
Estação 1 
 
Leia os fragmentos de texto abaixo: 
 
“André Gunder Frank, em uma de suas obras, frisou que as regiões hoje em dia mais 
afetadas pelo subdesenvolvimento e pela pobreza são aquelas que, no passado, 
tiveram laços mais estreitos com a metrópole. 
 
Nos séculos XVI e XVII, a montanha rica de Potosí [na Bolívia] foi centro da vida colonial 
na América (...). O século XVIII marca o princípio do fim da economia da prata que teve 
seu centro em Potosí. Em nossos dias, Potosí é uma pobre cidade da pobre Bolívia. “A 
cidade que mais deu ao mundo é a que menos tem”, como me disse uma velha senhora 
potosina. 
(...) 
Assim entrou na história, impetuosamente, a região de Minas Gerais: a maior 
quantidade de ouro até então descoberta no mundo foi extraída no menor espaço de 
tempo. “Aqui ouro era mato” diz agora o mendigo com o olhar planando sobre as torres 
das igrejas (...). Agora ele tem 75 anos de idade e se considera uma tradição de Mariana, 
a pequena cidade mineira vizinha de Ouro Preto. “Tinham dinheiro de sobra”, conta 
como se os tivesse visto. “Agora não”, diz o velho, “agora isso aqui não tem vida 
alguma”. 
 
(GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. L&PM Pocket, Porto Alegre, 2014. 400p) 
 
Os fragmentos de textos se referem à Potosí durante os séculos XVI e XVII e a Mariana e 
a região de Minas Gerais no século XVII a partir da falas de moradores dessas 
localidades atualmente. 

1) Quais é a atividade econômica citada no texto e quais elementos eram explorados a 
partir desta atividade em cada localidade? 

2) Quais são as semelhanças existentes entre as cidades representadas no texto no seu 
passado e no seu presente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estação 2 
 
 

Produto  Principais Produtores  O que é 

babaçu  Tocantins (TO), Maranhão 
(MA) 

Espécie de palmeira 

carnaúba  Piauí (PI), Ceará (CE),Rio 
Grande do Norte (RN) 

Espécie de palmeira 

piaçava  Bahia (BA), Espírito Santo (ES)  Espécie de palmeira 

castanha de caju  Bahia (BA), Pernambuco (PE), 
Paraíba (PB), Rio Grande do 
Norte (RN) 

Fruto do cajueiro (árvore) 

carvão vegetal  Mato Grosso (MT), Mato 
Grosso do Sul (MS), Goiás 
(GO) e Minas Gerais (MG) 

Obtidos da queima da 
madeira 

açaí  Pará (PA)  Espécie de palmeira 

palmito  Pará (PA)  Espécie de palmeira 

castanha do pará  Pará (PA)  Semente da castanheira 
(árvore) 

madeira  Amazonas (AM), Mato Grosso 
(MT), Paraná (PR), Rondônia 
(RO) 

Produzida a partir das 
árvores 

seringueira  Acre (AC), Amazonas (AM), 
Rondônia (RO), São Paulo (SP) 

Espécie de árvore 

 
 
A partir dessas informações, construa um mapa de localização dos principais produtos 
originados no extrativismo vegetal no Brasil. 
Não se esqueça que seu mapa precisa de um título e uma legenda. 
 
Em seguida, responda:  

1) Quais desses produtos você não conhece ou nunca ouviu falar? Anote sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estação 3 
 
 

Produto  Principais Produtores 

alumínio  Pará (PA) e Minas Gerais (MG) 

estanho  Amazonas (AM), Rondônia (RO), Pará (PA) 

ferro  Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul 
(MS) e Pará (PA) 

nióbio  Minas Gerais (MG) e Goiás (GO) 

ouro  Mato Grosso (MT), Minas Gerais (MG) e 
Pará (PA) 

sal marinho  Rio Grande do Norte (RN) 

Manganês  Minas Gerais (MG), Pará (PA), Mato 
Grosso do Sul (MS) 

 
A partir dessas informações, construa um mapa de localização dos principais produtos 
originados no extrativismo mineral no Brasil e exportados para outros países. 
Não se esqueça que seu mapa precisa de um título e uma legenda. 
 
Em seguida, responda:  

1) É possível observar uma concentração desse tipo de produção nos estados e regiões 
brasileiras? Caso a resposta seja positiva, indique onde ocorre essa concentração. 

 
 


