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APRESENTAÇÃO

D
iariamente recebemos uma enorme quantidade de informações que entram em 

nossa casa via televisão, rádio, jornal, revistas e internet: catástrofes naturais, 

problemas ambientais, crises econômicas, desigualdades sociais, guerras, aten-

tados terroristas, migrações, novas tecnologias e novos produtos, entre muitos 

outros temas.

Com os avanços nas telecomunicações e nos transportes, as distâncias se “encurta-

ram” e o tempo nos parece acelerado; as informações vão se sucedendo velozmente: sur-

gem e desaparecem de repente. Quando começamos a compreender determinado acon-

tecimento, ele é esquecido como se deixasse de existir e os meios de comunicação elegem 

outro para dar destaque.

Parece que não existe passado nem continuidade histórica, tal é a instantaneidade 

dos acontecimentos. Muitas vezes, sentimos uma sensação de impotência diante da difi-

culdade de compreender o que está acontecendo em nossa cidade, no Brasil e no mundo.

Considerando todas essas questões, procuramos elaborar uma obra que dê conta de 

explicar o espaço geográfico mundial e brasileiro, onde os seres humanos interagem entre 

si e com o meio ambiente. Essas interações são mediadas por interesses contraditórios do 

ponto de vista econômico, político e social e se materializam nas paisagens.

Esta coleção foi feita com base no volume único da obra, que já está no mercado 

desde 1997.

Abrindo a coleção, o primeiro volume inicia-se com o estudo dos fundamentos da 

Cartografia, pois o conhecimento da linguagem cartográfica é muito importante para a 

leitura de mapas, cartas, plantas e gráficos que aparecem nos três volumes. Em seguida 

são estudados os temas da Geografia física: estrutura geológica, relevo, solo, clima, hidro-

grafia e vegetação, de forma encadeada, para facilitar o entendimento da dinâmica e do 

funcionamento da natureza, assim como sua relação com a sociedade e os crescentes 

desequilíbrios ecológicos: efeito estufa, chuvas ácidas, desmatamentos, erosões, etc. Este 

volume é concluído com o estudo das conferências internacionais sobre meio ambiente, 

destacando a importância do desenvolvimento sustentável.

O segundo volume apresenta alguns aspectos fundamentais da Economia, da Geo-

política e das sociedades do mundo contemporâneo para que se possa compreender os 

processos socioespaciais globais e a inserção do Brasil neles. Estudaremos as diversas 

fases do capitalismo até a globalização, as diferenças no desenvolvimento humano, a or-

dem geopolítica e econômica e os conflitos armados da atualidade. Além disso, serão 

abordados os processos de industrialização dos países desenvolvidos e emergentes mais 

importantes e o comércio internacional.

Fechando a coleção, o terceiro volume apresenta como principais temas a industria-

lização e a política econômica brasileira, a energia, a população, a urbanização e a agro-

pecuária no mundo e no Brasil.

Pretendemos, assim, ajudá-lo a compreender melhor o frenético e fascinante mun-

do em que vivemos e auxiliá-lo no acompanhamento das transformações que o moldam 

e o tornam diferente a cada dia, para que você possa nele atuar como cidadão consciente.

Os  AutOres
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PREFÁCIO DA PRIMEIRA EDIÇÃO*

uma	proposta	bem	dosada

A 
Geografia conheceu, num passado recente, um movimento vigoroso de reno-

vação teórica, que exercitou com radicalidade a crítica às perspectivas tradi-

cionais e introduziu novas orientações metodológicas no horizonte de investi-

gação dessa disciplina. No caso brasileiro, ao contrário de outros países, o últi-

mo campo a ser atingido por tal processo foi o do ensino pré-universitário. Tal demora 

talvez tenha sido a responsável pela forma na qual finalmente o movimento renovador 

chegou ao ensino de Geografia de primeiro e segundo graus: um formato “revolucioná-

rio”, que radicalizava e empobrecia a politização introduzida no debate desse campo 

disciplinar.

Tal viés gerou deformações pedagógicas significativas, pela carga de dirigismo ideo- 

lógico contida nas propostas de renovação curricular. Em seu papel indutor, os livros 

didáticos foram agentes desse processo, ao mesmo tempo que sofreram a influência do 

momento. Agora, após mais de uma década de vivência dessa nova situação, parece que 

a metáfora leninista da “curvatura da vara” manifesta-se novamente. O salutar questio-

namento político do mundo em que vivemos parece iniciar uma dissociação, no âmbito 

do ensino da Geografia, do simplismo ideológico, dos posicionamentos maniqueístas.

Ensinar Geografia passa a ser problematizar o mundo mais do que “explicá-lo” de 

forma unilateral. Nesse sentido, a presente obra deve ser saudada como uma manifesta-

ção desse novo momento, pois associa de forma bem dosada a necessária politização do 

temário geográfico com o distanciamento e rigor exigidos por uma análise científica. 

Trata-se de uma obra bem estruturada, na qual os principais tópicos da reflexão geográ-

fica contemporânea estão contemplados.

São Paulo, 2 de abril de 1997.

Prof. Dr. Antonio Carlos Robert Moraes

Departamento de Geografia, USP

* Prefácio da primeira edição do volume único, publicada em 1997.
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Conheça seu livro

Veja nestas páginas como seu livro está organizado.

14	 FUNDAMENTOS	DE	CARTOGRAFIA

Unidade 1

	 FUNDAMENTOS	DE	CARTOGRAFIA	 15

Fundamentos	
de	Cartografia

Philippe Lopez/Agência France-Presse

p	 Centro	de	Exibição	do	Planejamento	Urbano	de	Xangai	(China),	em	2009.	A	maquete	de	600	metros	mostra	o	plano	urbanístico	
da	capital	financeira	chinesa	para	2020.	Trata-se	de	uma	visão	tridimensional	e	abrangente	do	espaço	geográfico,	o	que	contri-
bui	para	planejar	a	ocupação	da	cidade	e	a	solução	de	seus	problemas.	Esta	é	uma	das	inúmeras	possibilidades	de	uso	da	Car-
tografia	e	de	seus	produtos.	Vamos	conhecer	outras	ao	longo	desta	unidade.

104	 GEOGRAFIA	FÍSICA	E	MEIO	AMBIENTE 	 ESTRUTURA	GEOLÓGICA	 105

INFOGRÁFICO

TSUNAMIS
A ocorrência de terremotos ou erupções vulcânicas sob os oceanos pode  
ocasionar a formação de ondas gigantescas, chamadas tsunamis (palavra 
em japonês que significa ‘onda de porto’) ou maremotos.

Menor que 1: detectado  
apenas pelo sismógrafo. 1 4 7

Ilustração esquemática, sem escala.

Adaptado de: ASSUMPÇÃO, M.; DIAS NETO, C. H. Sismicidade e estrutura interna da Terra. In: TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. p. 52.

ESCALA RICHTER
A magnitude (grandeza) de um sismo pode 
ser medida por um instrumento chamado 
sismógrafo, utilizando-se a Escala Richter, 
que mede a força de um terremoto em termos 
de energia liberada. Essa escala é logarítmica, 
ou seja, de um grau para o grau seguinte a 
diferença na amplitude das vibrações é de 
dez vezes. Apesar de não indicar os níveis de 
estragos causados, é possível estabelecer 
uma relação entre os graus e seus efeitos nos 
objetos e construções.

1

3

2

Orla marítima em condições normais, com uma estreita faixa de areia 
utilizada pelos banhistas.

Momentos antes de elevar-se e atingir a costa, o tsunami, em razão 
do grande comprimento de onda, pode provocar um rebaixamento do 
nível do mar, que recua significativamente: a diminuição da velocidade 
na base da onda é mais pronunciada e o topo tende a tomar a dianteira 
em relação à base.

As ondas gigantes avançam sobre o continente.

A sequência de imagens 1, 2  
e 3 mostra um trecho da orla  
marítima de Kalutara, no Sri  
Lanka, em 26 de dezembro de  
2004, quando o efeito de um 
terremoto de magnitude 9.0,  
com epicentro na costa oeste de 
Sumatra, propagou-se por milhares  
de quilômetros.

INFOGRÁFICOINFOGRÁFICOINFOGRÁFICO

TSUNAMIS
A ocorrência de terremotos ou erupções vulcânicas sob os oceanos pode 
ocasionar a formação de ondas gigantescas, chamadas tsunamis (palavra 
em japonês que significa ‘onda de porto’) ou maremotos.

ESCALA RICHTER

7

As ondas gigantes avançam sobre o continente.

4

Dependendo da magnitude do terremoto e da localização do epicentro,  
as consequências podem ser sentidas na outra extremidade do oceano.  
Neste mapa, vemos uma simulação que mostra o momento em que a onda 
chega a Nova Zelândia, cerca de 13 horas após a sua formação. Os tsunamis 
atingem até 800 km/h e, por isso, percorrem grandes distâncias em pouco 
tempo. O epicentro do terremoto que provocou esse tsunami estava  
próximo à costa do Chile, na outra extremidade do oceano Pacífico.

Acima de 7: grande  
poder de destruição.

De 5 a 7: perigoso, 
sobretudo em áreas 

populosas.

De 3 a 5: moderado,  
podendo causar alguns 
danos em construções.

Pequena profundidade do oceano
À medida que se aproximam do continente e o mar fica mais raso, 
as ondas vão desacelerando por causa do atrito com o fundo, 
diminuindo de comprimento e aumentando de altura (como longe da 
costa a velocidade das ondas continua alta, as ondas se juntam e a 
massa de água se acumula).

comprimento da onda

altura da onda

Quando chegam ao litoral, as ondas podem 
atingir mais de 10 m de altura, com imenso 
volume de água. A partir de então a água 
invade o continente e avança por terra, 
destruindo quase tudo por onde  
passa.

2 3

De 2 a 3: pequeno tremor  
percebido pelas pessoas.

6

Grande profundidade do oceano
A propagação de ondas sísmicas 
liberadas por um terremoto provoca 
primeiramente um deslocamento 
vertical de grande volume de água. 
A partir daí são formadas ondas 
que, em alto-mar, têm grande 
comprimento (até 160 km), alta 
velocidade (até 800 km/h) e baixa 
altura (até 0,5 m). As ondas  
podem atravessar o oceano em 
poucas horas. 

deslocamento de grande  
volume de água

As ondas são geradas em  
todas as direções
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A fonte de onde partem as ondas sísmicas é denominada 
hipocentro ou foco, e o ponto da superfície localizado 
diretamente sobre o foco é o epicentro.
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Planeta Terra: coordenadas, 
movimentos e fusos horários

capítulo 1
Se oriente, rapaz 

Pela constelação do Cruzeiro do Sul […]
Gilberto Gil1, cantor e compositor.

p	 Na	tirinha,	Calvin	e	Haroldo	estão	nos	Estados	Unidos	e	planejam	ir	a	Yukon,	um	território	
localizado	no	noroeste	do	Canadá.	Para	ir	até	lá	saindo	do	estado	de	Washington,	por	exem-
plo,	é	necessário	atravessar	toda	a	província	canadense	da	Colúmbia	Britânica,	ou	seja,	cerca	
de	1	500	quilômetros	(em	linha	reta)	ou	2	000	quilômetros	(de	carro).

Situar-se no espaço geográfico sempre foi uma preocupação dos grupos humanos. 
Nos primórdios, isso acontecia pela necessidade de se deslocar para encontrar abrigo e 
alimentos. Com o passar do tempo as sociedades se tornaram mais complexas e surgiram 
muitas outras necessidades. Isso explica a crescente importância da Cartografia*, discipli-
na encarregada de produzir mapas, plantas e outros produtos cartográficos, que represen-
tam a superfície terrestre ou parte dela. Um guia de ruas, como o que aparece abaixo, é 
uma planta que nos auxilia em deslocamentos no interior de uma cidade.

Além das representações cartográficas feitas em papel, já podemos utilizar sistemas 
de mapas digitais; para nos orientarmos na cidade ou na estrada é possível usar aparelhos 
GPS (Sistema de Posicionamento Global).

É importante também nos situarmos no tempo em relação às horas e às estações do ano, 
o que suscita perguntas como: “Se aqui 
são 15 horas, que horas são em Londres... 
e em Nova York?”; “Por que todo ano o go-
verno implanta o horário de verão?”. Para 
responder a essas e outras perguntas, 
precisamos estudar os movimentos da 
Terra, as estações do ano, as coordenadas 
geográficas, os fusos horários. É o que fa-
remos a seguir.

© 2010 Bill Watterson/Dist. by Atlantic Syndication/Universal Uclick

* As expressões impressas na 
cor azul são explicadas no 
Glossário, no final deste volume.
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1 GIL, Gilberto. 
Oriente. In: ______ . 
Expresso 2222. [S.l.]: 
Universal, 1972. CD.

∏	 Os	 produtos	 cartográficos	 representam	 a	
superfície	terrestre	ou	parte	dela.	Ao	lado,	
planta	da	Prefeitura	do	Recife	mostrando	as	
principais	atrações	turísticas	da	capital	de	
Pernambuco.

Abertura de unidade
Estruturada em página dupla, apresenta uma 
imagem significativa e um pequeno texto intro-
duzindo o tema que será estudado.

Capítulos
Em sua abertura, trazem uma epígrafe com ideias de alguma personalidade, atual ou 
do passado, com destaque em sua área de conhecimento, e uma pequena introdução 
com informações e questionamentos sobre o tema que será abordado. Essa reflexão 
introdutória é ilustrada com fotos, mapas, gráficos, tabelas, quadrinhos, etc.
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O Direito do Mar

[...]
Desde épocas mais remotas, mares e oceanos são usados 

como via de transporte e como fonte de recursos biológicos. O desen-
volvimento da tecnologia marinha permitiu a descoberta nas águas, 
no solo e no subsolo marinhos de recursos naturais de importância 
capital para a humanidade. A descoberta de tais recursos fez aumen-
tar a necessidade de delimitar os espaços marítimos em relação aos 
quais os Estados costeiros exercem soberania e jurisdição. 

Assim é que, na década de 1950, as Nações Unidas começaram a 
discutir a elaboração do que viria a ser, anos mais tarde, a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). O Brasil participou ativa-
mente das discussões sobre o tema, por meio de delegações formadas, 
basicamente, por oficiais da Marinha do Brasil e por diplomatas brasileiros. 

A CNUDM está em vigor desde novembro de 1994 e constitui-se, 

segundo analistas internacionais, no maior empreendimento normati-
vo no âmbito das Nações Unidas, legislando sobre todos os espaços 
marítimos e oceânicos, com o correspondente estabelecimento de di-
reitos e deveres dos Estados que têm o mar como fronteira. Atualmen-
te, a Convenção é ratificada por 156 países, dentre os quais o Brasil. 

O Mar Territorial, somado à ZEE [Zona Econômica Exclusiva], 
constituem-se nas Águas Jurisdicionais Brasileiras Marinhas.

Trata-se de uma imensa região, com cerca de 3,5 milhões de 
km². Após serem aceitas as recomendações da CLPC [Comissão de 
Limites da Plataforma Continental], os espaços marítimos brasileiros 
poderão atingir cerca de 4,5 milhões de km², equivalentes a mais de 
50% da extensão territorial do Brasil. 

Por seus incomensuráveis recursos naturais e grandes dimen-
sões, essa área é chamada de Amazônia Azul. 

Conceitos importantes 

No que concerne aos espaços marítimos, todo Estado costeiro 
tem o direito de estabelecer um Mar Territorial de até 12 milhas náu-
ticas (cerca de 22 km), uma Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e uma 
Plataforma Continental (PC) estendida, cujos limites exteriores são 
determinados pela aplicação de critérios específicos. 

Os Estados exercem soberania plena no Mar Territorial. Na ZEE 
e na PC, a jurisdição dos Estados se limita à exploração e ao aprovei-
tamento dos recursos naturais. Na ZEE, todos os bens econômicos no 
seio da massa líquida, sobre o leito do mar e no subsolo marinho são 
privativos do país costeiro. Como limitação, a ZEE não se estende 
além das 200 milhas náuticas (370 km) do litoral continental e insular. 

A PC é o prolongamento natural da massa terrestre de um Esta-
do costeiro. Em alguns casos, ela ultrapassa a distância de 200 milhas 
da ZEE. Pela Convenção sobre o Direito do Mar, o Estado costeiro pode 
pleitear a extensão da sua Plataforma Costeira até o limite de 350 
milhas náuticas (648 km), observando-se alguns parâmetros técni-
cos. É o caso do Brasil, que apresentou às Nações Unidas, em setem-
bro de 2004, o seu pleito de extensão da PC brasileira.

BRASIL. Marinha do Brasil. Disponível em: <www.mar.mil.br/menu_v/ 
amazonia_azul/html/definicao.html>. Acesso em: 2 set. 2012.

AMAZÔNIA AZUL – O PATRIMÔNIO BRASILEIRO NO MAR
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Adaptado de: BRASIL. Marinha do Brasil.  
Disponível em: <www.mar.mil.br/menu_v/

amazonia_azul/html/definicao.html>.  
Acesso em: 2 set. 2012.

Amazônia Azul

Adaptado de: BRASIL. Marinha do Brasil. 
Secretaria da Comissão Interministerial 
para os Recursos do Mar.  
Disponível em: <www.mar.mil.br/menu_v/
amazonia_azul/html/importancia.html>. 
Acesso em: 2 set. 2012.
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Textos complementares
Ao longo dos capítulos, há textos citados ou dos 
próprios autores que enriquecem e aprofundam 
o conteúdo principal.

Infográficos
Produzidos em páginas duplas, apa-
recem ao longo do volume, represen-
tando alguns fenômenos da realidade 
e complementando o conteúdo do 
capítulo de maneira bastante atraente. 
Possui grande riqueza de imagens – 
fotografias, mapas, gráficos e ilustra-
ções – acompanhadas de pequenos 
textos que esclarecem de forma ob-
jetiva o assunto abordado.

GGB_v1_PNLD2015_003a013.indd   8 22/03/2013   14:02
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	 Observe	 também	 este	 outro	 infográfico,	 que	
mostra	 o	 desperdício	 de	 água	 quando	 esque-
cemos	a	 torneira	aberta.

	 Com	base	na	observação	dos	dois	infográficos	
e	 no	 que	 você	 estudou	 sobre	 o	 assunto,	 es-
creva	 um	 pequeno	 texto	 sobre	 a	 importância	
de	 evitarmos	 o	 desperdício	 para	 a	 busca	 do	
desenvolvimento	 sustentável.	 A	 seguir,	 mos-
tre	 seu	 texto	 para	 os	 colegas	 e	 comparem	 as	
respostas.

Sessão de vídeo

P No rio das Amazonas. Direção: Ricardo Dias. Brasil, 1995.
Retrata a travessia feita pelo zoólogo e músico Paulo Vanzolini no rio Amazonas. Nessa viagem ele desvenda a vida e a cultura 
das populações ribeirinhas.

Pesquisa na internet

P Associação Brasileira de Águas Subterrâneas 
Essa associação mantém um site em que disponibiliza vários textos, revistas e estudos sobre o tema. No campo Educação você 
encontra informações interessantes sobre a disponibilidade e importância das águas subterrâneas. Disponível em: <www.abas.
org.br/educacao.php>. Acesso em: 10 out. 2012.

P Caesb
No site da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal há o espaço Educativo, onde estão disponíveis várias in-
formações úteis e interessantes sobre economia de água, vazamentos e outros temas. Disponível em: <www.caesb.df.gov.br>. 
Acesso em: 10 out. 2012.

P Codevasf
No site da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba estão disponíveis informações sobre os 
recursos hídricos, aspectos sociais, econômicos e ambientais dos vales dos rios São Francisco e Parnaíba. Disponível em: <www.
codevasf.gov.br>. Acesso em: 10 out. 2012.

P Ministério do Meio Ambiente
No site do MMA você encontra várias informações sobre água doce, água nas cidades, bacias hidrográficas e outros temas. 
Disponível em: <www.mma.gov.br>. Acesso em: 10 out. 2012.

P Sabesp
No site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo você encontra um espaço dedicado a professores e es-
tudantes, onde são tratados assuntos ligados a água, esgoto e outros temas interessantes. Disponível em: <www.sabesp.com.
br>. Acesso em: 10 out. 2012. 

RIO DE JANEIRO (Estado).  
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).  

Disponível em: <www.cedae.com.br>.  
Acesso em: 9 out. 2012.
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1.	 Qual	é	a	diferença	entre	tempo	e	clima?	A	cena	da	tirinha	da	abertura	retrata	as	condições	do	tempo	ou	do	
clima?

2.	 Explique	a	influência	da	latitude	e	da	altitude	no	clima.

3.	 Qual	é	a	influência	das	massas	de	ar	no	clima?

4.	 Relacione	as	massas	de	ar	com	as	características	do	clima	no	território	brasileiro.

Compreendendo conteúdos

	 Observe	novamente	os	climogramas	de	Porto	Alegre	e	Brasília,	na	página	154,	e	responda:

1.	 A	que	tipo	de	clima	está	associado	cada	gráfico?

2.	 Compare	o	regime	de	chuvas	nas	duas	localidades	e	responda:
a)	 Quais	são	os	meses	mais	secos	e	mais	chuvosos	em	cada	gráfico?

b)	Qual	é,	aproximadamente,	o	índice	anual	de	chuvas	em	Porto	Alegre?	E	em	Brasília?

