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Opgave 6  De cerrado en de selva  

Bij deze opgave hoort bron 17. 

Gebruik het kaartenkatern. 
Het klimaat van de cerrado en het klimaat van de selva horen bij dezelfde 
hoofdgroep (A-klimaat). Toch verschilt het klimaat van beide gebieden 
van elkaar.  

2p 20 Schrijf cerrado en selva onder elkaar op je antwoordblad. 
Geef aan  
 welk klimaat in elk gebied overheerst; 
 waardoor het verschil in klimaat tussen beide gebieden ontstaat. 

Er is wereldwijd een grote vraag naar producten uit de primaire sector. 
Om aan deze grote vraag te kunnen voldoen, verandert de productie 
ervan het landschap van de cerrado en de selva.  

2p 21 Geef aan 
 welk voedingsgewas het landschap in de cerrado en de selva het 

meest verandert. Kies uit: cacao, mais, soja of suikerriet; 
 welke andere activiteit in de primaire sector ook zorgt voor een sterke 

verandering van de selva. 

Gebruik bron 17. 
2p 22 Beschrijf in twee stappen dat door de handel in voedingsgewassen de 

biodiversiteit in de cerrado en de selva afneemt. 

De kans is groot dat de oorspronkelijke vegetatie in de cerrado en de 
selva de komende tien jaar nog sneller zal verdwijnen dan in de afgelopen 
tien jaar.  

2p 23 Geef 
 een oorzaak waardoor de oorspronkelijke vegetatie de komende tien 

jaar nog sneller zal verdwijnen dan nu het geval is; 
 een manier waarop het verdwijnen van de oorspronkelijke vegetatie 

kan worden vertraagd.  
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De cerrado 
De Braziliaanse cerrado is een gebied met grasland, oever- en 
palmbossen, maar ook met landbouwgebieden.
De cerrado is vanaf 1930 op grote schaal ontgonnen om plaats te maken 
voor landbouw. Veertig procent van de koeien in Brazilië graast in dit 
gebied en er zijn gigantische akkerbouwgebieden. De oorspronkelijke 
cerrado verdwijnt hierdoor in een hoog tempo.

Landbouw in de cerrado
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