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Paisagens do Centro-Oeste: o cerrado e o

pantanal

1 Observe o mapa e explique:

4 Observe o mapa, leia o texto e responda.

• A distribuição do cerrado nas diversas re-
giões brasileiras.

• As principais características do cerrado
brasileiro.

2 Leia este trecho abaixo e responda.
Os solos que predominam no cerrado são
geralmente pobres e ácidos. Algumas técni-
cas são utilizadas para melhorar a qualidade
do solo. Atualmente, o cerrado é intensamen-
te ocupado por culturas agrícolas além de ou-
tras atividades como a mineração, a pecuá-
ria e a extração de madeira.
• Como são os solos apresentados nas áre-

as de cerrado?  Como esses solos podem
ser melhorados?

• Quais são as atividades econômicas de-
senvolvidas no cerrado atualmente?

 • Explique o impacto ambiental que as ati-
vidades econômicas mencionadas podem
ocasionar nas áreas de cerrado.

3 Responda:
• O que é uma queimada natural?
• As queimadas naturais ocorrem com mais

freqüência do que as queimadas provoca-
das? Por que os seres humanos provocam
queimadas?

• Quais são os impactos ocasionados pela
queimada na paisagem do cerrado?

Cerrado — cobertura atual

Fonte: IBGE. Atlas nacional do Brasil. 3. ed.

O pantanal é uma grande planície inundável,
suas águas mantêm constante movimento,
e não formam um pântano como  o nome
sugere.  Pântano é uma área inundada por
águas estagnadas, lodosas.
• Qual é a localização do pantanal?
• Qual o principal rio da planície do pantanal?
• Qual é a diferença entre pântano e planí-

cie de inundação?

5 Observe as fotos e explique como essa
atividade econômica afeta o equilíbrio
ecológico do pantanal.

Planície do pantanal e do chaco

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar.

Área de garimpo no pantanal. 1988.

Matança de jacaré no pantanal. 1988.
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Centro-Oeste: expansão do povoamento

6 Observe o gráfico e responda.

• Entre 1940 e 2000, que década apresen-
tou o maior aumento populacional no Cen-
tro-Oeste?

• Como podemos justificar o aumento popu-
lacional no Centro-Oeste nesse período?

• Que década apresentou o menor aumen-
to populacional na região Centro-Oeste?

7 Leia o texto  e responda.

O esvaziamento do campo
 [...]   A introdução de grandes fazendas de soja
e de arroz no cerrado substituiu a antiga produ-
ção agrícola familiar. A mecanização da agri-
cultura eliminou empregos, expulsando traba-
lhadores para as cidades. A criação de gado em
grande escala causou o mesmo efeito, pois a
pecuária extensiva utiliza vastas pastagens, mas
poucos empregados. Porém não é só isso: a
ocupação de terras disponíveis no norte de Mato
Grosso não levou para lá apenas trabalhadores
rurais, mas pessoas que engrossaram a popula-
ção de pequenas cidades que surgiram, de uma
hora para outra, praticamente do nada, para for-
necer os serviços e o comércio necessário às
atividades agrícolas em expansão.[...]

MAGNOLI, Demétrio. Conhecendo o Brasil: região
Centro-Oeste. São Paulo: Moderna, 1996.

• Quais foram as principais razões, citadas no
texto, da expulsão de trabalhadores rurais
para as cidades da região Centro-Oeste?

• Além dos trabalhadores rurais, que outros
trabalhadores engrossaram a população
das pequenas cidades da região?

8 Observe a foto, leia o texto e responda:

Região Centro-Oeste: taxa média
do aumento da população — 1949-2000

Fonte: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil: 2000.

No ano da inauguração da cidade, retrata-
da na foto, sua população era de aproxima-
damente 150 mil habitantes (censo do IBGE
de 1960). No ano de 2000, o IBGE regis-
trou uma população de pouco mais de 2
milhões de habitantes.
• A que cidade o texto se refere?
• Por que essa cidade foi construída na re-

gião Centro-Oeste?
• Qual é a principal função política dessa

cidade?

9 Observe o gráfico.

A cidade começou a ser construída em 1957, e foi uma
importante estratégia para integrar o Centro-Oeste ao
espaço geográfico nacional.

Região Centro-Oeste:
população urbana e rural

Fonte: IBGE.
Anuário Estatístico
do Brasil: 2000.
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• Faça um pequeno texto explicando infor-
mações do gráfico.

• Construa um gráfico com os dados da po-
pulação dessa cidade, apresentados no
texto da questão 8.

• Existe alguma relação entre o texto e o
gráfico que você construiu? Explique.
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Respostas

Região Centro-Oeste

1. • O Cerrado está localizado em grande parte na região Cen-
tro-Oeste e com pequenas manchas nas regiões Sudeste,
Nordeste e Norte.

• Embora apresente uma paisagem aparentemente árida,
o cerrado tem uma vegetação rica adaptada aos períodos
mais secos. Apresenta árvores e arbustos com longas
raízes, aspecto tortuoso e contorcido e com cascas es-
pessas e duras.

2. • Geralmente pobres e ácidos. São utilizadas algumas técni-
cas de manejo para melhorar a qualidade do solo.

• Culturas agrícolas, mineração, pecuária e extração de ma-
deira.

• As atividades econômicas mencionadas trazem muitas alte-
rações, ameaçando a biodiversidade, eliminando diversas es-
pécies da fauna e da flora do Cerrado.

3. • Uma queimada natural ou espontânea acontece durante
os períodos de estiagem quando a vegetação rasteira fica
muito ressequida e incendeia-se pela ação do calor do sol.

• Não, na maior parte das vezes é o homem quem provoca as
queimadas. Para renovar as áreas de pastagem ou para lim-
par a terra.

• As queimadas, em pequenas extensões, podem ser benéfi-
cas para o cerrado. Elas  controlam o aparecimento de gra-
míneas e provocam o rebrotamento de ramos laterais em
muitas espécies e, talvez, o aspecto tortuoso característico
do cerrado. Em grandes proporções destroem o solo e amea-
çam a biodiversidade.

4. • O pantanal ocupa o sudoeste do Mato Grosso e oeste do
Mato Grosso do Sul, além de parte da planície do chaco na
Bolívia e no Paraguai.

• Rio Paraguai.
• No pântano a água é parada e lodosa. Na planície de inunda-

ção a água mantém constante movimento.

5. O garimpo causa a poluição das águas por mercúrio e a caça,
a diminuição ou extinção de várias espécies.

6. • 1950/1960.
• Construção da capital federal, Brasília.
• 1991/2000

7. • Introdução de grandes fazendas de soja e arroz, mecaniza-
ção da agricultura e criação de gado em grande escala.

• Trabalhadores que fornecem os serviços e o comércio ne-
cessário às atividades agrícolas em expansão.

8. • Brasília.
• Para integrar o Centro-Oeste ao espaço geográfico nacional.
• Brasília é a capital do Brasil; é onde fica o Congresso Na-

cional assim como todos os outros poderes federais bra-
sileiros.

9. • Em 1960 a população rural da região Centro-Oeste era mui-
to superior à urbana, sendo quase o dobro desta. Em 2000
houve uma inversão dessa situação, sendo agora a popula-
ção urbana quase 6 vezes superior à rural.

• Dados para construção do gráfico
1960 = 150 mil habitantes
2000 = 2 milhões de habitantes

• Sim, em 1960 a maior parte da população da região Cen-
tro-Oeste habitava e trabalhava no setor primário de pro-
dução. Em 2000, boa parte da população dessa região mora
em cidades e exerce trabalhos nos setores secundário e
terciário.