3.	 Escolha	dois	climogramas	presentes	neste	capítulo.	Relacione-os	com	os	mapas	das	classificações	climá-
ticas,	compare	o	comportamento	das	médias	mensais	de	temperatura	nas	duas	localidades	e	responda:
a)	 Quais	são	os	meses	mais	quentes	e	mais	frios?

b)	Qual	é	a	amplitude	térmica	anual	em	cada	cidade?

c)	 Qual	é	o	tipo	de	clima	associado	a	cada	uma	delas?	Descreva	as	características	da	temperatura	e	da	umidade	no	
inverno	e	no	verão	de	cada	um	deles.

Desenvolvendo habilidades 

Nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	Geografia	e	Física.

A	Física	por	trás	das	mudanças	climáticas

Duas	propriedades	físicas	dos	materiais	afetam	a	temperatura	da	atmosfera.	Uma	delas	é	o	albedo	(ter-
mo	derivado	de	albus,	que	significa	‘branco’	em	latim).	O	albedo	é	uma	grandeza	que	exprime	a	porcentagem	
da	radiação	solar	incidente	sobre	a	Terra	que	por	ela	é	refletida	de	volta	para	o	espaço	exterior.	

Parte	da	radiação	incidente,	porém,	é	absorvida	pelos	corpos	e	irradiada	para	a	atmosfera	sob	a	forma	
de	calor,	que	não	escapa	para	o	espaço	por	causa	da	barreira	 formada	pelo	dióxido	de	carbono	e	outros	
gases,	processo	conhecido	como	efeito	estufa	(esse	fenômeno	será	estudado	no	próximo	capítulo).	O	texto	a	
seguir	relaciona	o	albedo	com	o	clima	no	planeta.	Leia-o	atentamente.

[...] Cientistas lançaram [...] a ideia de transformar as cidades em gigantescos refletores da luz solar para ajudar a 
enfrentar o aquecimento global [...] . Materiais de cores claras ajudam a refletir os raios solares ao invés de absor-
vê-los e transformá-los em calor, um fenômeno conhecido no meio científico como albedo. Calçamentos e telhados 
correspondem a mais de 60% das superfícies urbanas e, ao aprisionar a energia solar, são amplamente responsabili-
zados por gerar “ilhas de calor”, locais onde as cidades se tornam verdadeiros fornos. [...] Para o consultor climático 
francês Jean-Marc Jancovici, no entanto, as propostas só têm efeito local. [...] 

DUNAND,	Emmanuel.	Cientistas	sugerem	cidades	refletoras	contra	aquecimento	global.	Veja.		
São	Paulo:	Abril,	13	abr.	2012.	Disponível	em:	<http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/cientistas-	

sugerem-cidades-refletoras-contra-aquecimento-global>.	Acesso	em:	22	dez.	2012.

DIALOGANDO	COM	OUTRAS	DISCIPLINAS

Esse ícone indica que o conteúdo que você está estu-
dando aborda assuntos relacionados a direitos e de-
veres dos cidadãos, como respeito à diversidade na 
sociedade, valorização de gênero e etnia, relações e 
condições de trabalho, entre outros.
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Desenvolvendo habilidades
Seção de atividades que trabalha diversas 
competências e habilidades, buscando ar-
ticular, por meio de linguagens variadas, 
a teoria que se aprende na escola com a 
realidade vivida fora dela.

Pesquisa na internet e 
Sessão de vídeo
Indicações de sites, filmes e documentários que poderão auxiliar 
em pesquisas ou na complementação de seu estudo.

Compreendendo conteúdos
Seção de atividades que retoma os conceitos mais 
importantes e demais pontos fundamentais dos 
conteúdos estudados ao longo do capítulo.
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Testes e questões

Enem

 1.	Para	o	registro	de	processos	naturais	e	sociais,	devem	
ser	utilizadas	diferentes	escalas	de	tempo.	Por	exem-
plo,	para	a	datação	do	sistema	solar,	é	necessária	uma	
escala	de	bilhões	de	anos,	enquanto	para	a	história	do	
Brasil	basta	uma	escala	de	centenas	de	anos.

Assim,	para	os	estudos	relativos	ao	surgimento	da	vida	
no	planeta	e	para	os	estudos	relativos	ao	surgimento	
da	 escrita,	 seria	 adequado	 utilizar,	 respectivamente,	
escalas	de:

a)	 milhares	de	anos;	centenas	de	anos.

b)	 milhões	de	anos;	centenas	de	anos.

c)	 milhões	de	anos;	milhares	de	anos.

d)	 bilhões	de	anos;	milhões	de	anos.

e)	 bilhões	de	anos;	milhares	de	anos.

 2.	No	mapa,	é	apresentada	a	distribuição	geográfica	de	
aves	de	grande	porte	e	que	não	voam.

km 
(no Equador)

0 4 940

Ema
Avestruz

Ema

02_12_m014_1GGBg12eS

Há	evidências	mostrando	que	essas	aves,	que	podem	
ser	originárias	de	um	mesmo	ancestral,	 sejam,	por-
tanto,	parentes.	Considerando	que,	de	fato,	tal	paren-
tesco	ocorra,	uma	explicação	possível	para	a	separa-
ção	geográfica	dessas	aves,	como	mostrada	no	mapa,	
poderia	ser:

a)	 a	grande	atividade	vulcânica,	ocorrida	há	milhões	de	
anos,	eliminou	essas	aves	do	hemisfério	norte.

b)	 na	origem	da	vida,	essas	aves	eram	capazes	de	voar,	
o	que	permitiu	que	atravessassem	as	águas	oceâni-
cas,	ocupando	vários	continentes.

c)	 o	ser	humano,	em	seus	deslocamentos,	transportou	
essas	aves,	assim	que	elas	surgiram	na	Terra,	distri-
buindo-as	pelos	diferentes	continentes.

d)	 o	afastamento	das	massas	continentais,	formadas	
pela	ruptura	de	um	continente	único,	dispersou	es-
sas	aves	que	habitavam	ambientes	adjacentes.

e)	 a	existência	de	períodos	glaciais	muito	rigorosos,	no	
hemisfério	norte,	provocou	um	gradativo	desloca-
mento	dessas	aves	para	o	sul,	mais	quente.

 3.	

 

Nível d’água

Sulcos ou ravinas

Boçoroca

Zona temporariamente encharcada

TEIXEIRA, W. et al. (Orgs). Decifrando a Terra. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.

Muitos	 processos	 erosivos	 se	 concentram	 nas	 encos-
tas,	principalmente	aqueles	motivados	pela	água	e	pelo	
vento.	No	entanto,	os	reflexos	também	são	sentidos	nas	
áreas	de	baixada,	onde	geralmente	há	ocupação	urbana.

Um	exemplo	desses	reflexos	na	vida	cotidiana	de	mui-
tas	cidades	brasileiras	é

a)	 a	maior	ocorrência	de	enchentes,	já	que	os	rios	asso-
reados	comportam	menos	água	em	seus	leitos.

b)	 a	contaminação	da	população	pelos	sedimentos	tra-
zidos	pelo	rio	e	carregados	de	matéria	orgânica.

c)	 o	desgaste	do	solo	nas	áreas	urbanas,	causado	pela	
redução	do	escoamento	superficial	pluvial	na	encosta.

d)	 a	maior	facilidade	de	captação	de	água	potável	para	
o	abastecimento	público,	já	que	é	maior	o	efeito	do	
escoamento	sobre	a	infiltração.

e)	 o	aumento	da	incidência	de	doenças	como	a	amebía-
se	na	população	urbana,	em	decorrência	do	escoa-
mento	de	água	poluída	do	topo	das	encostas.

 4.	A	chuva	é	determinada,	em	grande	parte,	pela	 topo-
grafia	e	pelo	padrão	dos	grandes	movimentos	atmos-
féricos	 ou	 meteorológicos.	 O	 gráfico	 mostra	 a	 preci-
pitação	 anual	 média	 (linhas	 verticais)	 em	 relação	 à	
altitude	(curvas)	em	uma	região	em	estudo.
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FAÇA	NO		

CADERNO

Dialogando com outras disciplinas
Seção de atividades que propõe um trabalho in-
terdisciplinar no estudo de aspectos importantes 
do conteúdo abordado. Aproveite o momento para 
trocar ideias e experiências com os professores de 
outras disciplinas e observe como os conhecimen-
tos das diversas matérias escolares se relacionam.

Testes e questões
Presente em todo final de unidade, esta 
seção apresenta uma coletânea de exercí-
cios do Enem e dos principais vestibulares 
brasileiros (testes e questões discursivas).

Páginas finais
No final do volume, você encontra quatro seções úteis ao manuseio do livro:

•  Glossário: os termos destacados em azul ao longo do volume são explicados 
nesta seção, auxiliando na compreensão das temáticas tratadas.

•  Sugestões de leituras complementares: aqui você encontra uma relação de 
obras que podem ajudar em seus estudos.

•  Índice remissivo: traz a relação de conceitos, categorias e nomes fundamen-
tais ao estudo da Geografia. As páginas indicadas correspondem às ocorrên-
cias mais significativas do termo ao longo do volume.

•  Bibliografia: lista ampla que pode auxiliar em pesquisas e investigações so-
bre determinados temas ou na ampliação de seus conhecimentos.

Além destas seções, no final do volume você encontra também as Respostas 
dos testes do Enem e dos vestibulares.

Este ícone indica Objetos Educacionais Digitais 
relacionados aos conteúdos do livro.
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∏	 vista	 aérea	 de	 trechos	 da	 floresta	 amazônica	 e	
do	rio	negro	no	Parque	nacional	de	anavilhanas	
(foto	de	2010).	localizado	nos	municípios	de	novo	
airão	e	manaus,	estado	do	amazonas,	este	par-
que	nacional	foi	criado	para	preservar	o	arquipé-
lago	fluvial	de	anavilhanas,	assim	como	permitir	
o	estudo	e	a	preservação	desse	bioma.	O	turismo	
sustentável	é	permitido	em	uma	área	restrita	do	
parque	para	fins	de	educação	ambiental.

iNTroDução Aos 
EsTuDos GEoGráFiCos

Ao longo da História os grupos humanos gradativamente foram transformando a na-
tureza com o objetivo de garantir sua subsistência e melhorar a qualidade de vida. Com isso, 
o espaço geográfico foi ficando cada vez mais artificializado. Pela ação do trabalho humano, 
novas técnicas foram desenvolvidas e incorporadas ao território. De um meio natural o ho-
mem avançou para um meio cada vez mais técnico: expandiram-se as áreas agrícolas, desen-
volveram-se as cidades e as indústrias, construíram-se estradas, portos, hidrelétricas, etc. De 
acordo com o geógrafo Milton Santos (1926-2001), em diversas regiões a incorporação de 
ciência e técnica, de informação e conhecimento ao território constituiu o chamado meio 
técnico-científico-informacional1.

Poucas áreas da superfície terrestre ainda não sofreram transformações. E mesmo na-
quelas intocadas, como muitas no interior da floresta Amazônica ou do continente antárti-
co, o território está delimitado e sob controle político – sujeito a soberania nacional ou a 
acordos internacionais. Sobre esses territórios atuam interesses de diferentes grupos, que 
buscam sua preservação ou que desejam explorá-los: uns de forma sustentável, outros de 
forma predatória. Assim, podemos dizer que mesmo em um meio natural, aparentemente 
intocado, existem relações políticas, econômicas, culturais e ambientais que nem sempre 
são visíveis na paisagem.

A paisagem é a aparência da realidade geográfica, aquilo que nossa percepção, espe-
cialmente a visual, capta. Embora as paisagens materializem relações sociais, econômicas e 
políticas travadas entre os grupos humanos, essas relações não são facilmente percebidas. 
Desvendá-las requer observação, estudo e pesquisa, sendo esse o caminho para que o espa-
ço seja apreendido em sua essência. Podemos dizer, então, que o espaço geográfico é for-
mado tanto pela sociedade como pela paisagem permanentemente construída e recons-
truída por aquela. A paisagem expressa a sociedade e a natureza; é composta de objetos ar-
tificiais ou culturais (construídos pelo trabalho humano) e de objetos naturais ( frutos dos 

processos da natureza). O espaço materializa 
todos esses objetos mais as relações humanas 
que se desenvolvem na vida em sociedade. Para 
ilustrar essas relações e evidenciar a diferença 
entre paisagem e espaço, Milton Santos afirmou 
que, se eventualmente a humanidade fosse ex-
tinta, teríamos o fim da sociedade e consequen-
temente do espaço geográfico, mas a paisagem 
construída permaneceria2.

1 SANTOS, Milton. A natureza do 
espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. 
p. 190.
2 “Durante a Guerra Fria, os labo-
ratórios do Pentágono chegaram a 
cogitar da produção de um engenho, 
a bomba de nêutrons, capaz de ani-
quilar a vida humana em uma dada 
área, mas preservando todas as cons-
truções. O presidente Kennedy afinal 
renunciou a levar a cabo esse projeto. 
Senão, o que na véspera seria ainda 
o espaço, após a temida explosão 
seria apenas paisagem.” (SANTOS, 
Milton. A natureza do espaço. São 
Paulo: Hucitec, 1996. p. 85).
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Para compreender o espaço geográfico, portanto, precisamos entender as relações 
sociais e as marcas deixadas pelos grupos humanos na paisagem no decorrer da História. Na 
verdade, precisamos entender as relações próprias da natureza, as relações próprias da so-
ciedade e, de forma integrada, as relações entre a sociedade e a natureza. É a isso que a 
Geografia, como ciência, se dedica hoje e é por isso que estudamos essa disciplina na escola.

A origem da Geografia é antiga. Desde a Antiguidade muitos pensadores elaboraram 
estudos considerados geográficos, embora o conhecimento fosse disperso e desarticulado, 
vinculado à Filosofia, à Matemática e às ciências da natureza. Na Grécia antiga, Heródoto 
(484 a.C.-420 a.C.), Eratóstenes (275 a.C.-194 a.C.) e Estrabão (63 a.C.-entre 21 e 25 d.C.), entre 
outros, analisaram a dinâmica dos fenômenos naturais, elaboraram descrições de paisagens e 
estudaram a relação homem-natureza. Mesmo durante o período em que estiveram sob o do-
mínio romano, os gregos continuaram desenvolvendo seus estudos teóricos3. Nas obras de 
Cláudio Ptolomeu, como Sintaxe Matemática  e Geographia, encontram-se importantes regis-
tros geográficos, cartográficos e astronômicos. Ele viveu em Alexandria, aproximadamente 
entre os anos 100 e 180 de nossa era, período em que o Egito era parte do Império Romano, mas 
seus estudos só foram redescobertos séculos depois no mundo ocidental (os árabes preserva-
ram esses conhecimentos e os legaram aos europeus). Os conhecimentos herdados de Ptolo-
meu, como o de um sistema de projeção e coordenadas, ajudaram na produção de mapas mais 
precisos, fundamentais para a expansão marítima europeia a partir do final do século XV.

No século XVIII diversos filósofos contribuíram para o desenvolvimento da Geografia, 
com destaque ao alemão Immanuel Kant (1724-1804), um dos primeiros a se preocupar com 
a sistematização do conhecimento geográfico. Kant influenciou fortemente seus compatrio-
tas fundadores da Geografia como ciência: Alexander von Humboldt (1769-1859) e Karl Rit-

ter (1779-1859). Humboldt foi um importante explorador, fez viagens pela América e em Cos
mos, sua obra maior, sintetizou anos de estudos geográficos. Em meados do século XIX esses 
dois cientistas alemães iniciaram a sistematização do arcabouço teórico-metodológico da 
Geografia, que gradativamente se transformou em disciplina acadêmica, passando a ser pes-
quisada e ensinada nas universidades4.

No século XIX, em diversos países europeus, começaram a ser implantados os sistemas 
nacionais de ensino, e a Geografia apareceu como uma das disciplinas escolares. Entretanto, 
diferentemente do que muitos pensam, a Geografia escolar não é derivada da Geografia acadê-
mica. Ao contrário, foi a presença da disciplina nos sistemas escolares nascentes que levou à 
necessidade de criação de cursos universitários voltados para a formação de professores da 
escola básica5 (no início, o ensino de Geografia ficava a cargo de profissionais formados em 
outras áreas). Isso aconteceu não apenas na Alemanha, mas na França, na Grã-Bretanha, entre 
outros países europeus, e, embora um pouco mais tarde, também no Brasil e em outros países 
latino-americanos (nos Estados Unidos, até hoje a Geografia é pouco difundida no currículo da 
escola básica, cerca de metade dos estados norte-americanos não a oferecem aos estudantes). 

Em nosso país a Geografia entrou, em 1837, no 
currículo do Colégio Pedro II, então fundado no Rio de 
Janeiro para ser uma escola-modelo para o país6, mas 
somente quase cem anos depois foi criado o primeiro 
curso superior de Geografia na Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, funda-
da em 19347. Foi a partir da década de 1930 que come-
çou a gradativa expansão do sistema escolar no Brasil 
e a Geografia manteve-se em todos os anos do Ensino 
Fundamental e Médio.

arranha-céus	no	bairro	de	shinjuku,	tóquio	(japão).	ao	
fundo,	o	monte	fuji,	o	mais	alto	do	país.	localizado	a	
cerca	de	100	km	a	sudoeste	da	capital,	pode	ser	visto	
em	dias	claros,	como	na	foto	de	2011.

3 CLAVAL, Paul. História da Geogra
fia. Lisboa: Edições 70, 2006. p. 29.
4 A primeira cátedra de Geografia 
foi criada na década de 1820, na 
Universidade de Berlim ( fundada em 
1810), e foi ocupada por Karl Ritter. 
Em 1870 somente três universidades 
alemãs ofereciam o curso de Geografia 
– Berlim, Breslau e Göttingen –, mas 
em 1890 praticamente todas as uni-
versidades do país passaram a ofe-
recê-lo. (CAPEL, Horacio. Filosofía y 
ciencia en la Geografía contemporánea. 
Barcelona: Barcanova, 1981. p. 97).
5 CAPEL, Horacio. Filosofía y cien
cia en la Geografía contemporánea. 
Barcelona: Barcanova, 1981. p. 94; 
GOODSON, Ivor. Tornando-se uma 
matéria acadêmica: padrões de expli-
cação e evolução. Teoria & Educação. 
Porto Alegre, v. 2, 1990. p. 234-235.
6 ROCHA, Genylton Odilon Rêgo da. 
A trajetória da disciplina Geografia 
no currículo escolar brasileiro (1837
1942). Dissertação de mestrado. 
São Paulo: PUC-SP, 1996.
7 “O Departamento de Geografia 
da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP tem sua 
origem no ano de 1934, na antiga 
subseção de Geografia e História 
da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras. Naquele ano, o primeiro 
ensino universitário de Geografia foi 
inaugurado com a cátedra de Geo-
grafia, sob a responsabilidade do 
pro fessor Pierre Deffontaines, que 
veio especialmente da França para 
ocupá-la. Em 1935, a cátedra passou 
para a responsabilidade do professor 
Pierre Monbeig.” (O Departamento 
de Geografia. Departamento de 
Geo grafia da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP. 
Disponível em: <www.geografia.fflch.
usp.br>. Acesso em: 20 ago. 2012).
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12	 Introdução	aos	estudos	geográfIcos

No final do século XIX, outro importante pesquisador alemão – Friedrich Ratzel 
(1844-1904) – definiu a Geografia como ciência humana, embora na prática a tenha tratado 
como ciência natural. Considerou a influência que as condições naturais exercem sobre a 
humanidade como objeto de estudo da disciplina. Seus discípulos radicalizaram suas ideias, 
dando origem ao “determinismo geográfico”8. Além disso, Ratzel foi um dos principais for-
muladores da Geopolítica. A relação entre o Estado e o espaço é central em sua obra mais 
importante – Antropogeografia. Segundo ele, a partir do momento em que uma sociedade se 
organiza para defender um território, transforma-se em Estado9. Donde se depreende que o 
território é o espaço geográfico sob o controle de um poder instituído – o Estado nacional. 
Porém, há situações em que outros agentes podem controlar um território, por exemplo, um 
grupo guerrilheiro, muitas vezes, em disputa com um Estado legalmente constituído.

No início do século XX, um geógrafo francês – Paul Vidal de la Blache (1845-1918) – 
passou a criticar o método puramente descritivo e a defender que a Geografia se preocupas-
se com a relação homem-meio, posicionando os seres humanos como agentes que sofrem 
influência da natureza, mas que também agem sobre ela, transformando-a. Ele inaugurava, 
em contraposição ao “determinismo”, uma corrente teórica conhecida como “possibilismo”, 
ambas posteriormente rotuladas como “Geografia tradicional”. A Geografia lablachiana, 
embora tenha avançado em relação à visão naturalista de Ratzel, não rompeu totalmente 
com ela; a disciplina continuava sendo uma ciência dos lugares, não dos homens10.

