
 
 

 

 

Atividade nº 001 
Segmento: Fundamental II – 7º  
Nome da Atividade: Vegetação brasileira e impactos ambientais 
Professora: Marina Monteiro 
Belo Horizonte, 26 de março de 2020. 
 

Olá, pessoal! 
Estou sentindo falta de vocês. 
 

Postei no P+, 4ª feira, dia 24/03, um estudo dirigido que estava previsto no cronograma da 1ª etapa. Faça-o 
gradativamente, intercalando com outras atividades. 

 
Vamos terminar o quadro que estávamos fazendo em sala. Vou completar o que estava faltando para evitar 
erros. Em seguida, responda às questões com base na leitura das páginas 36 a 40 e das informações registradas 
no quadro com os dados para revisarmos o que já tínhamos estudado. 
Abraços 
Marina 
 
Formações vegetais brasileiras (Continuação) 
 

Vegetação Características Clima correspondente Impactos ambientais 

Caatinga Xerófila 
Grande biodiversidade 

Semiárido Quase metade 
devastada para fins 
agrícolas e obtenção da 
lenha 

Mata dos Cocais Predomínio de palmeiras: 
babaçu e carnaúba. 

Transição entre o 
semiárido do Nordeste 
e o equatorial da 
Amazônia 

 

Mata das 
Araucárias 

Predominância de pinheiros 
Folhas aciculifoliadas 
Árvores de grande porte que 
servem de proteção para 
plantas menores que 
precisam de sombreamento. 

Subtropical Extração da madeira 
para fins comerciais e 
ocupação para uso da 
agropecuária. 

Campos Gramíneas (conhecidos como 
Pampas, no sul do Brasil). 

Subtropical Degradada – Causas: 
concentração da 
pecuária e plantações 
de trigo e soja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

1. a. Como se explica a presença de uma floresta tão densa como a floresta amazônica, em área de solos muito 
pobres? 
 
b. A floresta amazônica é considerada uma floresta pluvial ombrófila, com alta biodiversidade, espécies 
latifoliadas e perenes. 
Explique o significado de cada um dos termos sublinhados. 
 
c. Por que a partir da década de 1970 intensificou-se o desmatamento da floresta amazônica? Cite as 
atividades atuais que mais vêm estimulando esse processo e explique por que isso ocorre. (Página 42) 
 
d. Explique o que é o “Arco do Desmatamento” e identifique sua área de ocorrência. (Página 42) 
 
e. Identifique no texto (pg.42) e transcreva dele, todos os fatores de preocupações pelo processo de 
desmatamento da floresta amazônica. 
 
2. a. Por que podemos afirmar que a floresta amazônica e a mata atlântica são semelhantes? Onde se 
identifica a diferença entre elas? 

 
b. Justifique a elevada concentração de chuva na área litorânea, onde ocorre a mata atlântica. 
 
c. Explique por que a situação do desmatamento da mata atlântica é mais preocupante do que o da floresta 
amazônica. Enumere os fatores que levaram a essa situação. (Página 42) 
 
3. Caracterize a vegetação dos manguezais e relacione-a ao tipo climático onde ela se desenvolve. 

 
4. a. A vegetação do cerrado que ocorre em áreas tropicais -  onde o clima apresenta temperaturas elevadas 
e as chuvas ocorrem no verão, sendo o inverno seco, – apresenta diversas espécies caducifólias. Explique por 
que ocorrem essas espécies no cerrado. 

 

b. Existem diversas variações do cerrado, ou seja, ele não apresenta um tipo único. Entretanto, existe o 
cerrado típico. Utilize as informações do texto e da imagem que se encontra ao alto da página 30, e 
caracterize-o. 
 
c. Até 2017, mais de 75% da área original do cerrado brasileiro já tinha sido devastada. Apresente os motivos. 
 

5. a. Cite o tipo climático ao qual se relaciona a vegetação do Pantanal. 
 
b. Explique por que essa vegetação também é conhecida como “complexo do Pantanal”. 
 
6. a. Explique por que a vegetação da caatinga apresenta espécies “xerófilas”.  
 
b. Identifique e caracterize o clima da região onde ela ocorre. 
 

Explique por que que a Mata dos Cocais ocorre em uma área de transição? O que caracteriza essa 
formação vegetal? 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
8. a. Em parte da região Sul do Brasil, existe uma formação vegetal onde as espécies encontradas são 
aciculifoliadas.  Identifique-a. 
 
b. Explique o que espécies aciculifoliadas. 
 
c. Qual é a relação das araucárias com a preservação da fauna local? 
 
9. Caracterize a vegetação de campos e o tipo climático ao qual ela se relaciona. Identifique a sua 
denominação regional e cite o seu aproveitamento econômico. 
 
 


