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Atividades de Geografia 8 
 

 

A importância da manutenção de áreas verdes nas cidades 

 Na atividade anterior, vimos como a cidade pode ser ocupada de diversas maneiras. Como 
pudemos observar, em São Bernardo do Campo, há uma grande quantidade de vegetação nativa, devido às 
áreas de proteção dos mananciais e do relevo da Serra do Mar. Porém, em outras áreas da cidade, 
notamos que há poucas áreas verdes.  

 As áreas verdes urbanas são consideradas o conjunto de áreas dentro da cidade que apresentam 
cobertura vegetal, (árvores, arbustos ou gramíneas). Estão presentes numa enorme variedade de 
situações: em áreas públicas, nos canteiros centrais, nas praças, parques, etc. Essas áreas contribuem de 
modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. Como? Veja abaixo: 

 ● A purificação do ar: Um dos benefícios mais importantes da presença de áreas verdes 
 nas cidades é que as árvores produzem oxigênio por meio do processo de fotossíntese, 
 reduzindo gases de efeitos estufa ou ainda captando parte das partículas finas em 
 suspensão no ar. 
 
 ●  Redução de doenças: a poluição do ar se relaciona à redução da expectativa de vida e maior  
 risco de infarto, pneumonia, bronquite crônica, asma e câncer do pulmão, entre outras doenças. O   
 ar poluído já é a primeira causa ambiental de mortes no mundo, ultrapassando a água contaminada  
 e doenças infecciosas. 
 
 ● Redução da possibilidade de obesidade infantil: questão preocupante com o estilo de 
 vida moderna, a existência de áreas verdes traz possibilidades para o desenvolvimento 
 de atividades físicas e brincadeiras, contribuindo efetivamente para a diminuição do risco 
 de obesidade infantil. 
 
 ●  Possibilidade para lazer: a existência de áreas verdes pode consistir em espaços 
 voltados para a sociabilidade nas cidades, sendo de fundamental para a higiene mental 
 de seus usuários. 
 

• O equilíbrio do microclima urbano: a presença de áreas verdes traz uma considerável 
melhoria e estabilidade devido a diversos aspectos, como a redução do calor e da insolação direta, 
a diminuição da velocidade dos ventos e a ampliação da umidade do ar.  

(Microclima Urbano é o nome dado ao clima que abrange uma pequena localidade e que se diferencia dos arredores 

da região em que está localizada.)                                                                                                                                 

Fonte:https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/EPeymdMj7g69xQ43URFKfw9WRN27hdWVjwMaX95W5wvfk3wJNQ7DPDWXs8cG/geo5-10und01-

acao-propositiva-texto-de-apoio.pdf 

Seguem algumas orientações para as realizações das atividades:  Registrar as atividades no caderno. 
Colocar a data no início de cada atividade (dia, mês e ano) / Coloque o seu nome e o nome do seu professor. 
Atividades impressas – colar no caderno / Atividade online – copiar no caderno as perguntas para responder. 

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/EPeymdMj7g69xQ43URFKfw9WRN27hdWVjwMaX95W5wvfk3wJNQ7DPDWXs8cG/geo5-10und01-acao-propositiva-texto-de-apoio.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/EPeymdMj7g69xQ43URFKfw9WRN27hdWVjwMaX95W5wvfk3wJNQ7DPDWXs8cG/geo5-10und01-acao-propositiva-texto-de-apoio.pdf


Leia a notícia abaixo e responda: 

Apenas oito regiões de São Paulo têm área 

verde adequada 
Por Giovanna Ribeiro 

 
Quando assunto é a distribuição de área verde por habitante, em São Paulo, pouca gente está “dentro do seu 
quadrado”. O índice considerado adequado, de 15 metros quadrados por morador, só é alcançado em 8 dos 31 
distritos da capital. 
 
Essas áreas estão espalhadas pela zona norte, pelo extremo sul e em uma pequena parte da zona leste, formando 
uma espécie de borda verde pela metrópole, que ainda conserva o miolo quase cinzento. 
 
Apesar de possuírem bons espaços arborizados, como parques e grandes praças, nenhuma das subprefeituras da 
região central e do centro expandido da capital reúne a cobertura vegetal mínima. 
 
Os locais que alcançam maior índice, como Vila Mariana e Pinheiros, não chegam nem à metade dos 15 metros 
quadrados recomendados pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (veja índices abaixo). 
 
Os dados da secretaria do Verde e Meio Ambiente, obtidos pelo Metro Jornal via Lei de Acesso à Informação, 
mostram que, nos últimos três anos, o índice de área verde subiu em 15 subprefeituras e caiu em outras 13. Em 3, 
se manteve estável. 
 
“A cobertura vegetal vai além do paisagismo e do lazer, é uma questão de saúde e também urbano climática. 
Porém, em São Paulo, essa distribuição é completamente desequilibrada”, afirmou o doutor em geografia pelo 
Instituto de Geociências Unicamp Maurício Waldman. 

 
Fonte: https://www.metrojornal.com.br/foco/2016/07/28/apenas-oito-regioes-sao-paulo-tem-area-verde-adequada.html 

https://www.metrojornal.com.br/foco/2016/07/28/apenas-oito-regioes-sao-paulo-tem-area-verde-adequada.html


1 – Qual o título da notícia? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2 – De quê lugar se referem as informações dadas?  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3 – Do quê se trata a notícia? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

4 - Registre as suas sugestões de colaboração para a manutenção das áreas verdes nas cidades: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

   

 

 
 

Vamos revisar o que você aprendeu nas últimas atividades!! 
Conheça o Jogo de perguntas do IBGE Educa, para crianças de 7 a 12 anos. 

Mostre que você é fera e tente 

acertar as perguntas desse quiz! 
       

https://educa.ibge.gov.br/templates/ibge_educa_criancas/brincadeiras/ibge_go/dist/index2.html#0 

 

 
 

https://educa.ibge.gov.br/templates/ibge_educa_criancas/brincadeiras/ibge_go/dist/index2.html#0