Assim, até meados do século XX a grande maioria dos geógrafos se limitava a descrever 
as características físicas, humanas e econômicas das diversas formações socioespaciais, 
procurando estabelecer comparações e diferenciações entre elas. Nesse período desenvol-
veu-se a Geografia regional, fortemente influenciada pela escola francesa, e o conceito de 
região ganhou importância na análise geográfica.

A região pode ser conceituada como uma determinada área da superfície terrestre, com 
extensão variável, que apresenta características próprias e particulares que a diferencia das 
demais. Desde então o conceito de região ficou associado à categoria de particularidade11 e 
pode ser definido por diversos critérios. A região pode ser natural, quando o critério de distin-
ção é a paisagem natural, ou geográfica, se a diferenciação for econômica, social ou cultural. 
Antes as regiões tinham relativa autonomia sociocultural e econômica e os estudos de Geogra-
fia regional eram dominantes. Atualmente, com o avanço da globalização capitalista, as regiões 
se modernizam e estabelecem cada vez mais relações entre si – as conexões aumentaram sig-
nificativamente –, o que tem reduzido o isolamento e a diferenciação entre elas.

p	 colheitadeiras	em	ação	durante	a	colheita	de	soja	na	safra	de	2012	em	fazenda	localizada	no	
município	de	tangará	da	serra	(mt).

8 MORAES, Antonio Carlos Robert. 
Geografia: pequena história crítica. 
20. ed. São Paulo: Annablume, 2005. 
p. 71.
9 “A sociedade que consideramos, 
seja grande ou pequena, desejará 
sempre manter sobretudo a posse 
do território sobre o qual e graças 
ao qual ela vive. Quando esta socie-
dade se organiza com esse objeti-
vo, ela se transforma em Estado.” 
(RATZEL, Friedrich. Geografia do 
homem (antropogeografia). In: 
MORAES, Antonio Carlos Robert. 
Ratzel. São Paulo: Ática, 1990. p. 76).
10 MORAES, Antonio Carlos Robert. 
Geografia: pequena história crítica. 
20. ed. São Paulo: Annablume, 2005. 
p. 79.
11 CORRÊA, Roberto Lobato. Tra

je tó rias geográficas. Rio de Jane iro: 
Bertrand Brasil, 1997. p. 191.
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	 Introdução	aos	estudos	geográfIcos	 13

Embora tenha um importante papel no desenvolvimento da Geografia como ciência, 
a Geografia tradicional nos legou um ensino escolar centrado na memorização de lugares, 
dados estatísticos sobre população e economia, características físicas de relevo, clima, vege-
tação e hidrografia. Essa estrutura perdurou até a segunda metade do século XX, quando a 
descrição das paisagens, com seus fenômenos naturais e sociais, passou a ser realizada de 
forma mais eficiente e atraente pela televisão. A partir daí, os geógrafos foram obrigados a 
buscar novos objetos de estudo que permitissem à Geografia sobreviver como disciplina 
escolar no Ensino Básico e como ramificação das ciências humanas em nível universitário12.

O processo de mudança do objeto de estudo da disciplina teve seu divisor de águas na 
década de 1970, quando a Geografia – universitária e escolar – passou por uma efervescente 
renovação em suas bases teórico-metodológicas. Esse processo teve como pioneiro o geógrafo 
francês Yves Lacoste (1929), que em 1976 publicou A Geografia: isso serve, em primeiro lugar, 

para fazer a guerra. Essa obra balançou as estruturas da Geografia tradicional ao denunciá-la 
como instrumento ideológico a serviço de interesses políticos e econômicos dominantes. Mas, 
ao mesmo tempo, indicou caminhos para a renovação crítica da disciplina. Lacoste denunciou 
a existência da “Geografia dos Estados-maiores” – a serviço do Estado e do capital, ou seja, a 
Geopolítica – e da “Geografia dos professores” – ensinada nas salas de aula de universidades e 
escolas básicas e materializada nos manuais didáticos. Segundo ele, a última acabava cum-
prindo a função de mascarar o papel da Geopolítica e seus vínculos com os interesses dominan-
tes. No Brasil, um dos pioneiros nesse processo de renovação foi o geógrafo Milton Santos, com 
a obra Por uma Geografia nova, de 1978.

Enquanto a renovação na França e no Brasil teve forte influência do pensamento de 
esquerda, sobretudo do marxismo, nos Estados Unidos a contraposição à corrente tradicio-
nal foi a Geografia quantitativa ou pragmática. Essa vertente da renovação condenava o 
atraso tecnológico da Geografia tradicional e passou a utilizar sistemas matemáticos e com-
putacionais na interpretação do espaço geográfico. Essa corrente tecnicista e utilitarista, 
que mascarava os conflitos e as contradições sociais denunciados pelos geógrafos críticos, 
era uma perspectiva conservadora, a serviço do status quo.

O fim do socialismo real reduziu a influência do marxismo nas ciências humanas, o que 
abriu caminho para a difusão de outras correntes teórico-metodológicas na Geografia críti-
ca, como a fenomenologia e o existencialismo, ao mesmo tempo que as correntes críticas 
passaram a valorizar as novas tecnologias – computadores, satélites, sistemas de informa-
ções geográficas (SIG), etc. – na leitura e interpretação do espaço geográfico.

Atualmente, depois de mais de um século nos currículos escolares, de mais de três 
décadas de renovação teórica e com o avanço da globalização, em suas dimensões econô-
mica, social e cultural, consolida-se a certeza de que a Geografia é uma disciplina funda-
mental para a compreensão do mundo contemporâneo e de seus problemas – a produção 
e o consumo, a questão ambiental, o caos urbano, as crises financeiras, entre tantos ou-
tros, em diferentes escalas geográficas 
– e para a formação de cidadãos e tra-
balhadores mais bem preparados.

Como vimos no início, cabe à Geo-
grafia – universitária e escolar – com-
preender as relações próprias da natu-
reza, as relações próprias da sociedade 
e, de forma mais abrangente e integra-
da, as relações entre a sociedade e a na-
tureza e suas consequências socioam-
bientais.

Então, vamos começar os estudos 
da Geografia do mundo e do Brasil?

12 SEABRA, Odette et al. Território 

e sociedade: entrevista com Milton 
Santos. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2000. p. 50.

foca-leopardo	nadando	em	torno	
de	um	iceberg	em	pleneau	Island,	
antártida,	no	verão	de	2009.
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Philippe Lopez/Agência France-Presse

p	 centro	de	exibição	do	Planejamento	urbano	de	Xangai	(china),	em	2009.	a	maquete	de	600	metros	mostra	o	plano	urbanístico	
da	capital	financeira	chinesa	para	2020.	trata-se	de	uma	visão	tridimensional	e	abrangente	do	espaço	geográfico,	o	que	contri-
bui	para	planejar	a	ocupação	da	cidade	e	a	solução	de	seus	problemas.	esta	é	uma	das	inúmeras	possibilidades	de	uso	da	car-
tografia	e	de	seus	produtos.	Vamos	conhecer	outras	ao	longo	desta	unidade.
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Planeta Terra: coordenadas, 

movimentos e fusos horários

capítulo 1
Se oriente, rapaz 

Pela constelação do Cruzeiro do Sul […]

Gilberto Gil1, cantor e compositor.

p	 na	tirinha,	calvin	e	Haroldo	estão	nos	estados	unidos	e	planejam	ir	a	Yukon,	um	território	
localizado	no	noroeste	do	canadá.	Para	ir	até	lá	saindo	do	estado	de	Washington,	por	exem-
plo,	é	necessário	atravessar	toda	a	província	canadense	da	colúmbia	Britânica,	ou	seja,	cerca	
de	1	500	quilômetros	(em	linha	reta)	ou	2	000	quilômetros	(de	carro).

Situar-se no espaço geográfico sempre foi uma preocupação dos grupos humanos. 
Nos primórdios, isso acontecia pela necessidade de se deslocar para encontrar abrigo e 
alimentos. Com o passar do tempo as sociedades se tornaram mais complexas e surgiram 
muitas outras necessidades. Isso explica a crescente importância da Cartografia*, discipli-
na encarregada de produzir mapas, plantas e outros produtos cartográficos, que represen-
tam a superfície terrestre ou parte dela. Um guia de ruas, como o que aparece abaixo, é 
uma planta que nos auxilia em deslocamentos no interior de uma cidade.

Além das representações cartográficas feitas em papel, já podemos utilizar sistemas 
de mapas digitais; para nos orientarmos na cidade ou na estrada é possível usar aparelhos 
GPS (Sistema de Posicionamento Global).

É importante também nos situarmos no tempo em relação às horas e às estações do ano, 
o que suscita perguntas como: “Se aqui 
são 15 horas, que horas são em Londres... 
e em Nova York?”; “Por que todo ano o go-
verno implanta o horário de verão?”. Para 
responder a essas e outras perguntas, 
precisamos estudar os movimentos da 
Terra, as estações do ano, as coordenadas 
geográficas, os fusos horários. É o que fa-
remos a seguir.

© 2010 Bill Watterson/Dist. by Atlantic Syndication/Universal Uclick

* As expressões impressas na 
cor azul são explicadas no 
Glossário, no final deste volume.
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1 GIL, Gilberto. 

Oriente. In: ______ . 

Expresso 2222. [S.l.]: 

Universal, 1972. CD.

∏	 os	 produtos	 cartográficos	 representam	 a	
superfície	terrestre	ou	parte	dela.	ao	lado,	
planta	da	Prefeitura	do	recife	mostrando	as	
principais	atrações	turísticas	da	capital	de	
Pernambuco.
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formas	de	orientação
O ser humano sempre precisou de referências 

para se orientar no espaço geográfico: um rio, um 

morro, uma igreja, um edifício, à direita, à esquerda, 

acima, abaixo, etc. Mas para ter referências um pouco 

mais precisas inventou os pontos cardeais e colate-

rais, como mostra a figura abaixo.

Norte (N)

Sul (S)

Leste (E)

Sudeste (SE)Sudoeste (SW)

Nordeste (NE)Noroeste (NW)

Oeste (W)

Pontos cardeais: N, E, S, W

Pontos colaterais: NE, SE, SW, NW

O
rg

a
n

iz
a

d
o
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e

lo
s
 a

u
to

re
s
.

Ilustrações: Cassiano Röda/Arquivo da editora

Rosa dos ventos

p	 a	rosa	dos	ventos	possibilita	encontrar	a	direção	de	qual-
quer	ponto	da	 linha	do	horizonte	 (numa	abrangência	de	
360°).	o	nome	foi	criado	na	época	da	expansão	marítima	
(século	XV)	por	navegadores	do	mar	mediterrâneo	em	asso-
ciação	aos	ventos	que	impulsionavam	suas	embarcações.

A rosa dos ventos indica os pontos cardeais e co-

laterais e aparece no mostrador da bússola, que tem 

uma agulha sempre apontando para o norte magnéti-

co (veja a foto à direita).

OrienTaçãO

Um dos aspectos mais importantes para utilização eficaz e satisfa-

tória de um mapa diz respeito ao sistema de orientação empregado por 

ele. O verbo orientar está relacionado com a busca do oriente, palavra de 

origem latina que significa ‘nascente’. Assim, o “nascer” do sol, nessa 

posição, relaciona-se à direção (ou sentido) leste, ou seja, ao oriente.

Possivelmente, o emprego dessa convenção está ligado a um 

dos mais antigos métodos de orientação conhecidos. Esse método se 

baseia em estendermos nossa mão direita [braço direito] na direção 

do nascer do sol, apontando, assim, para a direção leste ou oriental; o 

braço esquerdo esticado, consequentemente, se prolongará na dire-

ção oposta, oeste ou ocidental; e a nossa fronte estará voltada para o 

norte, na direção setentrional ou boreal. Finalmente, as costas indica-

rão a direção do sul, meridional, ou ainda, austral. A representação 

dos pontos cardeais se faz por leste (E ou L); oeste (W ou O); norte (N); 

e sul (S). A figura apresenta essa forma de orientação.

Importante:

Deve-se tomar cuidado ao fazer uso dessa maneira de repre-

sentação, já que, dependendo da posição latitudinal do observador, 

nem sempre o Sol estará exatamente na direção leste.

FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. p. 34-35.

Forma de orientação pelo Sol
O
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A bússola, associada à rosa dos ventos, permite 

encontrar rumos em mapas, desde que tanto o mapa 

quanto a bússola estejam com a direção norte apon-

tada corretamente. Assim, o usuário pode encontrar 

os outros pontos cardeais e 

os colaterais, orientan-

do-se no espaço geo-

gráfico. Nos mapas, 

caso a direção nor-

te não esteja indi-

cada, convencio-

nou-se que está no 

topo.

a	 bússola	 foi	 inventada		
pelos	chineses,	mas	não	se	
sabe	ao	certo	quando.	segun-
do	o	livro	Bússola – A invenção que 
mudou o mundo,	 de	 amir	 aczel,	 há	
registros	que	apontam	para	o	século	i,	mas	mesmo	os	chineses	
só	a	utilizaram	para	navegação	bem	mais	tarde.	no	século	Xiii	
foi	aperfeiçoada	por	amalfitanos	e	passou	a	ser	utilizada	em	
embarcações	venezianas	(antes	da	unificação	italiana,	ocorrida	
em	1871,	amalfi	e	Veneza	eram	cidades	independentes).	a	partir	
do	final	do	século	XV,	a	bússola	foi	instrumento	fundamental	
para	orientar	os	marinheiros	durante	as	grandes	navegações.

Com o avanço tecnológico, hoje em dia é muito 

mais preciso se orientar pelo GPS. Mas se alguém não 

dispõe de uma bússola nem de um aparelho GPS, é 

possível se orientar de forma aproximada no espaço? 

Sim, veja a indicação no texto a seguir:

P

Jacek/kino.com
.b

r
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18	 fundamentos	de	cartografia

Além da orientação pelo Sol, como mostra o texto 
da página anterior, é possível orientar-se também pelas 
estrelas, como sugere a canção “Oriente”, de Gilberto 
Gil. À noite, no hemisfério meridional, é possível encon-
trar a direção sul aproximada observando a constela-
ção do Cruzeiro do Sul (essa constelação está represen-
tada em bandeiras nacionais de diversos países meri-
dionais, como o Brasil, a Austrália e Papua-Nova Guiné).

É	possível	encontrar	a	direção	sul	aproximada	prolongando	4,5	
vezes	o	tamanho	do	braço	maior	da	constelação	do	cruzeiro	do	
sul	e,	a	partir	deste	ponto,	 traçando	uma	perpendicular	em	
direção	ao	horizonte,	como	se	pode	ver	na	ilustração	ao	lado.	
mas	isso	só	vale	para	o	hemisfério	meridional,	onde	o	cruzeiro	
do	sul	pode	ser	observado.	no	hemisfério	boreal,	para	encontrar	
a	direção	norte	aproximada	basta	 localizar	a	estrela	Polaris	
(também	chamada	de	Polar	ou	do	norte)	e	projetá-la	no	hori-
zonte:	às	costas	do	observador	estará	o	sul,	à	direita,	o	leste,	e	à	
esquerda,	o	oeste.	essa	estrela	encontra-se	no	firmamento	num	
ponto	sobre	o	polo	norte,	como	se	fosse	uma	extensão	do	eixo	da	
terra,	por	isso	aos	nossos	olhos	permanece	fixa	no	céu.	a	Polaris	
é	a	estrela	mais	brilhante	da	constelação	de	ursa	menor	e	pode	
ser	facilmente	observada.	Por	séculos	orientou	os	navegadores	
no	hemisfério	norte	(ela	só	pode	ser	vista	daí),	antes	da	invenção	
de	instrumentos	que	dispensam	a	observação	do	céu.

p

horizonte

ponto
cardeal

sul

polo
celeste

sul
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or

Constelação do
Cruzeiro do Sul

Norte

Sul

Leste Oeste

Forma de orientação pelo Cruzeiro do Sul

Adaptado de: CENTRO DE DIVULGAÇÃO DA ASTRONOMIA. 
Disponível em: <www.cdcc.sc.usp.br>. Acesso em: 29 ago. 2012.
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Você já percebeu que, quando uma pessoa está 
perdida em algum lugar, costuma-se dizer que ela está 
desnorteada (perdeu o norte) ou desorientada2 (perdeu 
o oriente)? Perceba que tanto o verbo “orientar” como o 
substantivo “orientação” derivam da palavra “oriente”.

2 Com o passar do tempo, essas expressões, além da conotação geográfica, ganharam também um sentido figurado de cunho psicológico, como sinônimos de confusão mental, 
perplexidade.

coordenadas	

As coordenadas nos auxiliam na localização pre-
cisa de elementos no espaço geográfico. Elas podem 
ser geográficas ou alfanuméricas.

GeOGráficas

O globo terrestre, como veremos nas figuras a se-
guir, pode ser dividido por uma rede de linhas imaginá-

rias que permitem localizar qualquer ponto em sua su-
perfície. Essas linhas determinam dois tipos de coordena-
das: a latitude e a longitude, que em conjunto são chama-
das de coor denadas geográficas. Num plano cartesia-
no, como você já deve ter aprendido ao estudar Matemá-
tica, a localização de um ponto é determinada pelo cruza-
mento das coordenadas x e y; numa esfera, o processo é 
semelhante, mas as coordenadas são medidas em graus.

As coordenadas geográficas funcionam como “en-
dereços” de qualquer localidade do planeta. O equador 

corresponde ao círculo máximo da esfera, traçado num 
plano perpendicular ao eixo terrestre, e determina a divi-
são do globo em dois hemisférios (do grego hemi, ‘meta-
de’, e sphaera, ‘esfera’): o norte e o sul. A partir do equador, 
podemos traçar círculos paralelos que, à medida que se 
afastam para o norte ou para o sul, diminuem de diâme-
tro. A latitude é a distância em graus desses círculos, cha-
mados paralelos, em relação ao equador e varia de 0º a 
90º tanto para norte (N) quanto para sul (S).

Conhecer apenas a latitude de um ponto, porém, 
não é suficiente para localizá-lo. Se procurarmos, por 
exemplo, um ponto 20º ao sul do equador, encontraremos 
não apenas um, mas infinitos pontos situados ao longo do 
paralelo 20º S. Por isso é necessária uma segunda coorde-
nada que nos permita localizar um determinado ponto.

Para determinar a segunda coordenada, a lon-
gitude, foram traçadas linhas que cruzam os parale-
los perpendicularmente. Essas linhas, que também 
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cruzam o equador, são denominadas meridianos 
(do latim meridiánus, ‘de meio-dia, relativo ao meio-

-dia’). Observe na figura que os meridianos são se-

micircunferências que têm o mesmo tamanho e 

convergem para os polos. Como referência, conven-

cionou-se internacionalmente adotar como meri-

diano 0º o que passa pelo Observatório Astronômi-

co de Greenwich, nas proximidades de Londres 

(Inglaterra), e o meridiano oposto, a 180º, é chama-

do de antimeridiano. Esses meridianos dividem a 

Terra em dois hemisférios: ocidental, a oeste de 

Greenwich, e oriental, a leste. Assim, os demais me-

ridianos podem ser identificados por sua distância, 

medida em graus, ao meridiano de Greenwich. Essa 

distância é a longitude e varia de 0º a 180º tanto 

para leste (E) quanto para oeste (W).

Trópico de Câncer

Trópico de Capricórnio
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As coordenadas geográficas

Adaptado de: NATIONAL Geographic Student Atlas of the World. 3rd ed. Washington, D.C.: National Geographic Society, 2009. p. 8.

p	 o	trópico	de	câncer	e	o	trópico	de	capricórnio	são	linhas	imaginárias	situadas	à	latitude	aproximada	de	23°	n	e	de	23°	s,	respec-
tivamente.	os	círculos	polares	também	são	linhas	imaginárias	situadas	à	latitude	aproximada	de	66°	n	e	de	66°	s.	na	figura,	o	
círculo	polar	antártico	não	aparece	por	causa	da	posição	da	representação	da	terra.

Se procurarmos, por exemplo, um ponto de coor-

denadas 20º S e 44º W, será fácil encontrá-lo: estará no 

cruzamento do paralelo 20º S com o meridiano 44º W. 

Consultando um mapa, verificaremos que esse ponto 

está muito próximo do município de Belo Horizonte, 

em Minas Gerais.

