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O desmatamento da Amazônia 

 

O desmatamento da Amazônia não é uma prática atual. O bioma mantinha-se 

preservado até a década de 1970, quando passou a sofrer com a retirada de cobertura 

vegetal. Um dos contribuintes foi a construção da Rodovia Transamazônica (BR-230). 

Sabemos que o bioma Amazônia exerce influência no equilíbrio ambiental do mundo todo e 

sua preservação é indiscutivelmente essencial para que esse equilíbrio seja mantido. 

Como dito anteriormente, a construção da Rodovia Transamazônica que corta o 

Brasil na direção leste-oeste com o objetivo de ligar a Região Norte do Brasil às demais 

regiões, deu início ao desmatamento na Amazônia. Segundo o Inpe (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), o governo federal passou a dar auxílio a ocupação de terras na 

Amazônia a partir desse período. Em 2019, foi constatado também na Amazônia 

um aumento expressivo do número de queimadas, número esse que havia caído na última 

década, chamando a atenção do mundo todo para o Brasil. Imagens registradas 

pela Nasa mostram os focos de incêndio especialmente nos estados do Amazonas, Mato 

Grosso e Rondônia. Uma das causas do desmatamento na Amazônia são as áreas de 

mineração irregulares, que carecem de regulamentação. 

Desmatar, como o próprio nome sugere, significa retirar a cobertura vegetal. Por si 

só, essa é uma prática que implica na alteração de uma área quanto a sua cobertura 

original e por consequência, provoca desequilíbrio ecológico ao colocar em risco os 

ecossistemas nela existentes. As principais consequências do desmatamento da Amazônia 

são: 

• Espécies da fauna da região perdem seu habitat à medida que as áreas são devastadas. 

• O desmatamento da Amazônia contribui para o aumento do aquecimento global.  

• O desmatamento favorece o empobrecimento do solo, os processos erosivos e também 

o assoreamento dos rios. 
 

SOUSA, Rafaela. Graduada em Geografia. Disponível em: 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/desmatamento-da-amazonia.htm. Texto adaptado para fins pedagógicos. 
 
 

01. Leia o artigo com atenção e encontre os elementos abaixo. Copie-os e responda no 

seu caderno. 

a) Autor do texto: 

______________________________________________________________________ 

b) O objetivo do texto: 

______________________________________________________________________ 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/amazonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/transamazonica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-regiao-norte.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/aquecimento-global.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/erosao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/assoreamento-rios.htm
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c) O meio de circulação: 

______________________________________________________________________ 

d) Qual é o posicionamento do autor sobre o tema abordado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

e) Qual é o argumento mais convincente, na sua opinião, que o autor utiliza? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


