
EXISTEM RELAÇÕES ENTRE
DESTRUIÇÃO DO MEIO

AMBIENTE E SURGIMENTO DA
EPIDEMIA DO NOVO

CORONAVÍRUS? 

ESCOLA SANTI

PROJETO REALIZADO PELOS 7ºS ANOS DA ESCOLA SANTI, NA
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NATURAIS

CORONAVÍRUS X PRECISAMOS
CONSERVAR A NATUREZA?

Vocês já pararam para analisar o local da provável incidência

inicial do novo coronavírus? 

 

Perceberam que este local está inserido em uma das regiões com

maior concentração de população do nosso planeta?   

 

E O QUE ESTE FATO TEM HAVER
COM O MEIO AMBIENTE? 

Esta fórmula de aumento da população, espaço e recursos

naturais, juntamente com o aumento da urbanização

desordenada e destruição do meio ambiente, costuma

cobrar um preço alto de nós seres humanos. 

QUANTO MAIOR A POPULAÇÃO, MAIS ESPAÇO E
RECURSOS DO MEIO AMBIENTE SERÁ NECESSÁRIO.

O coronavírus por incrível que pareça tem muita relação com

o crescimento da população na China, pois para este

crescimento foi preciso urbanizar cada vez mais, e então

acontece o desmatamento,

Desta forma há uma grande probabilidade do primeiro
contato do coronavírus com o homem, ter sido por animais

que viviam nessas matas como morcego e o pangolim
chinês.

QUAL O PREÇO DA FALTA DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL?

ISTO JÁ ACONTECEU ANTES?

Temos registros constantes, há muito tempo, que

impactos ambientais causados pelos seres humanos são

seguidos de disseminações de infecções para a

população.

Como exemplo, em nosso território, temos a febre
amarela e a dengue, as quais são recorrentes, a cada

vez que se corrói o meio ambiente. 

E APRENDEMOS ALGO? 

E O FUTURO É PROMISSOR?

De acordo com vários especialistas, o futuro é obscuro

neste cenário. Há uma estimativa nos próximos anos,

décadas, de surgirem cada vez mais novas doenças,

conforme a destruição ambiental se torna progressiva.

 

Desta forma, se faz necessário um crescente movimento de

conscientização da população, desenvolvendo de leis que

protejam cada vez mais o mei ambiente e novas soluções

para a urbanização. 
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