Para localizar com exatidão um ponto no territó-

rio, indicam-se as medidas em graus, minutos e se-

gundos. As coordenadas geográficas do centro de Belo 

Horizonte, por exemplo, são 19º55’15’’ S e 43º56’16’’ W.

ao	lado,	o	meridiano	0º	traçado	nos	jardins	do	observatório	
astronômico	de	greenwich,	situado	nas	proximidades	de	lon-
dres.	no	chão	há	a	longitude	de	diversas	cidades.	nova	York,	
por	exemplo,	está	a	73º50'	W	a	partir	de	greenwich	(00º00'),	e	
tóquio	a	139º45'	e.	os	turistas	costumam	tirar	fotos	com	um	
pé	no	hemisfério	ocidental	e	outro	no	hemisfério	oriental,	
como	podemos	observar	na	foto	de	2012.
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20	 fundamentos	de	cartografia

alfanuMÉricas 

Podemos também utilizar as coordenadas al-

fanuméricas para localizarmos algo em um mapa 

ou em uma planta. Elas não são tão precisas como as 

coordenadas geográficas, mas auxiliam na localiza-

ção de elementos da paisagem, como uma rua, uma 

praça, um teatro, uma estação de trem ou de ônibus, 

num guia de uma cidade. Se um turista quiser locali-

zar algum desses elementos, basta consultar a lista 

dos principais pontos de interesse, que aparecem em 

guias turísticos acompanhados de sua respectiva 

coor denada, e localizá-los na planta turística da ci-

dade. Imagine que você é esse turista e quer visitar o 

Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, em 

São Paulo, além de outras atrações interessantes 

próximas dali. Veja suas coordenadas e localize-o na 

planta urbana a seguir.

Planta turística do centro de São Paulo (SP)

Adaptado de: SÃO PAULO TURISMO S.A. (SPTURIS). Mapas: principais atrações. Disponível em: <www.spturis.com/download/arquivos/folder-mapas-v11.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2012.

PRINCIPAIS ATRAÇÕES
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moVimentos	da	terra	e	estações	do	ano
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Não se sabe exatamente quando o ser humano 

descobriu que a Terra é esférica. Os antigos gregos, ob-

servando a sombra da Terra sobre a Lua durante os 

eclipses, já tinham certeza da esfericidade de nosso 

planeta. O desaparecimento progressivo das embar-

cações que se distanciavam no horizonte do mar tam-

bém fornecia argumentos aos defensores dessa ideia.

Eratóstenes (276 a.C.-194 a.C.), astrônomo e 

matemático grego, foi o primeiro a calcular, há mais 

de 2 mil anos, com uma precisão impressionante, a 

circunferência da Terra. A diferença entre a circunfe-

rência calculada por Eratóstenes (40 000 quilômetros) 

e a determinada hoje, com o auxílio de métodos muito 

mais precisos (40 075 quilômetros, no equador), como 

se vê, é bem pequena.

A esfericidade de nosso planeta é responsável pela 

existência das diferentes zonas climáticas (polares, 

temperadas e tropicais), porque os raios solares atingem 

a Terra com diferentes inclinações e intensidades. Próxi-

mo ao equador, os raios solares incidem perpendicular-

mente sobre a superfície terrestre, porém, quanto mais 

nos afastamos dessa linha, mais inclinada é essa incidên-

cia. Consequentemente, a mesma quantidade de energia 

se distribui por uma área cada vez maior, diminuindo, 

portanto, sua intensidade. Esse fato torna as temperatu-

ras progressivamente mais baixas à medida que nos 

aproximamos dos polos (observe a incidência de raios 

solares na Terra no infográfico das páginas 24 e 25).

O eixo da Terra é inclinado em relação ao plano 

de sua órbita ao redor do Sol (movimento de transla-

ção). Uma consequência desse fato é a ocorrência das 

estações do ano, conforme se pode verificar na ilus-

tração sobre o movimento de translação e as estações 

do ano, no infográfico das páginas 24 e 25.

p	 trecho	do	centro	histórico	da	cidade	de	são	Paulo	(sP)	em	foto	de	2012.	em	primeiro	plano	aparece	o	viaduto	do	chá,	que	cruza	
o	vale	do	anhangabaú;	ao	fundo,	o	teatro	municipal	e,	à	sua	frente,	a	praça	ramos	de	azevedo.	esse	teatro	foi	projetado	pelo	
arquiteto	brasileiro	ramos	de	azevedo	em	conjunto	com	os	italianos	claudio	rossi	e	domiziano	rossi	(sua	construção	teve	início	
em	1903	e	sua	inauguração	ocorreu	em	1911).	o	municipal	é	um	marco	cultural	na	vida	da	cidade:	abrigou	a	semana	de	arte	
moderna	de	1922	e,	ao	longo	da	História,	importantes	espetáculos	teatrais	e	musicais.
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22	 fundamentos	de	cartografia

∏	 mês	de	fevereiro,	às	20	horas,	
sem	horário	de	verão.	

	 nessas	 duas	 imagens	 de	 satélite,	
pode-se	observar	a	insolação	sobre	o	
Brasil	 no	 mês	 de	 fevereiro,	 sem	 e	
com	horário	de	verão.
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mês	de	fevereiro,	às	20	horas,	
com	horário	de	verão.

p

Em 21 ou 22 de dezembro (a data e a hora de iní-

cio das estações varia de ano para ano, conforme mos-

tra a tabela na página ao lado), o hemisfério sul recebe 

os raios solares perpendicularmente ao trópico de 

Capricórnio; dizemos, então, que está ocorrendo o 

solstício de verão. O solstício (do latim solstitium, 

‘Sol estacionário’) define o momento do ano em que os 

raios solares incidem perpendicularmente ao trópico 

de Capricórnio, dando início ao verão no hemisfério 

sul. Depois de incidir nessa posição, parecendo esta-

cionar por um momento, o Sol inicia seu movimento 

em direção ao norte. Esse mesmo instante marca o 

solstício de inverno no hemisfério norte, onde os 

raios estão incidindo com inclinação máxima.
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Seis meses mais tarde, em 20 ou 21 de junho, 

quando metade do movimento de translação já se 

completou, as posições se invertem: o trópico de 

Câncer passa a receber os raios solares perpendicu-

larmente (solstício), dando início ao verão no hemis-

fério norte e ao inverno no sul (observe a figura sobre 

a variação da insolação ao longo do ano no infográfi-

co das páginas 24 e 25).

Em 20 ou 21 de março e em 22 ou 23 de setem-

bro, os raios solares incidem sobre a superfície ter-

restre perpendicularmente ao equador. Dizemos 

então que estão ocorrendo os equinócios (do latim 

aequinoctium, ‘igualdade dos dias e das noites’), ou 

seja, os hemisférios estão iluminados por igual. 

Nesses momentos, iniciam-se, respectivamente, o 

outono e a primavera no hemisfério sul, ocorrendo 

o inverso no hemisfério norte.

O dia e a hora do início dos solstícios e dos equi-

nócios mudam de ano para ano; consequentemente, a 

duração de cada estação também varia. Consulte na 

tabela as datas e os horários dos solstícios e equinó-

cios no hemisfério sul para os anos de 2013 a 2020.

ESTAçõES do ANo

Ano
Equinócio de outono Solstício de inverno Equinócio de primavera Solstício de verão

dia Hora dia Hora dia Hora dia Hora

2013 20 mar. 08:02 21 jun. 02:04 22 set. 17:44 21 dez. 15:11

2014 20 mar. 13:57 21 jun. 07:51 22 set. 23:29 21 dez. 21:03

2015 20 mar. 19:45 21 jun. 13:38 23 set. 05:20 22 dez. 02:48

2016 20 mar. 01:30 20 jun. 19:34 22 set. 11:21 21 dez. 08:44

2017 20 mar. 07:29 21 jun. 01:24 22 set. 17:02 21 dez. 14:28

2018 20 mar. 13:15 21 jun. 07:07 22 set. 22:54 21 dez. 20:22

2019 20 mar. 18:58 21 jun. 12:54 23 set. 04:50 22 dez. 02:19

2020 20 mar. 00:50 20 jun. 18:43 22 set. 10:31 21 dez. 08:02

INSTITUTO DE FÍSICA DA UFRGS. Astronomia e Astrofísica. Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/sol/estacoes.htm>. Acesso em: 7 ago. 2012.

Os raios solares só incidem perpendicularmente 

em pontos localizados entre os trópicos (a chamada 

zona tropical), que, por isso, apresentam temperaturas 

mais elevadas. Nas zonas temperadas (entre os trópicos 

e os círculos polares) e polares, o Sol nunca fica a pino, 

porque os raios sempre incidem obliquamente.

Outra consequência da inclinação do eixo terrestre, 

associada ao movimento de rotação da Terra, é a de-

sigual duração do dia e da noite ao longo do ano. Nos 

dois dias de equinócio, quando os raios solares incidem 

perpendicularmente ao equador, o dia e a noite têm 12 

horas de duração em todo o planeta, com exceção dos 

polos, que têm 24 horas de crepúsculo. No dia de solstício 

de verão, ocorrem o dia mais longo e a noite mais curta do 

ano no respectivo hemisfério; já no solstício de inverno, 

acontecem a noite mais longa e o dia mais curto. Observe 

a ilustração e o gráfico no infográfico das páginas 24 e 25.

Como é possível observar na ilustração e no grá-

fico sobre a variação da insolação ao longo do ano, no 

equador não há variação no fotoperíodo, e a diferença 

aumenta à medida que nos afastamos dele. Conforme 

aumenta a latitude, tanto para o norte como para o 

sul, os dias ficam mais longos no verão e as noites 

mais longas no inverno. A tabela a seguir mostra isso 

para o hemisfério norte. Nas regiões polares o dia, no 

verão, e a noite, no inverno, duram meses.

Latitude

Verão Inverno

dia mais 
longo

Noite mais 
curta

Noite mais 
longa

dia mais 
curto

25° N 13h42min 10h18min 13h25min 10h35min

40° N 15h02min 8h58min 14h40min 9h20min

60° N 18h53min 5h07min 18h08min 5h52min

U.S. NAVY. The United States Naval Observatory (Usno). Comparative Length of Days 

and Nights. Disponível em: <www.usno.navy.mil/USNO/astronomical-applications/
astronomical-information-center/days-and-nights>. Acesso em: 21 jan. 2010.
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INFOGRÁFICO

AS ESTAÇÕES
Durante o movimento de translação há dois solstícios e 
dois equinócios que permitem dividir o ano em quatro 
estações com características climáticas diferentes e bem 
defi nidas nas zonas temperadas: primavera (primeiro 
verão), estação amena que antecede o verão (período mais 
quente), seguido pelo outono (período da colheita) e depois 
inverno (período de hibernação), associado ao frio.

20 OU 21 DE JUNHO
SOLSTÍCIO

INSOLAÇÃO DA TERRA
A insolação é a quantidade da energia emitida 
pelo Sol (radiação eletromagnética) que incide 
sobre a Terra, nos provendo de luz e calor. 
Atinge a superfície terrestre de forma desigual, 
por causa da esfericidade do planeta, da 
inclinação de seu eixo, do movimento de rotação 
– alternância dia-noite – e do movimento de 
translação – alternância das estações.

noite polar

dia polar

Hemisfério norte
início do verão

Hemisfério sul
início do inverno

0°

23°30’

66°30’

23°30’

66°30’

VARIAÇÃO DA INSOLAÇÃO 
AO LONGO DO ANO
A inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua 
órbita em torno do Sol determina, de um lado, dias mais 
longos e maior insolação no hemisfério em que está 
ocorrendo o verão e, de outro, dias mais curtos e menor 
insolação no hemisfério em que está ocorrendo o inverno.

INCIDÊNCIA DA RADIAÇÃO 
SOLAR NA TERRA
Devido à esfericidade do planeta, uma mesma quantidade de 
energia solar incide sobre áreas de tamanhos diferentes nas 
proximidades do Equador e dos polos. À medida que aumenta 
a latitude e, portanto, a inclinação dos raios solares em relação 
à superfície terrestre, a área de incidência vai se ampliando. No 
esquema abaixo, pode-se observar esse fenômeno.

Incidência solar no 
solstício de dezembro

Trópico de Câncer

Círculo Polar Ártico

Círculo Polar Antártico

Trópico de Capricórnio

noite e dia com mesma duraçãonoite longa      dia curto

noite curta       dia longo

Equador
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20 OU 21 DE MARÇO
EQUINÓCIO

22 OU 23 DE SETEMBRO
EQUINÓCIO

21 OU 22 DE DEZEMBRO
SOLSTÍCIO noite polar

dia polar

Hemisfério norte
início do inverno

Hemisfério norte
início da primavera

Hemisfério norte
início do outono

Hemisfério sul
início do verão

Hemisfério sul
início do outono

0°

0°

0°

23°30’

23°30’

23°30’

66°30’

66°30’

66°30’

23°30’

23°30’

23°30’

66°30’

66°30’

66°30’

Hemisfério sul
início da primavera

Adaptado de: OXFORD Atlas of the World. 18th ed. New York: Oxford University Press, 2011. p. 72. Ilustração esquemática, sem escala.
Ilustrações: Marcus Penna/Arquivo da editora

noite e dia com mesma duração

noite e dia com mesma duração

noite e dia com mesma duração

noite e dia com mesma duração

noite e dia com mesma duração

noite e dia com mesma duração

noite e dia com mesma duraçãodia longo      noite curta

dia curto       noite longa

SoL: NASCENTE E PoENTE
A duração do dia e da noite varia muito dependendo da estação e da latitude. Por exemplo, o 
primeiro gráfi co mostra que em 21 ou 22 de dezembro (solstício de verão no hemisfério sul) o Sol 
nasce por volta de 5h15min na latitude 20° S (regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil) e em torno 
de 2h30min na latitude 60° S (quase na Antártida). O segundo gráfi co mostra que, nestas mesmas 
latitudes, o Sol se põe, aproximadamente, às 18h30min e às 21h15min, respectivamente.

A
da

pt
ad

o 
de

: O
XF

O
R

D
 A

tl
as

 o
f t

he
 W

or
ld

. 1
8th

 e
d.

 N
ew

 Y
or

k:
 O

xf
or

d 
U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss
, 2

01
1.

 p
. 7

2.

Equinócio(primavera)
Horas

J

9

8

7

6

5

4

3

2

F M A M J J A S O N D

Equinócio (outono)Nascer do sol
Latitude

20º N

20º S

60º S

60º N

0º (Equador)

Meses do ano

Equinócio (primavera)
Horas

J

21

20

19

18

17

16

15

14

F M A M J J A S O N D

Equinócio (outono)Pôr do sol
Latitude

20º S

20º N

60º N

60º S

0º (Equador)

Meses do ano

GGB_v1_PNLD2015_014a034_U1C01.indd   25 3/5/13   8:30 AM



26	 fundamentos	de	cartografia

fusos	Horários

Por causa do movimento de rotação 

da Terra, em um mesmo momento, dife-

rentes pontos longitudinais da superfície 

do planeta têm horários diversos.

Para adotar um sistema interna-

cional de marcação do tempo foram 

criados os fusos horários. Dividindo-se 

os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 

horas de duração aproximada do movi-

mento de rotação3, resultam 15 graus. 

Portanto, a cada 15 graus que a Terra 

gira, passa-se uma hora, e cada uma 

dessas 24 divisões recebe o nome de 

fuso horário. Observe a figura.

Em 1884, 25 países se reuniram na 

Conferência Internacional do Meridia-

no, realizada em Washington, capital 

dos Estados Unidos. Nesse encontro fi-

cou decidido que as regiões situadas 

num mesmo fuso adotariam o mesmo 

horário. Foi também acordado pela 

maioria dos delegados dos países parti-

cipantes (a República Dominicana vo-

tou contra, a França e o Brasil se absti-

veram) que o meridiano de Greenwich 

seria a linha de referência para definir as longitudes 

e acertar os relógios em todo o planeta.

Para estabelecer os fusos horários, definiu-se o 

seguinte procedimento: o fuso de referência se esten-

de de 7º30’ para leste a 7º30’ para oeste do meridiano 

de Greenwich, o que totaliza uma faixa de 15 graus. 

Portanto, a longitude na qual termina o fuso seguin-

te a leste é 22º30’ E (e, para o fuso correspondente a 

oeste, 22º30’ W). Somando continuamente 15º a es-

sas longitudes, obteremos os limites teóricos dos 

demais fusos do planeta.

As horas mudam, uma a uma, à medida que 

passamos de um fuso a outro. No entanto, como as 

linhas que os delimitam atravessam várias unidades 

político-administrativas, os países fizeram adapta-

ções estabelecendo, assim, os limites práticos dos 

fusos, na tentativa de manter, na medida do possível, 

um horário unificado num determinado território. 

No caso dos fusos teóricos, bastaria, para se determi-

nar a diferença de horário entre duas localidades, 

saber a distância leste-oeste entre elas, em graus, e 

dividi-la por 15 (medida de cada fuso). Porém, com a 
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O
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PAC
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O

Linha 
Internacional 
de Mudança
de Data

Adaptado de: NATIONAL Geographic Student Atlas of the World. 3rd. ed. Washington, D.C.: National Geographic Society, 2009. p. 13.  

Ilustração esquemática sem escala.

Movimento de rotação, datas e fusos horários

p	 enquanto	na	maior	parte	do	Brasil	são	9	horas	da	noite	do	sábado,	no	Japão,	
do	outro	lado	do	globo,	são	9	horas	da	manhã	do	domingo.	o	planeta	tem,	
simultaneamente,	duas	datas,	que	mudam	em	dois	pontos:	no	fuso	em	que	
for	meia-noite	e	no	fuso	oposto	ao	meridiano	de	greenwich,	ponto	pelo	qual	
passa	a	linha	internacional	de	mudança	de	data.
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3 Uma volta completa da Terra em torno de seu eixo dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos.

adoção dos limites práticos, em alguns locais os fu-

sos podem medir mais ou menos que os tradicionais 

15º. Observe o mapa da página ao lado.

O mapa-múndi de fusos mostra que as horas 

aumentam para leste e diminuem para oeste, a par-

tir de qualquer referencial adotado. Isso ocorre por-

que a Terra gira de oeste para leste. Como o Sol nas-

ce a leste, à medida que nos deslocamos nessa dire-

ção, estamos indo para um local onde o Sol nasce 

antes; portanto nesse lugar as horas estão “adianta-

das” em relação ao local de onde partimos. Quando 

nos deslocamos para oeste, entretanto, estamos 

nos dirigindo a um local onde o Sol nasce mais tar-

de; logo, nesse lugar as horas estão “atrasadas” em 

relação ao nosso ponto de partida.

Além da mudança das horas, tornou-se neces-

sário definir também um meridiano para a mudança 

da data no mundo. Na Conferência de 1884 ficou es-

tabelecido que o meridiano 180º, conhecido como 

antimeridiano porque está exatamente no extremo 

oposto a Greenwich, seria a Linha Internacional de 

Mudança de Data (ou simplesmente Linha de Data). 
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p	 Para	evitar	os	transtornos	provocados	pela	diferença	de	horário	em	regiões	muito	povoadas	e/ou	integradas	economicamente,	
vários	países	optaram	pelos	fusos	práticos,	adaptações	que	fazem	com	que	os	limites	dos	fusos	coincidam	com	limites	admi-
nistrativos.	a	china,	por	exemplo,	apesar	de	ser	cortada	por	três	fusos	teóricos,	adotou	apenas	um	horário	(+8	h)	para	o	país	
inteiro.	alguns	poucos	países	utilizam	um	horário	intermediário,	como	a	Índia,	que	adota	um	fuso	de	+5h30	min	em	relação	a	
greenwich,	e	a	Venezuela,	que	adotou	em	2008	um	fuso	de	–4h30	min.
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O fuso horário que tem essa linha como meridiano 

central tem uma única hora, como todos os outros, 

entretanto em dois dias diferentes. A metade situada 

a oeste desta linha estará sempre um dia adiante em 

relação à metade a leste. Com isso, ao se atravessar a 

Linha de Data indo de leste para oeste é necessário 

aumentar um dia.

Por exemplo, numa hipotética viagem de São 

Paulo (Brasil) para Tóquio ( Japão) via Los Angeles 

(Estados Unidos), um avião partiu às 19 horas de um 

domingo e entrou no fuso horário da Linha de Data 

às 10 horas desse mesmo dia; imediatamente após 

cruzar essa linha, ainda no mesmo fuso, continuarão 

sendo 10 horas, mas do dia seguinte, uma segunda-

-feira (identifique essa rota no mapa acima). Ao con-

trário, a viagem de volta será de oeste para leste e 

quando o avião cruzar a Linha de Data deve-se dimi-

nuir um dia. Esse exemplo pode causar certa estra-

nheza: estamos acostumados a observar, no planis-

fério centrado em Greenwich, o Japão situado a leste, 

mas como o planeta é esférico, podemos ir a esse 

país voando para oeste.

Como observamos no mapa de fusos horários, a 

partir do meridiano de Greenwich, as horas vão aumen-

tando para leste e diminuindo para oeste. Entretanto, 

diversamente do que muitas vezes se pensa, ao atraves-

sar a Linha de Data indo para leste deve-se diminuir um 

dia e, ao contrário, para oeste, aumentar um dia.

E por que isso ocorre? Leia na página 28 o trecho 

do livro A volta ao mundo em 80 dias, romance ficcional 

do escritor francês Júlio Verne lançado em 1873, e obser-

ve novamente o mapa de fusos horários acima. Em 2 de 

outubro de 1872, Phileas Fogg, protagonista da história, 

apostou com seus amigos que faria uma viagem ao re-

dor do mundo em 80 dias e retornaria ao Reform Club, 

em Londres, até às 8h45 da noite de 21 de dezembro.

