
 

 

Professor Osmar – Tarefa 14 
Frente C 

 
01. Observe o mapa abaixo e compare-o com a figura , para responder às questões. 

 
 

 
 

a) Que tipos de vegetação foram mais devastados no Brasil? E menos devastados? 
b) Que tipo de vegetação original existe no estado onde você vive? 
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02. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede.   "[...] a ocupação do Cerrado ocorreu em diferentes 
momentos e velocidades. Muito provavelmente a abertura de áreas de pastagem para a criação de gado de 
corte foi a principal causa de desmatamento do Cerrado. [...]   Dados obtidos no banco de dados do IBGE 
[...] indicam que a área ocupada pela cultura de soja tem aumento enormemente no país [...]   De modo 
contrário, culturas tradicionais como a mandioca, tipicamente associada a pequenas propriedades, tem 
decaído ao longo do tempo. O dado ilustra que as culturas tradicionais devem estar cedendo lugar para 
modernas culturas mecanizadas como a soja, algodão, milho, milheto, sorgo e girassol.   A partir dos 
resultados obtidos, podemos dizer que a situação do Cerrado é bastante crítica e preocupante. Mesmo os 
recentes esforços do Ministério do Meio Ambiente (MMA) de identificar áreas prioritárias para a conservação 
do conhecimento sobre a biodiversidade do bioma não têm sido capaz de conter a atual tendência ao 
desaparecimento do Cerrado. Estimamos que o bioma [estará] totalmente destruído no ano de 2030, caso 
as tendências de ocupação continuem causando uma perda anual de 2,2 milhões de hectares de áreas 
nativas."Machado, R. B. et al. Estimativa de perda da área do Cerrado brasileiro.  

Disponível em www.conservation.org.br. Acesso em 1º de nov. 2011 
 

a) Quais são as principais causas do desmatamento do Cerrado brasileiro? 
b) de cultivos agrícolas podem trazer quais consequências aos pequenos produtores? 

 
03. Observe a charge e responda. 

 
 

Que problema ambiental está representado? 
 


