
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conhecermos melhor a degradação 

ambiental é necessário conhecermos como este fato se 

iniciou e quais as conseqüências geradas por ela. 

Conhecer o que é e como é o meio ambiente, é conhecer 

também os problemas causados pelo uso inadequado 

dos recursos naturais. Contudo ainda temos como 

destaque um dos elementos mais prejudiciais a vida no 

planeta; a poluição, o desmatamento desenfreado na 

Amazônia, o agravamento da emissão do dióxido de 

carbono na atmosfera e a falta de área verde devida o 

grande avanço das cidades. 

 

 

  

 
 

A pesquisa traz uma abordagem qualitativa e 

busca a compreensão do tema pesquisado, favorecendo 

o processo de descobrimento, por meio de análise, 

síntese de idéias e conceitos, com envolvimento de 

aspectos contextuais onde devem ser considerados os 

fatores determinantes na identificação do ambiente, o 

seu potencial ecológico e a exploração biológica. Diante 

da problemática exposta, tivemos como objetivos neste 

trabalho: Refletir sobre a degradação ambiental; 

analisar meios de mudar a relação do homem com a 

busca de lucro e a natureza; explicar sobre a 

importância de se disseminar o conhecimento sobre a 

degradação ambiental e mostrar a importância do 

homem consciente. 
 

 
 

 
 

Na degradação ambiental se discutem suas 

causas e consequências, é uma forma impactante para 

as gerações de agora e de amanhã. Neste documento, a 

meta geral de se reconhecer a degradação ambiental é a 

de desenvolver um cidadão consciente do ambiente 

total, preocupado com os problemas associados a esse 

ambiente e que tenha o conhecimento, as atitudes, 

motivações, envolvimento e habilidades para trabalhar 

individual e coletivamente em busca de soluções para 

resolver os problemas atuais e prevenir os futuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Os alunos puderam aprofundar os estudos, 

aumentando os conhecimentos em relação ao 

funcionamento da natureza. Aumenta o número de 

pessoas, aumenta a utilização de recursos naturais e 

aumenta a degradação ambiental. Desejar na realidade 

de hoje, conservar esses níveis de interação harmônica, 

constitui quase um sonho, visto que é extraordinária a 

força de capacitação tecnológica. A saída parece se 

situar ao menos na sociedade onde nós nos 

encontramos, na conciliação entre a conservação e o 

desenvolvimento; em cujo campo, a educação 

ambiental desempenha papel primordial.  
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Principais causas do desmatamento da Floresta Amazônica 