Como se pode observar no mapa acima, assim 

como os meridianos que definem os fusos horários ci-

vis, a Linha Internacional de Mudança de Data tam-

bém adota limites práticos, caso contrário alguns paí-

ses-arquipélago do Pacífico, como Kiribati, teriam dois 

dias diferentes em seus territórios. Observe também 

que na metade do fuso localizada a leste da Linha In-

ternacional de Mudança de Data é domingo e na me-

tade a oeste, segunda-feira. Perceba que a referência 

aqui considerada foi a Linha de Data, assim a metade 

do fuso situada a leste dela está a oeste em relação a 

Greenwich (portanto, no hemisfério ocidental) e a ou-

tra metade, situada a oeste dela, está a leste do meri-

diano principal (no hemisfério oriental). Lembre-se: a 

definição dos pontos cardeais (e colaterais) depende 

sempre de um referencial.
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Em que fca provado que Phileas Fogg nada ganhou fazendo a volta ao mundo, a não ser a felicidade

[...]

O relógio marcava oito horas e quarenta e cinco, quando apare-

ceu no grande salão.

Phileas Fogg tinha completado a volta ao mundo em oitenta 

dias!...

Phileas Fogg tinha ganhado sua aposta de vinte mil libras!

E agora, como é que um homem tão exato, tão meticuloso, tinha 

podido cometer este erro de dia? Como se acreditava no sábado à noite, 

21 de dezembro, ao desembarcar em Londres, quando estava na sexta, 

20 de dezembro, setenta e nove dias somente após sua partida?

Eis a razão deste erro. Bem simples.

Phileas Fogg tinha, “sem dúvida”, ganhado um dia sobre seu 

itinerário — e isto unicamente porque tinha feito a volta ao mundo 

indo para leste, e teria, pelo contrário, perdido este dia indo em senti-

do inverso, ou seja para oeste.

Com efeito, andando para o leste, Phileas Fogg ia à frente do Sol, 

e, por conseguinte os dias diminuíam para ele tantas vezes quatro 

minutos quanto os graus que percorria naquela direção. Ora, temos 

trezentos e sessenta graus na circunferência terrestre, e estes tre-

zentos e sessenta graus, multiplicados por quatro minutos, dão pre-

cisamente vinte e quatro horas — isto é, o dia inconscientemente 

ganho. Em outros termos, enquanto Phileas Fogg, andando para 

leste, viu o Sol passar oitenta vezes pelo meridiano, seus colegas que 

tinham ficado em Londres só o viram passar setenta e nove vezes. Eis 

porque, naquele dia, que era sábado e não domingo, como supunha 

Mr. Fogg, eles o esperaram no salão do Reform Club.

VERNE, Júlio. A volta ao mundo em 80 dias. Domínio público. p. 760-762. Disponível em:  

<www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ph000439.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2012.

Fusos horários brasilEiros

O Brasil, por ter uma grande extensão territorial 

na direção leste-oeste (34º47’30’’ W a 73º59’32’’ W), de 

1913 a 2008 dispunha de quatro fusos horários, e, ape-

sar da adoção do fuso horário prá-

tico, dois estados brasileiros — 

Pará e Amazonas — permanece-

ram “cortados ao meio”.

Em 24 de abril de 2008 foi 

aprovada uma nova legislação 

(Lei 11 662) que eliminou o antigo 

fuso de –5 horas em relação a 

Greenwich e reduziu a quantidade 

de fusos horários brasileiros para 

três. O extremo-oeste do Amazo-

nas e todo o estado do Acre, que 

antes estavam no fuso –5, foram 

incorporados ao fuso –4 horas. O 

estado do Pará deixou de ter dois 

fusos horários e seu território pas-

sou a ficar inteiramente no fuso 

–3 horas em relação a Greenwich. 

Observe o mapa.

Compare o mapa de fusos 

horários com o que mostra os es-

tados brasileiros em que vigora o 

horário de verão (na página 31) e 

perceba que, durante sua vigência, 

a hora oficial do país se iguala ao 

horário do nosso primeiro fuso e 

que o horário dos estados de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, que estão no terceiro 

fuso, iguala-se ao horário do Pará e dos estados da re-

gião Nordeste, localizados no segundo fuso.

km

0 535

OCEANO
ATLÂNTICOOCEANO

PACÍFICO

Equador

55º O

0º

Arquipélago
de São Pedro
e São Paulo

Arquipélago
de Fernando
de Noronha

Ilhas de
Trindade e
Martim Vaz

Boa Vista

Manaus

Porto
Velho

Rio
Branco

Belém

Macapá

São Luís

Fortaleza

Teresina

Cuiabá

Campo
Grande

Natal

João Pessoa

Recife

Maceió

Aracaju

Salvador

Vitória

Rio de
JaneiroSão

Paulo
Curitiba

Florianópolis

Porto Alegre

Belo
Horizonte

Goiânia

Brasília

Palmas

Trópico de Capricórnio

RR

AM

RO

AC

PA

AP

PI

CEMA

TO

GO

BA

MG

ES

RJ

RN

PB

PE

SE
AL

SP

PR

SC

RS

MS

MT

DF

– 5 horas – 4 horas – 3 horas – 2 horas

Fusos horários práticos
(referência: UTC*)

– 4 horas

– 3 horas

– 2 horas

Fusos horários
teóricos

Brasil: fusos horários

Adaptado de: IBGE. Atlas geográfico escolar. 5. ed. Rio de Janeiro, 2009. p. 91.

p	 note	que	agora	só	há	dois	fusos	no	território	continental:	–3h	em	relação	a	greenwich	
(o	horário	de	Brasília,	a	Hora	ofcial	do	Brasil)	e	–4h;	o	fuso	–2h	é	exclusivo	de	ilhas	
oceânicas,	como	Fernando	de	noronha.	Para	acertar	o	relógio	de	acordo	com	a	Hora	
Legal	Brasileira,	medida	pelo	relógio	atômico	de	césio	do	observatório	nacional,	
acesse	o	site	da	instituição	(veja	indicação	na	seção	Pesquisa na internet).
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CaPítulo XXXVii

*  Sigla em inglês para Tempo Universal Coordenado, que é definido com base em relógios atômicos muito precisos.
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Esse fato, além de exigir cuidados com o pla-

nejamento de viagens e horários diferenciados para 

o funcionamento dos bancos, faz com que, em mui-

tos estados brasileiros, os programas de televisão 

transmitidos ao vivo do Sudeste sejam recebidos 

num horário mais cedo em outras regiões. Por 

exemplo, um telejornal produzido e exibido em São 

Paulo ou Rio de Janeiro às 20h locais (Hora Oficial) 

é visto no Amazonas às 19h. Quando vigora o horá-

rio de verão no fuso de Brasília, o programa é visto 

às 18h, quando a maioria das pessoas ainda está 

voltando do trabalho.

Horário	de	Verão

A origem do horário de verão data do início do 

século XX. No Brasil, foi adotado pela primeira vez 

em 1931. Tinha como objetivo economizar energia, 

mas não foi adotado permanentemente desde en-

tão. Só a partir de 1985 vem sendo implantado to-

dos os anos. Com a publicação do Decreto 6 558, de 

8 de setembro de 2008, o horário de verão passou a 

ter caráter permanente: é adotado em parte do ter-

ritório brasileiro (veja o mapa da página 31) entre 

zero hora do terceiro domingo de outubro e zero 

hora do terceiro domingo de fevereiro do ano se-

guinte. Nesse período, nos estados em que for im-

plantado, os relógios são adiantados em 1h em rela-

ção à Hora Legal Brasileira.

Princípio básico

Durante parte do ano, nos meses de verão, o Sol nasce antes 
que a maioria das pessoas tenha se levantado. Se os relógios forem 
adiantados, a luz do dia será melhor aproveitada pois a maioria da 
população passará a acordar, trabalhar, estudar, etc., em consonân-
cia com a luz do Sol.

O começo

As origens do Horário de Verão remontam ao ano de 1907, 
quando William Willett, um construtor britânico e membro da Socie-
dade Astronômica Real, deu início a uma campanha para adoção do 
horário de verão naquele país.

Naqueles dias o argumento utilizado era que haveria mais tempo 
para o lazer, menor criminalidade e redução no consumo de luz artifi-
cial. Surgiram opositores de todas as áreas: fazendeiros, pais preocu-
pados com as crianças que teriam que acordar mais cedo, etc. Willett 
não viveu o suficiente para ver a sua ideia ser colocada em prática. O 
primeiro país a adotá-la foi a Alemanha em 1916, no que foi seguida 
por diversos paí ses da Europa, devido à Primeira Guerra Mundial.

A economia de energia elétrica foi vista como um esforço de 
guerra, propiciando uma economia de carvão, a principal fonte de 
energia da época.

OBSERVATÓRIO NACIONAL. Divisão Serviço da Hora. Histórico do horário  

de verão. Disponível em: <http://pcdsh01.on.br>. Acesso em: 8 ago. 2012.

hisTóricO dO hOráriO de VerãO 

p	 o	início	do	horário	de	verão	é	divulgado	em	diversos	meios	de	comunicação.	acima,	o	jornal	O Estado de S. Paulo,	de	
20	de	outubro	de	2012	(sábado),	informa	que	à	meia-noite	daquele	dia	(ou	zero	hora	do	dia	21,	domingo)	começava	o	
horário	de	verão,	que	se	estendeu	até	zero	hora	de	17	de	fevereiro	de	2013.
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15 h 07

14 h 52

14 h 38

14 h 24

14 h 09

13 h 55

13 h 40

13 h 26

13 h 12

12 h 57

12 h 43

12 h 28

12 h 14

12 h 00

1º-  set. 21 set. 11 out. 31 out. 20 nov. 10 dez. 30 dez. 19 jan. 08 fev. 28 fev. 20 mar. Dias do ano

Duração da
luminosidade do

dia (em horas)

Porto Alegre

São Paulo

Rio de Janeiro

Brasília

Recife

Belém

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS). Expectativa dos benefícios com a implantação do horário de verão 2007-2008. p. 5. 
Disponível em: <www.ons.org.br/download/avaliacao_condicao/horario_verao/HV2007.08.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2012.

O horário de verão é adotado apenas nos estados 

brasileiros mais distantes da linha do equador, onde a 

diferença de fotoperíodo permite que essa medida pro-

porcione economia no consumo de energia elétrica (ob-

serve o mapa na página ao lado). Como mostra o gráfico 

a seguir, nos meses finais e iniciais do ano, o dia é mais 

Duração da luminosidade natural em algumas capitais brasileiras

longo que a noite (sobretudo nos estados mais ao sul do 

país), e isso significa que o sol ali nasce antes das 6h e se 

põe depois das 18h. Nas proximidades do trópico de 

Capricórnio, por exemplo, ao adiantarmos os relógios 

em uma hora, o sol passa a nascer aproximadamente 

entre 6h e 6h30min e a se pôr entre 19h30min e 20h.

Assim, em sua maioria, as pessoas saem do traba-

lho ou da escola e chegam em casa antes de escurecer, 

quando ainda não há necessidade de iluminação artifi-

cial – pública, comercial ou doméstica. A economia de 

energia nesse período é significativa por ser este o horá-

rio de pico do consumo, pois, ao chegar em casa, as 

pessoas também ligam chuveiros e aparelhos elétricos. 

A economia de energia elétrica total é pequena: no Su-

deste, no Centro-Oeste, no Sul e na Bahia correspondeu 

em 2011/2012 a 0,5% do consumo total; no entanto, re-

presenta muito no horário de pico, como se constata 

pelos números da tabela. Por exemplo, a redução da de-

manda de energia no horário de pico no Sudeste/Cen-

tro-Oeste equivaleu ao dobro do consumo de Brasília.

REdUção dE dEmANdA No PERíodo dE PICo dURANTE o HoRáRIo dE VERão No BRASIL

Sistemas abrangidos
2008/2009 2011/2012* 2011/2012

mW** % mW** % Equivalência 

Sudeste + Centro-Oeste 1 520 4,2 2 050 4,6
duas vezes a demanda de Brasília (DF) ou de 

Belo Horizonte (MG)

Sul 470 4,5 600 4,9
75% da demanda de Curitiba (PR) ou duas 

vezes a de Florianópolis (SC)

Bahia (Nordeste) – – 140 5,0
15% da demanda da região metropolitana de 

Salvador (BA)

Sudeste + Centro-Oeste + Sul + Bahia – – 2 790 4,6

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS). Expectativa de economia proporcionada pelo horário de verão 2011-2012. Disponível em: 
<www.ons.org.br/download/sala_imprensa/Economia_HorarioVerao2011-2012.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2012.

* Expectativa; ** Megawatts.
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Nas proximidades do equador a medi-

da não é adotada porque a variação de foto-

período, quando existe, é muito pequena. 

Caso se adotasse o horário de verão nessas 

regiões, a energia economizada à noite seria 

gasta pela manhã quando as pessoas acor-

dassem.

Após as restrições ao consumo de 

energia elétrica impostas no Brasil em 

2001, quando os reservatórios das hidrelé-

tricas estiveram num nível abaixo do nor-

mal por causa da falta de chuvas, a popula-

ção adotou algumas medidas que contribuí-

ram para reduzir ainda mais o consumo re-

sidencial de energia, como substituição de 

lâmpadas incandescentes por fluorescen-

tes e de aparelhos antigos por novos mais 

econômicos.

O horário de verão é um recurso adota-

do em muitos países para evitar sobrecarga 

no sistema de produção e distribuição nos 

períodos de pico do consumo, uma vez que a 

energia elétrica em seu estado final não pode 

ser armazenada, ou seja, ela precisa ser con-

sumida à medida que é gerada.

Adaptado de: OBSERVATÓRIO NACIONAL. Divisão Serviço da Hora. Hora Legal Brasileira. 
Disponível em: <http://pcdsh01.on.br>. Acesso em: 8 ago. 2012.
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1. explique	as	consequências	da	esfericidade	do	planeta,	da	inclinação	do	eixo	terrestre	e	do	movimento	de	
translação	para	a	insolação	e	as	estações	do	ano.

2. o	que	determina	a	localização	dos	trópicos	de	câncer	e	de	capricórnio?	Por	que	eles	se	localizam,	respectiva-
mente,	a	23º27’	de	latitude	n	e	s?

3. explique	a	diferença	entre	os	limites	teóricos	e	práticos	nos	fusos	horários.

4. aponte	a	finalidade	da	adoção	do	horário	de	verão.	Por	que	o	Brasil	não	o	adota	em	todos	os	estados?

compreendendo conteúdos

1. imagine	que	você	está	visitando	são	Paulo	(sP)	e	pretende	conhecer	alguns	pontos	de	interesse	cultural	da	
cidade.	Você	comprou	ingresso	para	assistir	a	uma	apresentação	da	orquestra	sinfônica	do	estado	de	são	
Paulo	(osesp),	na	sala	são	Paulo,	e	quer	aproveitar	para	conhecer	a	estação	Júlio	Prestes,	ao	lado.

	 antes,	porém,	decide	ver	uma	exposição	de	pinturas	na	Pinacoteca	do	estado	e	conhecer	o	museu	da	
língua	Portuguesa,	que	funciona	no	edifício	da	estação	da	luz	(para	obter	mais	informações	sobre	essas	
atrações	turísticas,	consulte	os	sites	da	sPturis	e	da	associação	Viva	o	centro,	indicados	na	seção	Pes-

quisa na internet).
	 consultando	a	legenda	das	principais	atrações,	você	descobre	o	número	de	cada	uma	delas,	assim	como	sua	

respectiva	coordenada	alfanumérica.	agora	basta	localizá-las	na	planta	turística	do	centro	de	são	Paulo	(con-
sulte-a	na	página	20)	e	explorar	o	que	elas	têm	para	oferecer.

desenvolvendo habilidades 

p	 o	decreto	n.	7	826,	publicado	em	15/10/2012,	revogou	o	decreto	n.	7	584,	
de	13/10/2011	(definia	a	entrada	do	estado	da	Bahia	no	horário	de	verão	
2011/2012),	e	alterou	o	decreto	n.	6	558,	de	8/9/2008	(definia	a	perma-
nência	e	abrangência	do	horário	de	verão	a	partir	de	então),	para	a	
entrada	do	estado	de	tocantins.	com	isso,	no	período	2012/2013,	a	Bahia	
deixou	de	adotar	o	horário	de	verão	e	tocantins	passou	a	adotá-lo.
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p	 a	sala	são	Paulo,	sede	da	osesp,	é	um	local	de	concertos	inaugurado	em	1999	numa	ala	do	edifício	que	abriga	a	estação	
ferroviária	Júlio	Prestes	(foto	de	2011).	inaugurada	em	1938,	está	situada	na	praça	Júlio	Prestes	(presidente	da	república	
eleito	em	1930,	mas	que	não	tomou	posse	por	causa	da	eclosão	da	revolução	que	levou	getúlio	Vargas	ao	poder).	essa	
estação	já	foi	terminal	de	trens	de	passageiros	que	viajavam	para	o	interior	(a	antiga	estrada	de	ferro	sorocabana),	mas	
hoje	nela	só	funcionam	os	trens	da	companhia	Paulista	de	trens	metropolitanos	(cPtm),	que	ligam	a	capital	a	municípios	
da	Zona	oeste	da	grande	são	Paulo	(linha	8	–	diamante).

2. observe	o	mapa-múndi	e	
responda:

a)	 Quais	são	as	coordena-
das	 geográficas	 dos	
pontos	A,	B	e	C?

b)	em	que	hemisférios	es-
tão	 localizados	 esses	
pontos?	

c)	 se	na	 longitude	0º	os	
relógios	marcam	14h,	
que	horas	são	nos	pon-
tos	A,	B	e	C?

d)	Que	horas	são	no	ponto	
A	quando	está	em	vigor	
o	horário	de	verão	bra-
sileiro?

3. releia	o	trecho	do	livro	A 

volta ao mundo em 80 dias	
na	página	28	e	responda:

a)	 Por	que	Phileas	fogg,	
protagonista	da	ficção	
de	Júlio	Verne,	fez	sua	
viagem	de	volta	ao	mundo	em	79	dias,	e	não	em	80	dias,	como	está	no	título	do	livro?	

b)	Por	que	o	personagem	só	se	deu	conta	disto	quando	retornou	a	londres?
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 8.
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DIALOGANDO COM OUTRAS DISCIPLINAS

Você	já	parou	para	pensar	em	como	tudo	está	relacionado	em	nosso	cotidiano?	se	formos	pensar	nas	disciplinas	que	
aprendemos	na	escola,	todas	as	coisas	que	acontecem	em	nosso	dia	a	dia	carregam	consigo	um	pouco	de	cada	uma	delas.	a	
divisão	do	conhecimento	por	disciplina	permite	um	estudo	mais	aprofundado	e	específico	sobre	cada	assunto.	mas	não	pode-
mos	nos	esquecer	de	que,	na	realidade,	os	conhecimentos	não	são	isolados;	pelo	contrário,	eles	se	complementam	e	se	rela-
cionam.	ao	realizar	as	atividades	desta	seção,	observe	como	a	geografia	interage	com	outras	disciplinas.	Quando	essas	rela-
ções	são	estabelecidas,	o	aprendizado	fica	ainda	mais	interessante	e	significativo.

nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	geografia	e	Biologia.

