do Tucuruí.



Amazônia

- PROJETO JARI

-> 1967 localiza-se entre Amapá e Pará.

-> Desenvolvimento de fábrica de celulose com modificação

da vegetação da área para plantação de eucalipto.

-> Criticado pela degradação ambiental.



Amazônia

- HIDRELÉTRICAS

. HIDRELÉTRICA DE BALBINA

-> Localiza-se no rio Uatumã no estado do Amazonas e

possui baixo potencial.

-> Gera poluição atmosférica devido ao alagamento sem

desmatamento que gera eutrofização.

-> É considerada uma das piores hidrelétricas do país.



Amazônia

. HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ

-> Localiza-se no Rio Tocantins, no município de Tucuruí.

-> É a maior 100% brasileira.

-> Gera energia para o Projeto Carajás.



Amazônia

. HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE

-> Localiza-se no Rio Xingu, no Pará.

-> Será a maior 100% Brasileira.

-> Vantagens: maior geração de energia; alternativa a Crise

Energética do país.

-> Desvantagens: desmatamento, prejudica comunidades

tradicionais e indígenas.



Amazônia

. EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA

-> Destaca-se a expansão da produção de soja da Região

Centro-Oeste para Região Amazônica.

-> Possui destaque econômico devido ao interesse mundial

no produto.

-> Contribui para ampliar o desmatamento e degradação

da região.



Amazônia

. ARCO DO DESMATAMENTO OU DESFLORESTAMENTO

-> Área de grande degradação, devido, entre outros fatores:

a expansão da fronteira agrícola, pecuária extensiva,

atuação de madeireiras, mineração.

-> Encontra-se no Pará, Rondônia, Mato Grosso e Acre.



Amazônia

. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

-> A floresta Amazônica é vital para o país e para o clima

mundial, no entanto, o desejo de crescimento econômico

não permite que esta fique fora desse avanço, logo, é

necessário o desenvolvimento com a preocupação e

consciência ambiental utilizando o DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL.


