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CIÊNCIAS – AULA 12 

 
Unidade Temática: Vida e evolução. 

Objetos do Conhecimento: Cadeias alimentares simples, microrganismos. 

 
Desmatamento: causas e consequências 

 

O desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois, além de 

devastar as florestas e os recursos naturais, compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos 

elementos, incluindo os ecossistemas, afetando gravemente também a economia e a sociedade. 

Dessa forma, toda vez que uma área florestal é removida, temos aí uma prática de desmatamento, 

que também pode ser chamada de “desflorestamento”. 

O desmatamento, embora seja uma ação antrópica (humana), não é feito por acaso. Existem 

alguns motivos que provocam ou intensificam a ocorrência desse problema, entre os quais, 

podemos mencionar: 

• Expansão agropecuária: o avanço das áreas agricultáveis e da fronteira agrícola 

provoca o avanço das atividades humanas sobre o meio natural, fazendo com que áreas 

inteiras de matas sejam substituídas por pastagens, campos agrícolas ou áreas rurais à 

espera de valorização financeira. 

• Atividade mineradora: a prática da mineração também é um dos grandes fatores 

responsáveis pela devastação das florestas, pois áreas inteiras são devastadas para a 

instalação de equipamentos e atividades de exploração de reservas dos mais diversos 

minérios, tais como o ouro, a prata, a bauxita (alumínio), o ferro, o zinco e muitos outros. 

• Maior demanda por recursos naturais: há, no mundo, um aumento exagerado do 

consumismo, com uma maior procura por matérias-primas e, consequentemente, por 

recursos naturais. Assim, os bens oferecidos pela natureza são explorados cada vez 

mais intensamente, com destaque para a madeira, o óleo de palma e demais elementos, 

que, quando retirados, provocam a destruição das florestas. 

• Crescimento da urbanização: com o incremento da urbanização no Brasil e no mundo, 

as áreas verdes localizadas tanto nas áreas ao redor das cidades quanto dentro dos 

limites urbanos são removidas para a construção de moradias, empreendimentos, 

prédios, indústrias e muitas outras formas de intervenção do homem sobre o seu espaço. 
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• Aumento das queimadas: acidentais ou intencionais, as queimadas criminosas sobre 

áreas naturais vêm se alastrando, com frequentes notícias a respeito surgindo nos 

jornais e revistas. Em tempos de estiagem, a vegetação fica mais seca e o fogo alastra-

se com maior facilidade, de forma que qualquer faísca, dependendo da localidade, pode 

provocar uma verdadeira catástrofe. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/desmatamento-causas-e-consequencias.htm | Acesso em 9/3/2021 

 

Compreendendo os significados 

• Agricultável: que pode ser agricultado; arável, cultivável; 

 

• Matéria-prima: substância bruta principal, insumo básico a partir do qual se fabrica 

determinado produto ou bem; 

 

• Incremento: ato ou efeito de aumentar, de crescer ou de se desenvolver; aumento, 

crescimento, desenvolvimento; 

 

• Urbanização: conjunto de técnicas e de obras para que uma cidade ou uma região urbana 

tenha planejamento de crescimento, organização administrativa, infraestrutura e preceitos 

estéticos segundo os princípios do urbanismo. 
Fonte: https://michaelis.uol.com.br 

 

Se possível, acesse o link do vídeo: 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-Kju2E5TaCc 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-Kju2E5TaCc
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1- O que é desmatamento? 

  

  

 

 

2- Cite uma das causas do desmatamento: 

  

  

  

 

 

3- Leia esse pequeno texto e escreva mais um parágrafo, dizendo como podemos diminuir o 

desmatamento: 

 

Há, no mundo, um aumento exagerado do consumismo, com uma maior procura por 

matérias-primas e, consequentemente, por recursos naturais. Assim, os bens oferecidos 

pela natureza são explorados cada vez mais intensamente, com destaque para a madeira, 

o óleo de palma e demais elementos, que, quando retirados, provocam a destruição das 

florestas. 

 

  

  

  

  

  

  

 

  


	Seres produtores, consumidores e decompositores