O horário de verão e os relógios biológicos

até	o	início	do	século	XViii,	acreditava-se	que	os	mecanismos	corporais	ocorriam	em	resposta	a	estímu-
los	ambientais.	Pensava-se,	por	exemplo,	que	o	sono	seria	estimulado	ao	anoitecer,	quando	há	uma	queda	
da	incidência	solar.	algumas	experiências,	no	entanto,	começaram	a	confrontar	essas	ideias.	observou-se,	
por	exemplo,	que	as	pessoas,	mesmo	ficando	por	um	longo	período	dentro	de	uma	caverna,	na	ausência	to-
tal	de	luz,	mantinham	um	ciclo	de	sono	e	vigília	a	cada	período	de	25	horas.	fatos	como	esse	demonstraram	
que	os	seres	vivos	possuem	oscilações	cíclicas	comportamentais	e	fisiológicas,	reguladas	por	mecanismos	
internos,	os	chamados	“relógios	biológicos”.	foi	assim	que,	a	partir	de	meados	do	século	XX,	nasceu	a	cro-
nobiologia,	uma	disciplina	científica	reconhecida	internacionalmente,	responsável	por	estudar	os	ciclos	ou	
ritmos	biológicos.	leia	o	texto	a	seguir,	que	trata	deste	assunto:

[…] Os ritmos biológicos são classificados em três grupos. Os circadianos (do latim circa, ‘próximo’; diem, 

‘dia’) são aqueles ritmos endógenos que expressam um período de aproximadamente 24 horas […]. Um 

exemplo é o nosso ritmo de atividade-repouso, diversos ritmos hormonais, o ritmo de temperatura corpo-

ral, etc. Todos repetem o ciclo a cada 24 horas. Os ritmos infradianos são aqueles que ocorrem em períodos 

maiores que 28 horas. Um exemplo clássico é a reprodução estacional de alguns animais (com um período 

próximo de um ano); o período menstrual da mulher, de 28 dias; ritmos circalunares típicos de espécies 

que vivem próximo a costas; etc. Já os ritmos ultradianos são aqueles que têm duração menor que 20 ho-

ras. [...] nosso nível de consciência e atenção mostra marcados ritmos ultradianos: durante o sono, temos 

alternâncias regulares de diferentes fases [...], ao mesmo tempo que durante o dia temos picos de elevada 

atenção, alternando com períodos de menor atenção ou até sonolência (a duração dessas alternâncias é de 

aproximadamente 90 minutos). […] 

gomes,	marcos.	cronobiologia:	os	ritmos	da	vida.	Revista Educação.	
disponível	em:	<http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/0/cronobiologia-os-ritmos-da-vida-241624-1.asp>.	

acesso	em:	24	nov.	2012.

alguns	territórios	adotam	o	horário	de	verão	para	garantir	que	no	período	de	maior	insolação	a	lumi-
nosidade	diária	fique	prolongada,	contribuindo	para	a	economia	de	energia	elétrica.	com	base	nos	conhe-
cimentos	sobre	ciclos	biológicos	apontados	pela	cronobiologia	e	no	que	você	estudou	neste	capítulo,	faça	o	
que	se	pede	a	seguir:

	1.	 Quando	viajamos	para	algum	lugar	que	apresenta	diferença	de	fuso	horário,	é	comum	que	os	nossos	estados	de	
fome,	sono	e	vigília	fiquem	alterados.	

a)	 explique	por	que	isso	ocorre.	

b)	 essas	alterações	também	podem	ser	percebidas	com	o	adiantamento	do	relógio	no	horário	do	verão?	cite	
	exemplos.

	2.	 os	 ciclos	 circadianos	 são	 controlados	 por	 mecanismos	 corporais	 internos,	 ou	 seja,	 são	 endógenos.	 um	 dos	
ritmos	corporais	mais	fáceis	de	se	demonstrar	é	o	da	temperatura	corporal.	a	nossa	temperatura	central	é	con-
siderada	constante,	em	torno	dos	36,5	°c,	e	não	varia	muito	mais	do	que	um	grau	em	condições	normais.	essas	
oscilações	são	cíclicas	e	podem	ser	previstas.	observe	os	gráficos.
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Pesquisa na internet

P	 Centro de divulgação da Astronomia (CdA) – USP

No site do CDA-USP há diversas informações sobre Astronomia: 

orientação, pontos cardeais, estações do ano, etc. Disponível em: 

<www.cdcc.usp.br/cda>. Acesso em: 8 ago. 2012.

P	 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

No portal do Planetário do Rio há diversas informações interes-

santes sobre Astronomia, especialmente nos “artigos astronômi-

cos”. Disponível em: <www.planetariodorio.com.br>. Acesso em: 

8 ago. 2012.

P	 observatório Astronômico Frei Rosário – UFmG

Neste observatório da UFMG há diversas informações sobre As-

tronomia e animações que mostram os movimentos de transla-

ção e de rotação, a duração do dia nos solstícios e equinócios, a 

insolação diferencial da Terra, etc. Disponível em: <www.observa 

torio.ufmg.br/pas44.htm>. Acesso em: 8 ago. 2012.

P	 observatório Nacional – mCT

No portal do Observatório Nacional, do Ministério da Ciência e  

Tecnologia, é possível obter com precisão a Hora Legal Brasileira,  

ver os mapas dos fusos horários brasileiros e do horário de 

verão em vigor. Disponível em: <http://pcdsh01.on.br>. Acesso 

em: 8 ago. 2012.

P	 SPTuris

Na página da São Paulo Turismo S.A., a empresa de turismo e 

eventos do município de São Paulo, há diversas informações 

sobre as atrações da cidade, plantas turísticas, calendários de 

eventos, etc. Disponível em: <www.cidadedesaopaulo.com/sp>. 

Acesso em: 8 ago. 2012.

P	 Time and date

Neste site é possível visualizar um mapa-múndi atualizado com 

os fusos horários civis de todos os países e a hora das principais 

cidades (informações em inglês). Disponível em: <www.timeand 

date.com/time/map>. Acesso em: 8 ago. 2012.

P	 Viva o Centro de São Paulo

No site desta associação voltada para a valorização do cen-

tro da cidade de São Paulo estão disponíveis muitas infor-

mações interessantes sobre essa região e diversos roteiros 

turísticos. Disponível em: <www.vivaocentro.org.br>. Acesso 

em: 8 ago. 2012.

com	base	nos	resultados	apresentados	nos	gráficos,	é	possível	concluir	que	fatores	comportamentais	e	ambien-
tais	interferem	na	regulação	dos	ciclos	endógenos?	Justifique	sua	resposta.

	3.	 meça	sua	temperatura	a	cada	quatro	horas	durante	três	dias.	organize	os	dados	em	uma	tabela	e	construa	grá-
ficos	similares	aos	da	atividade	anterior.	em	seguida,	faça	o	que	se	pede:

a)	 compare	o	seu	gráfico	com	os	de	seus	colegas	e	responda:	variações	internas,	como	a	temperatura,	podem	
diferir	de	indivíduo	para	indivíduo?	

b)	 de	acordo	com	a	variação	de	temperatura	observada	no	gráfico	construído	por	você,	procure	classificar	sua	
rotina	diária	em	matutina	(maior	ritmo	de	atividade	durante	a	manhã)	ou	vespertina	(maior	ritmo	de	atividade	
pela	noite).	seus	colegas	possuem	ciclos	de	maior	atividade	distintos	dos	seus?

	4.	 considere	uma	pessoa	“vespertina”	que	costuma	sair	de	casa	às	7	horas	da	manhã.	

a)	 a	que	horário	do	ciclo	natural	ela	passa	a	sair	durante	o	horário	de	verão?	

b)	 Que	implicações	isso	poderá	causar	em	sua	rotina	diária?
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Disponível em: <www.crono.icb.usp.br/fig1.htm>. Acesso em: 24 nov. 2012. Disponível em: <www.crono.icb.usp.br/fig6.htm>. Acesso em: 24 nov. 2012.
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Planeta Terra: coordenadas, 

movimentos e fusos horários

ca
p
ítu

lo 1
A  leitura do mundo precede a leitura da palavra.

Paulo Freire (1921-1997), educador.

Devemos utilizar a representação mais adequada à nossa neces-
sidade. Por exemplo, para encontrar uma rota de viagem por terra não é 
apropriado utilizar o mapa-múndi, menos ainda o globo, como fizeram 
Calvin e Haroldo no quadrinho do capítulo anterior, e sim um mapa ro-
doviário. Como o globo terrestre é feito numa escala muito pequena, o 
lugar para onde pretendiam ir lhes pareceu perto. A escala é conside-
rada pequena quando se reduzem muito os elementos representados. 
Imagine quantas vezes o planeta Terra (e os elementos sociais e natu-
rais que o compõem) foi reduzido para caber num globo como o que eles 
consultaram ou num planisfério do tamanho desta folha. Por outro lado, 
é grande quando os elementos são pouco reduzidos. Como veremos por 
meio de vários exemplos, o uso da escala adequada é fundamental.

O globo terrestre, embora mantenha as características do planeta 
em termos de formas e distâncias, tem utilização prática reduzida: é 
difícil transportá-lo em viagens ou fazer medidas em sua superfície. Por 
isso os cartógrafos inventaram projeções que permitem representar um 
planeta esférico numa superfície plana. O problema é que qualquer pro-
jeção provoca algum tipo de distorção. Por que será que isso ocorre?

Imagine o mapa-múndi: pense em como estão distribuídos os con-
tinentes. A Europa está no centro e no topo do mapa, e a África, ao sul 
dela; a América está a oeste da Europa e nós, na América do Sul, estamos 
a sudoeste, correto? Então o Japão aparece na Ásia, no Extremo Oriente, 
mas será que os japoneses veem o mundo assim?

Por que quase sempre vemos o hemisfério norte no topo dos 
mapas? Podemos, em vez disso, pôr o sul no topo? Poderíamos re-
presentar o Brasil no centro do mapa-múndi? Você acharia isso estra-
nho? São questões que serão esclarecidas neste capítulo.

capítulo 2
Representações cartográficas, 
escalas e projeções

RepResentação	caRtogRáfica

Evolução tEcnológica

O mapa é uma das mais antigas formas gráficas de 

comunicação, precedendo a própria escrita. Na história 

humana, parafraseando Paulo Freire, a leitura do mundo 

(e sua representação gráfica) precedeu a leitura da pala-

vra. Mesmo hoje, a leitura do mundo, em sentido amplo, 

muitas vezes precede a leitura de textos escritos sobre 

ele. Em Geografia, como vimos na introdução, a observa-

ção da paisagem é o primeiro procedimento para a com-

preensão do espaço geográfico, seguido do registro do 

que foi observado – daí a importância do mapa.
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p	 a	imagem	de	satélite	e	o	mapa	mostram	um	trecho	do	iraque	no	qual	se	pode	observar	Bagdá	e	as	indicações	dos	lugares	onde	
estão	as	ruínas	de	ga-sur	(a),	ao	norte	da	capital	iraquiana,	e	as	ruínas	da	antiga	Babilônia	(B),	ao	sul.

Imagem de satélite: Bagdá e ruínas de 
Ga-Sur e Babilônia (Iraque)

Mapa: Bagdá e ruínas de Ga-Sur e 
Babilônia (Iraque)
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Allmaps/Arquivo da editora

o	mapa	mais	antigo	de	que	se	tem	notícia	é	o	de	
ga-sur,	encontrado	em	1930	nas	ruínas	dessa	
cidade,	situada	a	cerca	de	300	quilômetros	
ao	norte	da	antiga	Babilônia.	trata-se	de	um	
esboço	rústico	modelado	num	pedaço	de	argila	
cozida	de	8	cm	×	7	cm.	estima-se	que	tenha	
sido	feito	por	volta	de	2	500	a.c.	na	mesopotâ-
mia,	pelos	sumérios.	ao	lado,	uma	interpreta-
ção	do	mapa.

p

Em um mapa, os elementos que compõem o 
espaço geográfico são representados por pontos, 
linhas, texturas, cores e textos, ou seja, são usados 
símbolos próprios da Cartografia. Diante da com-
plexidade do espaço geográfico, algumas informa-
ções são sempre priorizadas em detrimento de ou-
tras. Seria impossível representar todos os elemen-
tos – físicos, econômicos, humanos e políticos – 
num único mapa. Seu objetivo fundamental é per-
mitir o registro e a localização dos elementos car-
tografados e facilitar a orientação no espaço geo-
gráfico. Portanto, qualquer mapa será sempre uma 
simplificação da realidade para atender ao interes-
se do usuário.

Além das coordenadas geográficas ou alfa-

numéricas (localização) e da indicação do norte 

(orientação), que vimos no capítulo anterior, um 
mapa precisa ter:
•	 título, que nos informa quais são os fenômenos re-

presentados;
•	 legenda, que nos mostra o significado dos símbo-

los utilizados;
•	 escala, que indica a proporção entre a representa-

ção e a realidade e permite calcular as distâncias no 
terreno a partir de medidas feitas no mapa.

Os primeiros mapas eram modelados em pedra 
ou argila. Depois passaram a ser desenhados em teci-
do, couro, pergaminho ou papiro. Com a invenção da 
imprensa, começaram a ser gravados em originais de 
pedra ou metal e em seguida impressos em papel. 
Hoje, são processados em computador e podem ser 
analisados diretamente na tela.
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O aprimoramento dos satélites e dos computa-

dores permitiu grandes avanços nas técnicas de co-

leta, processamento, armazenamento e representa-

ção de informações da superfície terrestre, causando 

grande impacto nos processos de elaboração de ma-

pas e nos conceitos da Cartografia. Numa concei-

tuação de 1994, Fraser Taylor, professor do Departa-

mento de Geografia e Estudos Ambientais da Univer-

sidade Carleton, em Ottawa (Canadá), considerou 

que esses recentes avanços tecnológicos já foram 

incorporados pela Cartografia, definida por ele como 

a “disciplina que trata da organização, apresentação, 

comunicação e utilização da geoinformação nas for-

mas gráfica, digital ou tátil”.

tipos dE pRodutos caRtogRáficos

Os mapas podem ser classificados em topográfi-

cos (ou de base) e temáticos. Num mapa topográfico, 

procura-se representar a superfície terrestre o mais 

próximo possível da realidade, dentro das limitações 

impostas pela escala pequena. Já numa carta topográfi-

ca, feita em escala média ou grande, há mais precisão 

entre a representação e a realidade.

Observe abaixo um trecho de uma folha da Carta To-

pográfica do Brasil. Trata-se da reprodução de uma parte 

do município de Garuva, no estado de Santa Catarina.

Na carta topográfica, as variáveis da superfície 

da Terra são representadas com maior grau de deta-

lhamento e a localização é mais precisa. Isso torna 

possível identificar a posição planimétrica – fenôme-

nos geográficos representados no plano, na horizon-

tal: cidades, campos agrícolas, florestas, etc. – e a alti-

métrica – representação vertical, altitude do relevo 

– de alguns elementos visíveis do espaço. Mapas e 

cartas topográficas são resultantes de levantamentos 

sistemáticos feitos por órgãos governamentais, como o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

do governo federal, o Instituto Geográfico e Cartográ-

fico (IGC), do governo do estado de São Paulo, o Insti-

tuto de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG), do 

governo do estado do Paraná, ou por empresas priva-

das. Os mapas topográficos servem de base para ou-

tras representações de temas selecionados da realida-

de: os mapas temáticos.

IB
G

E.
 S

ec
re

ta
ri

a 
de

 P
la

ne
ja

m
en

to
 d

a 
P

re
si

dê
nc

ia
 d

a 
R

ep
úb

lic
a.

 G
ar

uv
a 

(S
C)

. F
ol

ha
 S

G
-2

2-
Z-

B
-I

I-
1.

 R
io

 d
e 

Ja
ne

ir
o:

 IB
G

E,
 1

98
1.

R
e

p
ro

d
u

ç
ã

o
/A

rq
u

iv
o

 d
o

 a
u

to
r

1000 m 1000 2000 30000

GGB_v1_PNLD2015_035a051_U1C02.indd   37 3/5/13   8:54 AM



38	 fundamentos	de	caRtogRafia

REpREsEntação do RElEvo 
Em caRta topogRáfica

As curvas de nível (ou isoípsas) são linhas que unem 
os pontos do relevo que têm a mesma altitude. Traçadas 
na carta, permitem a visualização da declividade (incli-
nação) do relevo.

Quanto maior a declividade, mais próximas as cur-
vas de nível aparecem representadas; quanto menor a 
declividade, maior o afastamento entre elas. Observe na 
Carta Topográfica do Brasil (página anterior) que a dis-
tribuição das curvas de nível e a organização da rede de 
drenagem (os rios, representados por linhas azuis) indi-
cam as diferentes declividades das vertentes.

A maior ou menor declividade do relevo torna os solos 
mais ou menos suscetíveis à erosão ou a escorregamen-
tos; facilita ou dificulta a construção de cidades, rodovias, 
ferrovias ou oleodutos; favorece ou não a instalação de fá-
bricas ou a mecanização agrícola. Como você percebeu, 
a topografia interfere na ocupação do espaço geográfico.

120 m
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60 m
40 m
20 m
0 m

representação

tridimensional

representação

plana

(visão de cima)

Os mapas temáticos con-

têm informações selecionadas 

sobre determinado fenômeno 

ou tema do espaço geográfico: 

naturais – geologia, relevo, vege-

tação, clima, etc. – ou sociais – 

população, agricultura, indús-

trias, urbanização, etc. (observe 

o mapa ao lado). Nesses mapas a 

precisão planimétrica ou alti-

métrica tem importância me-

nor; as representações quantita-

tiva e qualitativa dos temas sele-

cionados são mais relevantes.
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p	 as	curvas	de	nível	correspondem	à	intersecção	entre	o	ter-
reno	 e	 um	 conjunto	 de	 planos	 horizontais	 imaginários,	
separados	por	altitudes	iguais.

Boa Vista

Manaus

Porto
Velho

Rio Branco

Belém

Macapá

São Luís

Fortaleza

Teresina

Cuiabá

Campo Grande

Natal

João
Pessoa

Recife

Maceió
SE

Salvador

Ilhéus

Vitória

Joinville

Rio de Janeiro

São PauloCuritiba

Florianópolis

Porto Alegre

Belo
Horizonte

Goiânia

Brasília

Palmas
Aracaju

AL

PB

RN

TO

MG

DF
GO

MS Uberlândia

SC

RS

Maringá
Londrina

Equador

OCEANO

ATLÂNTICO

Trópico de Capricórnio

AM

AC

RO

AP

PA

MT
BA

Feira de
Santana

Petrolina

RR

MA

PI

PE

ES

RJ
Campos dos Goytacazes  

PR

CE

SP

Juazeiro
 do Norte

Juiz de
Fora

Caxias do Sul

Pelotas

100 001 a 400 000

         População total

Municípios

Aglomerações urbanas

400 001 a 500 000

500 001 a 1000 000

1000001 a 6000 000

11000 000 e mais

Até 40,00

40,01 a 60,00

60,01 a 80,00

80,01 a 90,00

90,01 a 100,00

Taxa de urbanização (%)

Dados organizados por municípios
e aglomerações urbanas.

50° O

0°

km

0 420

Ipatinga

OCEANO ATLÂNTICO

MG 

ES 

Uberlândia

Belo Horizonte

Ipatinga

Juiz de Fora

RJ
Volta

Redonda

Ribeirão
Preto

Campinas

Jundiaí

Sorocaba

São José
dos Campos

Campos dos
Goytacazes

Rio de Janeiro

Santos

SP

São José do 
Rio Preto

São Paulo

Brasil: urbanização – 2007

este	é	um	exemplo	de	mapa	temáti-
co.	 mostra	 a	 taxa	 de	 urbanização	
dos	municípios,	a	população	 total	
das	maiores	aglomerações	urbanas	
e	 os	 municípios	 com	 até	 400	000	
habitantes.

p

Adaptado de: IBGE. Atlas nacional do Brasil Milton Santos. Rio de Janeiro, 2010. p. 126.
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escala	e	RepResentação	caRtogRáfica

Inicialmente é importante fazer uma distinção 

entre escala geográfica e escala cartográfica, em-

bora haja uma correspondência entre elas. A primei-

ra define a escala da análise geográfica, o recorte es-

pacial. Uma análise do espaço geográfico pode ser 

feita em escala local, estadual, regional, nacional, 

continental ou mundial. A segunda define a escala 

de representação, ou seja, indica a relação entre o ta-

manho dos objetos representados na planta, carta 

ou mapa e o tamanho deles na realidade. A seguir, ao 

estudarmos a escala cartográfica e suas relações ma-

temáticas, vamos perceber sua permanente relação 

com a escala geográfica. Por exemplo, a análise de 

fenômenos em escala local necessita de plantas em 

escala grande, já a análise de fenômenos mundiais 

exige mapas em escala pequena.

Para a representação da realidade no mapa ou na 

planta, é necessário estabelecer uma correspondência 

entre as dimensões dos objetos representados e as do 

papel. Essa relação é feita por meio de uma escala car-

tográfica, que expressa quanto os elementos do espa-

ço foram reduzidos para caberem em uma folha de 

papel ou tela de computador (veja indicação de sites, 

no final do capítulo, nos quais é possível observar re-

presentações em diversas escalas).

Por exemplo, é impossível encontrarmos uma 

rua de qualquer cidade brasileira em um mapa-mún-

di ou no mapa político do Brasil (a escala utilizada 

nessa representação – 1 : 37 000 000 – é pequena, 

nela até mesmo uma metrópole se torna apenas um 

ponto; observe-a abaixo). Para representar uma rua, 

é preciso usar uma escala grande, na qual seja pos-

sível visualizar os quarteirões, como a de 1 : 10 000 

(veja a planta do bairro de Botafogo, na cidade do Rio 

de Janeiro, na página 40, e em seguida o quadro “Usan-

do a escala”, na página 41).
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Brasil: divisão política
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p	 num	mapa	feito	nesta	escala,	mesmo	as	capitais	dos	estados	brasileiros	ficam	reduzidas	a	pontos,	
até	mesmo	a	maior	cidade	do	país,	são	paulo	(sp),	que	em	2010,	segundo	o	iBge,	tinha	11,3	milhões	
de	habitantes.
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Representações em escala pequena mostram 

áreas muito extensas, com poucos detalhes, e são ge-

ralmente chamadas de mapas; já representações em 

escala grande ou média mostram áreas menores, po-

rém com maior grau de detalhamento, e são chama-

das de cartas. Representações em escalas muito 

grandes e com alto grau de detalhamento são cha-

madas de plantas. Veja o boxe na página 41 com a 

definição do IBGE para diferentes tipos de represen-

tação cartográfica.

