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Habitat é onde uma planta ou animal vive.  

Seu habitat é provavelmente uma casa ou um apartamento. 

Árvores, plantas, rochas, solo e água são habitats para muitos 

outros animais. Os peixes, por exemplo, vivem na água e por isso 

dizemos que seu habitat é aquático. Já as minhocas vivem embaixo da terra, sendo esse o seu 

habitat. Quando removemos árvores e outras plantas para dar lugar a pessoas, animais e plantas 

perdem seus habitats. 

Construir cidades, casas, estradas e rodovias causam a perda de habitat. O mesmo 

acontece com as florestas cortadas para vender a madeira ou cultivar a terra.  

A destruição de um habitat acontece quando grandes transformações ocorrem em um 

ambiente. Geralmente os principais fatores que causam a destruição de um habitat são o 

desmatamento, queimadas, pecuária, agricultura e a ocupação humana. 

A perda do habitat pode ser agravada ainda pela seca e outros efeitos da mudança 

climática. 

Quando plantas e animais perdem seus habitats, eles podem se tornar ameaçados de 

extinção, ou seja,  eles podem até se tornar extintos. Dizemos que uma planta ou animal está 

ameaçado se houver muito poucos deles. Se todos eles morrerem, dizemos que se extinguiu. 

 

FLORESTAS TROPICAIS 

Florestas tropicais são usadas para cobrir uma enorme quantidade da Terra. Mas agora 

elas estão sendo destruídos em uma velocidade 

assustadora. Extração de madeira, agricultura, 

pastagem e mineração destruíram quase todas as 

florestas tropicais.  

A cada segundo, uma parte das florestas 

tropicais do tamanho de um campo de futebol é 

cortada. Todos os anos, uma área enorme dessas florestas são destruídas.  

Nesse ritmo, em 50 anos, não haverá mais florestas tropicais na Terra!  

ESCOLA ___________________________________________________________ 

NOME: ____________________________________________________________ 

CIDADE: ______________________________________, em ____/____/____. 
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Mais da metade das espécies de plantas e animais do mundo vivem em florestas tropicais. 

Quando as florestas são derrubadas, as plantas morrem e os animais perdem suas casas.É por 

isso que muitos animais e plantas da floresta tropical estão em perigo. A maioria dos  

cientistas concorda que 100 espécies de animais da floresta tropical estão sendo extintas - todos 

os dias! 

ANIMAIS EM EXTINÇÃO 

Nenhum tigre do sul da China foi visto em estado selvagem em 30 anos. Os cientistas 

acreditam que menos de 20 podem estar vivos na natureza e apenas 50 permanecem em 

cativeiro. 

Esses números baixos significam que esse tigre está criticamente em perigo. Na verdade, 

está quase extinto. A espécie será declarada extinta se não for encontrada na natureza em 50 

anos. Em pouco mais de um século, 97% de todas as subespécies de tigres foram perdidas para 

a caça e a destruição de habitats. 

 
Tigre do Sul da China 

Os humanos têm sido um problema para os ursos polares por anos. Desenvolvimento e 

caça furtiva costumavam ser os principais problemas. Agora, graças ao aquecimento global, o 

urso polar corre sérios riscos de extinção.  

Todos os anos, o gelo do Ártico acontece por um longo período. Os ursos polares só 

podem viver onde o mar congela. Eles só podem caçar focas quando estão no gelo.  
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A lista de espécies ameaçadas dos EUA diz que esses ursos estão ameaçados de 

extinção, principalmente devido ao aquecimento global. O urso polar foi o primeiro animal listado 

por esse motivo. 

A lista de animais que já passaram pelo planeta terra é muito extensa 

 

COMO VOCÊ PODE AJUDAR A CONSERVAR O HABITAT? 

Separamos algumas dicas para que você possa, com atitudes simples, ajudar plantas e 

animais na natureza. 

 

Nunca perturbe o habitat 

natural de plantas e animais.  

Não colha flores silvestres ou 

tente transformar animais  

selvagens em animais de 

estimação. 

 

Jardins são bons para 

borboletas, pássaros e 

abelhas.  

Eles fornecem habitats para 

substituir aqueles tomados por 

prédios, ruas e 

estacionamentos.  

Converse com as pessoas em 

casa ou com o seu professor 

sobre como ter um jardim!  

 

As fezes e urina dos animais de 

estimação têm bactérias que 

podem ameaçar peixes e 

animais selvagens.  

Limpe os dejetos de seus 

animais. Dessa forma, seus 

resíduos não poderão chegar em 

lagos, rios e córregos quando 

chove. 

 

ENTENDENDO O SIGNIFICADO DAS PALAVRAS 

 

 Dejetos – fezes. 

 Silvestres – selvagens. 

 Furtiva – oculta, escondida. 

 Extração – é o ato de retirar algo. 

 Cativeiro – gaiola, prisão. 

 Extinção - desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo. 
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Atividades de Compreensão do Texto 

1 - Relacione os animais a seus habitats: 
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2 - No texto que você leu sobre habitat, dois 

animais foram citados como exemplos de 

extinção. Quais foram eles? 

 

_________________________________________ 
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3) Os animais abaixo estão sendo expulsos de seu habitat natural, a floresta. Escreva 

uma história em que você descreverá o porquê disso estar acontecendo e de que forma 

os animais podem ser salvos. Não esqueça de dar um título ao seu texto e nem da 

pontuação!  
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