O uso de planta, carta ou mapa está diretamente 

associado à necessidade do usuário, como se pode ob-

servar a seguir. Se uma pessoa tem a intenção de:

• procurar uma rua, como a São Clemente, no bairro 

de Botafogo, a opção será por uma planta da cida-

de do Rio de Janeiro na escala grande – 1 : 10 000;

• localizar os bairros do entorno, como o Leme, de-

verá utilizar a carta da cidade do Rio de Janeiro na 

escala média – 1 : 50 000;

• identificar as cidades vizinhas ao Rio, como Nite-

rói, deverá consultar um mapa do estado do Rio de 

Janeiro na escala pequena – 1 : 1 000 000.

Note, nas imagens a seguir, que conforme a esca-

la vai gradativamente ficando menor ocorre um au-

mento da área representada e uma diminuição do 

grau de detalhamento.
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3 - Mapa

p	 nestas	representações	cartográficas	não	há	legenda	por-
que	o	objetivo	é	apenas	destacar	as	diferentes	escalas.

Mapas: Allmaps/Arquivo da editora
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Globo – representação cartográfica sobre uma superfície esfé-

rica, em escala pequena, dos aspectos naturais e artificiais de uma 

figura planetária, com finalidade cultural e ilustrativa.

Mapa (características):

• representação plana;

• geralmente em escala pequena;

•  área delimitada por acidentes naturais (bacias, planaltos, cha-

padas, etc.), [limites] político-administrativos;

• destinação a fins temáticos, culturais ou ilustrativos.

A partir dessas características pode-se generalizar o conceito:

“Mapa é a representação no plano, normalmente em escala pe-

quena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de 

uma área tomada na superfície de uma figura planetária, delimitada 

por elementos físicos, político-administrativos, destinada aos mais 

variados usos temáticos, culturais e ilustrativos.”

Carta (características):

• representação plana;

• escala média ou grande;

• desdobramento em folhas articuladas de maneira sistemática;

•  limites das folhas constituídos por linhas convencionais, 

destinada à avaliação precisa de direções, distâncias e loca-

lização de pontos, áreas e detalhes.

Da mesma forma que da conceituação de mapa, pode-se ge-

neralizar:

“Carta é a representação no plano, em escala média ou grande, 

dos aspectos artificiais e naturais de uma área tomada de uma su-

perfície planetária, subdividida em folhas delimitadas por linhas 

convencionais – paralelos e meridianos – com a finalidade de pos-

sibilitar a avaliação de pormenores, com grau de precisão compa-

tível com a escala.”

Planta – a planta é um caso particular de carta. A representa-

ção se restringe a uma área muito limitada e a escala é grande, con-

sequentemente o número de detalhes é bem maior.

“Carta que representa uma área de extensão suficientemente res-

trita para que a sua curvatura não precise ser levada em consideração, 

e que, em consequência, a escala possa ser considerada constante.”

IBGE. Noções básicas de Cartografia. Rio de Janeiro, 1999. p. 21. 

(Manuais técnicos em Geociências; 8).

usando a Escala

Vamos desenvolver um exemplo de como a escala 
pode ser usada. Para acompanhar, observe o trecho da 
carta de Garuva, apresentada anteriormente, e conside-
re as seguintes convenções:

Escala = 1 / N
N = denominador da escala.
D = distância na superfície terrestre.
d = distância no documento cartográfico.

Suponhamos o seguinte problema:
Um motorista, vindo pela BR-376, depois que entrar 

na BR-101, percorrerá que distância até cruzar o oleo-
duto da Petrobras? Na carta apresentada, essa distância 
mede cerca de 8 centímetros.

Temos: 
Escala da carta = 1/50 000 (N = 50 000), pode-se ler 

também 1 : 50 000 (um por cinquenta mil).
Logo, 1 centímetro na carta equivale a 50 000 cen-

tímetros ou 500 metros ou 0,5 quilômetro na superfície 
terrestre.

Assim, temos o denominador da escala já conver-
tido para quilômetro, a distância na carta e queremos 
saber a distância na superfície terrestre.

N = 0,5 km
d = 8 cm
D = ?

Aplicando uma regra de três simples:
1 cm — 0,5 km
8 cm — D
D = 8 × 0,5
D = 4 km

Portanto:

D = d × N

Resposta ao problema: a distância a ser percorrida 
pelo motorista é de 4 quilômetros.

Agora, temos a distância na superfície terrestre, o 
denominador da escala e queremos encontrar a distân-
cia na carta:

D = 4 km
N = 0,5 km
d = ?
1 cm — 0,5 km
d — 4 km
d × 0,5 = 1 × 4
d = 4 / 0,5
d = 8 cm

Portanto:

d = D / N

REpREsEntação caRtogRáfica
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Finalmente, temos a distância na superfície ter-
restre e na carta e queremos saber a escala:

D = 4 km
d = 8 cm
Escala = ?
1 cm — N
8 cm — 4 km
N × 8 = 1 × 4
N = 4 / 8
N = 0,5 km (que equivale a 50 000 cm)
Escala = 1 / N
Escala = 1 / 50 000 ou 1 : 50 000

Portanto:

N = D / d

Uma escala pode ser expressa de duas formas:
• numérica: 

 
1 : 50 000

• gráfica:

pRojeções	caRtogRáficas

p	 para	medir	em	uma	carta	ou	mapa	a	extensão	de	linhas	sinuosas,	
como	rodovias,	ferrovias,	rios,	etc.,	utiliza-se	um	curvímetro,	como	
aparece	na	foto.	não	dispondo	desse	aparelho,	um	modo	prático	de	
fazer	medidas,	embora	não	muito	preciso,	é	estender	um	barbante	
sobre	o	traçado	de,	por	exemplo,	uma	rodovia,	medi-lo	com	uma	
régua	e,	considerando	a	escala,	fazer	o	cálculo	da	distância;	ou	
então,	se	houver	escala	gráfica,	esticá-lo	diretamente	sobre	ela.

∏	 em	alguns	mapas,	abaixo	da	escala	(numérica	ou	gráfica)	há	
um	 lembrete:	por	exemplo,	 “1	cm	no	mapa	corresponde	a	
0,5	quilômetro	no	terreno”.

S
é

rg
io

 D
o

tt
a

 J
r.

/T
h

e
 N

e
x

t

Uma projeção cartográfica é o 

resultado de um conjunto de opera-

ções que permite representar no 

plano, tendo como referência para-

lelos e meridianos, os fenômenos 

que estão dispostos na superfície 

esférica. Quando vista do espaço si-

deral, a Terra parece ser uma esfera 

perfeita, mas nosso planeta apre-

senta uma superfície irregular e é 

levemente achatado nos polos. Por 

isso os cartógrafos, geógrafos e ou-

tros profissionais que produzem 

mapas fazem seus cálculos utilizan-

do uma elipse, que ao girar em tor-

no de seu eixo menor forma um 

volume, o elipsoide de revolução. 

Segundo o IBGE, “o elipsoide é a su-

perfície de referência utilizada nos 

cálculos que fornecem subsídios 

para a elaboração de uma represen-

tação cartográfica”.

p	 o	elipsoide	de	revolução	é	uma	superfície	teórica	regular,	criada	para	fins	carto-
gráficos,	que	evidencia	o	achatamento	nos	polos	terrestres.	na	figura,	que	não	está	
em	escala,	esse	achatamento	está	bastante	exagerado:	na	realidade	a	diferença	
entre	o	diâmetro	equatorial	e	o	polar	é	de	apenas	43	quilômetros.	

Terra: elipsoide

Adaptado de: IBGE. Noções básicas de Cartografia. Rio de Janeiro, 1999. p. 13. (Manuais técnicos em Geociências; 8).
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Ao fazerem a transferência de informações do 

elipsoide para o plano, os cartógrafos se deparam com 

um problema insolúvel: qualquer que seja a projeção 

adotada, sempre haverá algum tipo de distorção nas 

áreas, nas formas ou nas distâncias da superfície ter-

restre. Só não há distorção perceptível em representa-

ções de escala suficientemente grande, como é o caso 

das plantas, nas quais não é necessário considerar a 

curvatura da Terra.

As projeções podem ser classificadas em confor-

mes, equivalentes, equidistantes ou afiláticas, depen-

dendo das propriedades geométricas presentes na 

relação globo terrestre/mapa-múndi. Além disso, po-

dem ser agrupadas em três categorias principais, de-

pendendo da figura geométrica empregada em sua 

construção: cilíndricas (as mais comuns), cônicas ou 

azimutais (também chamadas de planas).

Projeção cilíndrica
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Adaptado de: IBGE. Atlas geográfico escolar. 5. ed. Rio de Janeiro, 2009. p. 21.

p	 observe	que	na	projeção	cilíndrica	o	globo	terrestre	parece	
estar	envolvido	por	um	cilindro	de	papel	no	qual	são	projeta-
dos	os	paralelos	e	os	meridianos.

Projeção cônica

Adaptado de: IBGE. Atlas geográfico escolar. 5. ed. Rio de Janeiro, 2009. p. 21.

p	 na	projeção	cônica,	o	globo	parece	estar	envolvido	por	um	
cone	 de	 papel	 no	 qual	 são	 projetados	 os	 paralelos	 e	 os	
meridianos.

Projeção azimutal ou plana

Adaptado de: IBGE. Atlas geográfico escolar. 5. ed. Rio de Janeiro, 2009. p. 21.

p	 na	projeção	azimutal	ou	plana,	a	terra	parece	ser	tangen-
ciada	em	qualquer	ponto	por	um	pedaço	de	papel	no	qual	
são	projetados	os	paralelos	e	os	meridianos.	Quando	o	globo	
é	tangenciado	num	dos	polos,	dizemos	que	se	trata	de	uma	
projeção	polar.

confoRmEs

Projeção conforme é aquela na qual os ângulos 

são idênticos aos do globo, seja em um mapa-múndi, seja 

em um regional. Nesse tipo de projeção, as formas terres-

tres (continentes e ilhas) são representadas sem distor-

ção, porém com alteração do tamanho de suas áreas. 

Apenas nas proximidades do centro de projeção, que 

neste caso é o equador, é que se verifica distorção míni-

ma. Quanto maior o afastamento a partir dessa linha 

imaginária, maior é a distorção. Por essa razão, quando 

se utiliza esse tipo de projeção, geralmente só são repro-

duzidos os territórios situados até 80º de latitude.

A mais conhecida projeção conforme é a de 

Mercator, cartógrafo e matemático belga cujo nome 

verdadeiro era Gerhard Kremer (1512-1594). Em 1569, 

Mercator abriu novas perspectivas para a Cartografia, 

ao construir uma projeção cilíndrica conforme que 

imortalizou seu codinome (veja-a a seguir). Essa re-

presentação foi elaborada no século XVI, época em 

que os europeus comandavam a Expansão Marítima, 

conquistando novos territórios e dominando outros 

povos. Foi construída para facilitar a navegação, pois 

possibilitava representar com precisão, no mapa, a 

rede de coordenadas geográficas e os ângulos obtidos 

pela bússola. A precisão das áreas não era, nesse caso, 

tão importante; além disso, a maior parte do mundo 

era desconhecida dos europeus e a limitação técnica 

da Cartografia da época impedia representações pre-

cisas dos continentes. 
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No mapa-múndi de Mer cator a Europa aparece 

numa posição central, superior e, por se situar em altas 

latitudes, proporcionalmente maior do que é na reali-

dade. Acabou se transformando no principal represen-

tante da visão eurocêntrica do mundo. Durante sécu-

los, foi uma das projeções mais usadas na elaboração 

de planisférios, e, apesar do surgimento posterior de 

muitas outras, ainda hoje é bastante usada.
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p	 Quando	representada	na	projeção	de	mercator,	a	groenlândia	parece	ser	maior	que	o	Brasil	
(na	realidade,	cerca	de	quatro	vezes	mais	extenso)	e	até	mesmo	que	a	américa	do	sul.	o	mapa	
originalmente	feito	por	mercator,	como	se	pode	ver	acima,	não	mostrava	os	continentes	de	
forma	precisa	como	este	planisfério,	produzido	de	acordo	com	a	projeção	por	ele	criada,	mas	
com	as	técnicas	cartográficas	disponíveis	atualmente.
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EquivalEntEs

Num mapa-múndi ou regional com projeção 
equivalente as áreas mantêm-se proporcionalmen-
te idênticas às do globo terrestre, embora as formas 
estejam deformadas em comparação com a realida-
de. Um exemplo desse tipo de projeção é o mapa-
-múndi de Peters, elaborado pelo historiador e car-
tógrafo alemão Arno Peters (1916-2002) e publicado 
pela primeira vez em 1973. Embora essa projeção 
não tenha rompido completamente com a visão eu-
rocêntrica, acabou dando destaque aos países de 

baixa latitude, cujas áreas ficam relativamente dimi-
nuídas na projeção de Mercator.

Essa representação do mundo atendeu aos anseios 
dos Estados que se tornaram independentes após a Se-
gunda Guerra Mundial (1939-1945) e que nessa época 
eram considerados subdesenvolvidos. Tentando afir-
mar-se como nações autônomas, muitos desses países 
viram na projeção de Peters a materialização cartográfi-
ca de suas aspirações: receberem das demais nações o 
mesmo tratamento dado aos Estados desenvolvidos.
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Projeção de Peters

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 8.

∏	 nessa	projeção	parece	que	os	conti-
nentes	e	países	foram	alongados	nos	
sentidos	norte-sul.	Há	uma	distorção	
em	suas	formas,	mas	todos	mantêm	
seu	 tamanho	 proporcional.	 por	
exemplo,	a	groenlândia,	embora	irre-
conhecível,	aparece	bem	menor	que	
o	Brasil	e	a	américa	do	sul,	como	é	
na	realidade.

Quando invertida em relação à convenção car-
tográfica dominante, mostrando o sul na parte su-
perior, como chegou a ser impressa em alguns luga-
res, a projeção passa a representar o planeta da 
perspectiva dos países em desenvolvimento, que 

em grande parte estão situados ao sul das regiões 
mais desenvolvidas. O mapa-múndi de Hobo-Dyer, 
outra projeção equivalente, também representa o 
mundo de forma “invertida”, com o sul no topo, 
como se pode ver a seguir.
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Projeção de Hobo-Dyeresse	mapa-múndi	é	uma	
projeção	cilíndrica	equi-
valente,	semelhante	à	de	
peters,	e	foi	criado	em	2002	
para	 mostrar	 uma	 visão	
alternativa	do	mundo.	foi	
encomendado	 por	 Bob	
abramms	e	Howard	Brons-
tein,	fundador	e	presiden-
te	da	empresa	odt	maps	
(sediada	em	amherst,	es-
tados	 unidos),	 ao	 cartó-
grafo	inglês	mick	dyer.	o	
nome	da	projeção	resulta	
da	junção	das	duas	letras	
iniciais	dos	nomes	de	Ho-
ward	e	Bob	com	o	sobre-
nome	de	mick.	está	cen-
trada	na	áfrica	e	mostra	o	
sul	em	destaque.
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Adaptado de: ODT MAPS. Many Ways to See the World. Disponível em: <http://odtmaps.com>. Acesso em: 9 ago. 2012.
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EquidistantEs

Nos mapas-múndi com projeção azimutal ou 

plana equidistante, a representação das distâncias 

entre as regiões é precisa. Elaborada pelo astrôno-

mo e filósofo francês Guillaume Postel (1510-1581) 

e publicada no ano de sua morte, adota como cen-

tro da projeção um ponto qualquer do planeta para 

que seja possível medir a distância entre esse ponto 

e qualquer outro. Por isso esse tipo de projeção é 

utilizado especialmente para definir rotas aéreas 

ou marítimas.

A projeção equidistante mais comum é centrada 

em um dos polos, geralmente o polo norte, como no 

mapa ao lado, mas, como foi dito, pode ter como cen-

tro qualquer ponto da superfície terrestre. No centro 

da projeção, pode-se situar a capital de um país, uma 

base aérea, a sede de uma empresa transnacional, 

etc. Entretanto, ela apresenta enormes distorções 

nas áreas e nas formas dos continentes, que aumen-

tam com o afastamento do ponto central.

180º

0º

150º

120º

90º

60º 60º

30º30º

150º

120º

90º

Projeção azimutal com centro no polo norte

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. 
Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 9.

p	 na	projeção	azimutal	equidistante	as	distâncias	só	são	pre-
cisas	se	traçadas	radialmente	do	centro	–	no	caso	desta,	o	
polo	norte	–	até	um	ponto	qualquer	do	mapa	(na	página	50	
veremos	uma	projeção	plana	centrada	em	Brasília-df).

Projeção de Robinson
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p	 essa	projeção	foi	desenvolvida	em	1961	pelo	geógrafo	e	cartógrafo	norte-americano	arthur	H.	Robinson	(1915-2004).	segundo	o	
iBge:	“É	uma	projeção	afilática	(não	é	conforme	ou	equivalente	ou	equidistante)	e	pseudocilíndrica	(não	possui	nenhuma	superfície	
de	projeção,	porém	apresenta	características	semelhantes	às	da	projeção	cilíndrica)”.

afiláticas

Atualmente é comum a utilização de projeções 

com menores índices de distorção para o mapeamen-

to do planeta, como a de Robinson (observe o mapa 

abaixo). Essa projeção afilática não preserva nenhu-

ma das propriedades de conformidade, equivalência 

ou equidistância, mas em compensação não distorce 

o planeta de forma tão acentuada como as projeções 

que vimos anteriormente; por isso, tem sido uma das 

mais utilizadas para mostrar o mundo em atlas esco-

lares e mapas de divulgação.
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p	 antes	das	grandes	navegações	existia	um	planeta	ou	um	globo	terrestre	e	vários	“mundos”,	considerando	“mundo”	como	o	espaço	geo-
gráfico	conhecido	por	determinado	povo;	a	partir	daí,	com	as	viagens	transoceânicas,	os	diversos	povos	da	terra	foram	aos	poucos	entrando	
em	contato	e	hoje	se	pode	dizer	que	planeta,	globo	e	mundo	são	sinônimos.

Mapa-múndi de Rosseli

WHITFIELD, Peter. The Image of the World: 20 Centuries of World Maps. London: The British Library, 1994. p. 50-51.
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difeRentes	visões	do	mundo

Nosso planeta é um só, mas pode ser represen-

tado de formas diferentes ou visto de perspectivas 

diversas. Como os mapas são feitos por profissionais 

que vivem num país e têm diferentes valores cultu-

rais, costumam expressar um ponto de vista particu-

lar, além de interesses geopolíticos e econômicos; 

em contrapartida, também podem expressar um 

questionamento desses interesses.

Um dos primeiros mapas-múndi foi elabora-

do em 1508 por um cartógrafo de Florença cha-

mado Francesco Rosseli. Esse mapa não tinha 

precisão nenhuma nem mostrava a Oceania, con-

tinente que ainda não era conhecido dos euro-

peus. Como ele foi feito no início das Grandes 

Navegações, o conhecimento do planeta ainda era 

muito limitado e nenhum povo o conhecia por 

inteiro. Um pouco mais tarde, em 1569, foi elabo-

rado um dos mapas-múndi mais importantes da 

História, o mapa de Mercator, cujas características 

vimos há pouco.

Esses primeiros mapas-múndi, especialmente o 

de Mercator, colocavam a Europa em destaque: esse 

continente aparecia no centro do mapa e na parte de 

cima. Os europeus – portugueses, espanhóis, ingleses, 

franceses, holandeses, etc. – estavam explorando o 

mundo e fundando colônias, portanto, era natural que 

ao representar o planeta se vissem no centro e no 

topo. O eurocentrismo era a materialização cartográ-

fica do etnocentrismo europeu. Mas não devemos nos 

esquecer de que a Terra é um planeta esférico, em mo-

vimento (rotação e translação) no espaço sideral, por-

tanto, nele não existe nem “acima” nem “abaixo”.

O costume de colocar o norte no topo do mapa, 

com a Europa no centro, começou a partir das Gran-

des Navegações, como vimos. Até então os cartógra-

fos italianos, influenciados pelos árabes, costuma-

vam colocar o sul na parte de cima, como mostra o 

mapa a seguir, feito em 1459 pelo monge veneziano 

Fra Mauro. Os cartógrafos árabes costumavam re-

presentar o mundo com o sul no topo e com o cen-

tro em Meca, a principal cidade sagrada da religião 

islâmica. Até o leste já chegou a figurar no topo, 

como era comum nos mapas elaborados durante a 

Idade Média.
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WHITFIELD, Peter. The Image of the World: 20 Centuries of World Maps. London: The British Library, 1994. p. 33.

p	 observe	que	as	terras	em	torno	do	mar	mediterrâneo,	região	mais	conhecida	na	época	pelos	europeus,	têm	contornos	mais	pró-
ximos	da	realidade	(localize	a	itália	e	a	península	ibérica);	entretanto,	quanto	mais	distante	da	europa,	maior	a	deformação.

Mapa de Fra Mauro
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Nada impede que o mundo seja visto de outras 

perspectivas e, em cada país, os atlas sejam produzi-

dos valorizando sua localização no globo. Por exem-

plo, nos Estados Unidos, gerações de estudantes cres-

ceram vendo seu país no centro do mapa-múndi com 

projeção de Mercator. Como antes aconteceu com os 

europeus, além de estar no centro do mundo o territó-

rio norte-americano ainda aparecia ampliado. Era 

uma metáfora da superioridade geopolítica do país no 

período pós-Segunda Guerra. Os japoneses, que se re-

cuperam da derrota nessa guerra, também costumam 

representar o planeta com seu país situado no centro, 

como mostra o mapa-múndi da página seguinte, pu-

blicado em um atlas escolar.

Assim, o fato de o norte aparecer no topo, com a 

Europa no centro, é apenas mais uma convenção. En-

tretanto, essa visão eurocêntrica do mundo acabou se 

consolidando em 1884, ano em que se realizou a Con-

ferência Internacional do Meridiano. Como vimos no 

capítulo anterior, nesse encontro foi acordado que o 

meridiano principal, o zero da longitude, seria o meri-

diano de Greenwich, portanto o “centro” do mundo.
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Na Austrália, também é comum o país ser 

representado no centro e no topo do mapa-

-múndi, só que neste caso o sul aparece acima. 

O primeiro mapa-múndi centrado na Austrália 

foi criado por Stuart McArthur, então um jo-

vem estudante da Universidade de Melbourne, 

e publicado em 1979 (observe-o abaixo).

O Brasil no centro do mundo apareceu em 

1981 no livro Conjuntura política nacional: o Po-

der Executivo & geopolítica do Brasil, do general 

Golbery do Couto e Silva (1911-1987), um dos 

expoentes do pensamento geopolítico do perío-

do militar (1964-1985). Há outro mapa com o 

Brasil no centro do mundo num livro do geógra-

fo Cêurio de Oliveira, publicado em 1993 (obser-

ve-o ao lado). Mais recentemente, mapas-múndi 

com o Brasil no centro podem ser encontrados 

no Atlas geográfico escolar do IBGE. Entretanto, 

uma visão brasileira do mundo nunca foi muito 

difundida e acabamos nos habituando a ver o 

planeta da perspectiva eurocêntrica.

Com isso, podemos con-

cluir que não há uma forma cer-

ta ou errada de representar o 

mundo, mas cada uma delas 

expressa um ponto de vista de 

um Estado nacional ou de um 

povo. A Cartografia expressa, 

em cada um de seus produtos, 

um ponto de vista sobre o mun-

do, uma versão da realidade.

Polo
sul

OCEANIA

ÁFRICA

EUROPA

ÁSIA

AMÉRICA
DO

NORTE

Polo
norte

Bras’lia

Bras’lia

Latitude 15°47Õ03ÕÕ

Longitude 47°55Õ24ÕÕ

170º 80º
140º

120º

50º

0º

50º

30º20º73º120ºEq
ua
do
r

Projeção azimutal equidistante centrada em Brasília

A
da

pt
ad

o 
de

: O
LI

VE
IR

A
, C

êu
ri

o 
de

. C
ur

so
 d

e 
Ca

rt
og

ra
fia

 m
od

er
na

. 2
. e

d.
 R

io
 d

e 
Ja

ne
ir

o:
 IB

G
E,

 1
99

3.
 p

. 6
3.

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
ATLÂNTICOOCEANO

ÍNDICO

AUSTRçLIA

AMÉRICA

DO SUL

AMÉRICA

CENTRAL

AMÉRICA

DO NORTE EUROPA

ÁSIA

OCEANIA

ÁFRICA

Trópico de Capricórnio

Equador

M
er

id
ia

no
 d

e 
G

re
en

w
ic

h

0º

0º

Trópico de Câncer

Círculo Polar Ártico

Círculo Polar Antártico

km

0 3280

O mundo visto pelos australianos

Adaptado de: ODT WEBSTORE SHOPPING CART. Disponível em: <http://odt.org/Index.htm>. Acesso em: 9 ago. 2012.
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1.	 aponte	as	diferenças	fundamentais	entre	mapa,	

carta	e	planta.

2.	 explique	para	que	serve	a	escala	e	como	ela	pode	

aparecer	numa	representação	cartográfica.

3.	 aponte	as	distorções	verificadas	nas	seguintes	pro-

jeções:	mercator,	peters	e	azimutal.

4.	 explique	por	que	o	mundo	pode	ser	visto	de	diferen-

tes	perspectivas	cartográficas.	dê	exemplos.

compreendendo conteúdos
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1.	 observe	as	representações	cartográficas	do	Rio	de	janeiro	na	página	40	e	localize	a	estação	Botafogo	do	me-
trô.	imagine	que	você	está	em	frente	a	ela	e	pretende	ir	à	rua	marquês	de	olinda.	

a)	 Quantos	metros	aproximadamente	você	teria	de	caminhar	pela	rua	muniz	Barreto?	

b)	Qual	das	representações	observadas	permite	responder	a	essa	pergunta?

2.	 continuando	em	sua	viagem	imaginária	a	são	paulo,	você	está	no	museu	da	língua	portuguesa	e	decide	co-
nhecer	o	teatro	municipal.	você	poderia	ir	de	metrô,	mas	resolve	ir	a	pé.

a)	 Qual	é	o	caminho	mais	rápido	entre	esses	dois	pontos	de	interesse	cultural?

b)	Que	distância	aproximadamente	você	caminharia?	É	possível	ir	a	pé	ou	é	necessário	tomar	o	metrô?

c)	 caso	decidisse	ir	de	metrô,	como	faria?

3.	 observe	o	trecho	abaixo	da	folha	de	macapá	(ap)	da	carta	topográfica	do	Brasil,	compare-a	com	o	trecho	da	
folha	de	garuva	(sc)	na	página	37	e	solucione	os	problemas	apresentados:	

a)	 constate	que	em	macapá	a	distância	reta	entre	o	início	da	rodovia	010	e	a	colônia	penal	é	de	4	centímetros.	na	
realidade,	essa	distância	é	de	4	quilômetros.	com	esses	dados,	descubra	em	que	escala	essa	carta	foi	construída.	

b)	Que	diferença	você	observa	ao	comparar	esse	trecho	da	folha	de	macapá	com	o	trecho	da	de	garuva?

c)	 na	folha	de	garuva,	identifique	a	porção	do	espaço	representado	mais	favorável	à	prática	da	agricultura	mecani-
zada	ou	à	instalação	de	indústrias	e	explique	o	porquê	de	sua	opção.

d)	 uma	pessoa	que	queira	localizar	um	endereço	na	cidade	de	macapá	pode	utilizar	essa	carta?	caso	considere	que	não	
possa,	qual	é	a	opção?	para	auxiliar	na	reflexão	veja	novamente	as	representações	cartográficas	do	Rio	de	janeiro.

desenvolvendo habilidades 
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Pesquisa	na	internet

P	 IBGE

O site do IBGE oferece um manual de noções básicas de Cartografia, um glossário cartográfico, além de uma grande 

diversidade de mapas. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 ago. 2012.

P	 Oxford Cartographers

Diversos mapas podem ser visualizados no site da empresa, que é responsável pelos direitos da projeção de Peters e do 

Atlas mundial de Peters (em inglês). Disponível em: <www.oxfordcartographers.com>. Acesso em: 10 ago. 2012.

P	 Poli-USP

O site do Departamento de Engenharia dos Transportes da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo dispõe de 

várias informações sobre Cartografia – slides do curso, glossário, links, etc. Disponível em: <www.ptr.poli.usp.br/ptr/

SITE-ANT/Cursos/SensoriamentoRemoto/Cartografia/home.htm>. Acesso em: 10 ago. 2012.
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Mapas temáticos e gráficos3
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p	 mapa	de	previsão	do	tempo	(temperatura	e	pluviosida-
de)	para	o	território	brasileiro,	publicado	no	jornal	Folha 

de S.Paulo	de	15	de	outubro	de	2012,	página	c2.

p	 croqui	(planta	sem	escala	e	imprecisa)	de	localização	de	
um	condomínio	de	prédios	situado	no	bairro	colina	de	
Laranjeiras,	em	serra	(es).	a	empresa	responsável	pelo	
projeto	começou	a	construção	desse	empreendimento	
imobiliário	em	2012.

p	 maria	aparecida	grossi,	coordenadora-geral	do	Pro-
grama	nacional	do	controle	da	Hanseníase,	fala	no	
lançamento	da	campanha	“Vamos	Juntos	eliminar	a	
Hanseníase”,	em	Brasília	(dF),	2010.	em	sua	exposi-
ção,	ela	mostra	um	mapa	temático	com	a	distribui-
ção	dos	novos	casos	de	hanseníase	(doença	crônica	
causada	pelo	Mycobacterium leprae).

Valter Campanato/Abr/Radiobrás
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Os mapas temáticos e os 
gráficos representam visual 
e numericamente os diversos 
fenômenos sociais e naturais 
e suas relações, auxiliando na 
compreensão da organização 
espacial. Eles são importan
tes para facilitar as interven
ções planejadas pelo governo 
e outros agentes sociais sobre 

os serviços públicos, a produ
ção agrícola, a organização de parques 

industriais e de sistemas de transportes, e de 
muitos outros aspectos que estruturam o espaço 

geográfico. Diariamente nos deparamos com varia
dos tipos de mapas temáticos e gráficos nos noti
ciá rios televisivos, na internet e em livros, jornais e 
revistas. Para entendêlos e extrair deles todas as 
informações representadas é importante que nos 
familiarizemos com esse tipo de linguagem, apren
dendo a decodificar seus símbolos e convenções. É o 
que faremos a seguir.
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Os MétOdOs de representaçãO da cartOgrafia teMática

cartograFia	temática

Todo mapa apresenta algumas informações es-

senciais e “responde” a certas perguntas sobre os ele-

mentos que compõem o espaço geográfico. A primei-

ra pergunta que geralmente fazemos quando observa-

mos um mapa é: onde se localiza determinado fenô-

meno? Como vimos no início da unidade, para facili-

tar a localização dos elementos representados, o 

mapa apresenta uma rede de coordenadas. A segunda 

pergunta é: qual é o tamanho do fenômeno represen-

tado? Como também já vimos, em toda representação 

cartográfica há uma escala, que nos revela a propor-

ção entre os elementos representados no mapa e seus 

correspondentes na realidade.

Os mapas podem, entretanto, mostrar mais do 

que a localização dos fenômenos no espaço e sua pro-

porção. Também podem representar, em diferentes 

escalas geográficas, sua diversidade:

• qualitativa: responde à pergunta “o quê?” e repre-

senta os diferentes elementos cartografados – cida-

des, rios, mineração, indústrias, climas, cultivos, 

transportes, etc. – em diversos tipos de mapas;

• quantitativa: elucida a dúvida sobre “quanto?” e 

indica, por exemplo, o número da população ur-

bana e o tamanho das cidades, a quantidade de 

chuva mensal, o total da produção industrial, en-

tre outros, permitindo a comparação entre terri-

tórios diferentes;

• de classificação: registra a ordenação e a hierar-

quização de um fenômeno num determinado terri-

tório, por exemplo, a ordem das cidades no mapa 

que mostra a hierarquia urbana brasileira – metró-

pole global, metrópole nacional, metrópole regio-

nal, centro regional –, ou a ordem das altitudes do 

relevo no mapa físico do Brasil;

• dinâmica: mostra a variação de um fenômeno ao 

longo do tempo e sua movimentação no espaço 

geo grá fico: o fluxo de população no território bra-

sileiro, o fluxo de mercadorias no comércio inter-

nacional, entre outros.

Para representarmos esses fenômenos, podemos 

utilizar pontos, linhas ou áreas, dependendo da forma 

como se manifestam no espaço geográfico. Eles po-

dem ser cartografados separadamente, em mapas di-

ferentes, e também juntos num mesmo mapa. Leia o 

texto e observe as imagens a seguir para saber mais 

sobre os métodos de representação cartográfica.

representações qualitativas

As representações qualitativas em mapas são empregadas 

para mostrar a presença, a localização e a extensão das ocorrências 

dos fenômenos que se diferenciam pela sua natureza e tipo, podendo 

ser classificados por critérios estabelecidos pelas ciências que estu-

dam tais fenômenos.

Conforme os fenômenos se manifestam em pontos, linhas ou 

áreas, no mapa utilizamos respectivamente pontos, linhas e áreas, 

que terão uma variação visual com propriedade de perspectiva com-

patível com a diversidade: a seletividade visual.

Na manifestação pontual usamos preferencialmente a variação 

de forma ou de orientação.

Forma:

Orientação:

Para facilitar a memorização dos signos [símbolos], principal-

mente nos mapas para crianças, podemos explorar a analogia entre 

sua forma e o que eles representam. São os “símbolos” evocativos ou 

icônicos:
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Na manifestação linear convém usar basicamente a variação de 

forma:

Forma:
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Na manifestação zonal, a cor tem maior eficácia. Na impossibili-

dade de se poder contar com a cor, devemos empregar texturas dife-

renciadas compostas por elementos pontuais ou lineares, do mesmo 

valor visual (uma textura não pode ficar mais escura que a outra).

[...]

Cores:

Violeta

Texturas com elementos pontuais:

Texturas com elementos lineares:

Azul Verde Amarelo Laranja Vermelho

representações ordenadas

As representações ordenadas em mapas são indicadas quando 

os fenômenos admitem uma classificação segundo uma ordem, com 

categorias deduzidas de interpretações qualitativas, quantitativas ou 

de datações.

Conforme os fenômenos se manifestam em pontos, linhas ou 

áreas no mapa, utilizamos respectivamente pontos, linhas e áreas, 

que terão uma variação visual com propriedade perceptiva compatível 

com a ordenação: a ordem visual.

[…]

a) Texturas de pontos:

Variação de valor em áreas:

Variação de valor em linhas:Variação de valor em pontos:

b) Texturas de linhas:

Cores:
Amarelo Laranja Vermelho Marrom

representações quantitativas

As representações quantitativas em mapas são empregadas 

para evidenciar a relação de proporcionalidade entre objetos (B é qua-

tro vezes maior que A). Esta relação deve ser transcrita por uma rela-

ção visual de mesma natureza. A única variação visual que transcreve 

corretamente esta noção é a de tamanho.

Conforme os fenômenos se manifestem em pontos, linhas ou 

áreas, no mapa, utilizamos respectivamente pontos, linhas e áreas 

que terão uma variação com propriedade perceptiva compatível com 

a proporcionalidade: a proporcionalidade visual.

Na manifestação pontual modulamos o tamanho do local de 

ocorrência. Esta solução é ideal para a representação de fenômenos 

localizados com efetivos elevados, como é o caso da população urba-

na. O tamanho de uma forma escolhida – o círculo, por exemplo – é 

proporcional à intensidade da ocorrência em valores absolutos. Para 

resolver esta representação, aplicamos o Método das Figuras Geomé-

tricas Proporcionais. As áreas das figuras serão proporcionais às 

quantidades a serem representadas.

Na manifestação linear, variamos a espessura da linha propor-

cionalmente à intensidade do fenômeno. Dessa maneira, podemos 

representar a intensidade de fluxo entre dois pontos.

MARTINELLI, Marcello. Cartografia temática: cadernos de mapas. São Paulo: Edusp, 2003. p. 27, 28, 36, 54, 55.

A Cartografia temática facilita o planejamen-
to de intervenções no espaço geográfico porque 
nos auxilia a compreender a organização dos temas 
ou fenômenos que o compõem. Por exemplo, o pla-
nejamento em uma cidade fica mais fácil a partir 
do registro da ocupação de seu solo urbano em car-
tas temáticas, nas quais podemos visualizar o ta-
manho e a distribuição de sua população, a melhor 
direção para expandir a área urbana, os lugares su-

jeitos a alagamentos ou desmoronamentos, entre 
outros fenômenos.

É importante lembrarmos que os fenômenos – so-
ciais e naturais – estão interligados no espaço geográfi-
co; logo, a intervenção num aspecto da realidade inter-
fere em outros e isso pode ser registrado cartografica-
mente. Por exemplo, casas construídas em encostas 
íngremes estão sujeitas a desmoronamentos, constru-
ções na várzea de rios correm o risco de serem alagadas.
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Vejamos alguns exemplos de 

mapas temáticos.

Construído sobre uma base 

cartográfica que mostra os limites 

políticos da América do Sul, o 

mapa ao lado evidencia os recur-

sos minerais e energéticos dos 

paí ses sul-americanos, indicando 

sua diversidade, distribuição e ta-

manho relativo das reservas. Para 

representar fenômenos pontuais 

como esses, o mais adequado é 

utilizar símbolos com formas, co-

res e tamanhos diferentes.

observe	 que	 no	 mapa	 também	 estão	
cartografadas	 as	 principais	 regiões	
industriais	da	américa	do	sul,	um	fenô-
meno	zonal.

Para cartografar fenômenos 

lineares como tipos diferentes de 

ferrovias, mostradas no mapa da 

França ao lado, foram utilizadas li-

nhas diferenciadas por cores. Mas, 

como o mapa mostra esse tema de 

forma proporcional, essas linhas 

têm larguras e tonalidades diferen-

tes, expressando maior ou menor 

volume de passageiros e mercado-

rias transportados por dia. Rodo-

vias, hidrovias, oleodutos, redes de 

alta-tensão, etc. são outros exem-

plos de fenômenos lineares.

observe	que	nesse	mapa	também	estão	
cartografados	fenômenos	pontuais	pro-
porcionais:	Paris,	maior	entroncamento	
ferroviário	 do	 país,	 Lyon,	 Bordéus	 e	
outras	cidades	francesas.
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América do Sul: mineração e indústria

França: rede e tráfego ferroviário – 2010

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 154.

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 24.
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O mapa ao lado registra a 

den sidade demográfica da Améri-

ca do Sul, um fenômeno zonal 

que foi ordenado pelas diferentes 

quantidades de pessoas por km2, 

cuja distribuição foi destacada 

com o uso de cores – as áreas são 

pintadas de modo que se estabele-

ça uma hierarquia entre as cores 

(da mais clara para a mais escura, 

à medida que aumenta a densida-

de; veja outro exemplo de fenôme-

no zonal ordenado no mapa hipso-

métrico da página 111).

observe	que	este	mapa	também	regis-
tra	um	fenômeno	pontual	proporcional:	
as	maiores	aglomerações	 urbanas	da	
américa	do	sul.
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América do Sul: densidade demográfica e principais aglomerações urbanas

Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 155.
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Há muitos outros fenômenos zonais que apa-

recem registrados em mapas por meio de cores 

sem que haja hierarquia entre elas. Veja alguns 

exemplos onde as cores são diferenciadas somente 

para distinguir os tipos de fenômenos: tipos de cli-

ma na zona tropical (ver página 140), tipos climá-

ticos do Brasil (página 154), compartimentação do 

relevo brasileiro (páginas 115 e 116), formações 

vegetais do mundo (página 195).

As cidades ou regiões metropolitanas podem 

ser representadas por pontos simples ( fenômeno 

qualitativo), se o que se pretende é apenas localizá-

-las no espaço geográfico. Também podemos des-

tacar o tamanho de suas populações ( fenômeno 

quantitativo), como foi feito no mapa acima, ou 

enfatizar a relação hierárquica entre elas ( fenôme-

no ordenado). A relação hierárquica entre as cida-

des pode se estabelecer com base em diversos cri-

térios: tamanho da população, infraestrutura de 

comércio e serviços, influência na rede urbana na-

cional ou mundial, etc. Observe o primeiro mapa 

da página ao lado.

Também é possível representar cartografica-

mente fenômenos dinâmicos no espaço e no tempo. 

Por exemplo, pode-se mostrar o grau de destruição 

da mata Atlântica desde o começo da ocupação do 

território brasileiro ou a movimentação da população 

desde o início do processo de industrialização do país.

Os mais conhecidos exemplos de mapas que 

representam fenômenos dinâmicos são aqueles que 

mostram fluxos de pessoas ou mercadorias em di-

versas escalas geo grá fi cas: trocas comerciais inter-

nacionais ou regionais, transporte mundial de petró-

leo e minérios, migrações ou fluxo de turistas no 

mundo ou no Brasil, etc. Como vimos anteriormen-

te, além das direções, podem ser registradas as 

quantidades proporcionais desses fluxos, utilizando 

para isso diferentes larguras de linhas ou setas. Ob-

serve, no segundo mapa da página ao lado, as prin-

cipais rotas aéreas internacionais.
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p	 observe	que	este	mapa	registra	os	maiores	aeroportos	do	mundo	em	número	de	passageiros,	em	2009,	e	o	número	de	voos	
internacionais	por	ano.	nele	observamos	elementos	lineares	proporcionais.	
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Essa anamorfose, que mostra o tamanho dos 

paí ses considerando o número de habitantes e as 

taxas de crescimento demográfico, é uma das mais 

conhecidas. Observe que, nesse caso, a Rússia, que 

estamos acostumados a ver como o país mais ex-

tenso nos mapas-múndi que mostram o tamanho 

dos territórios, não é o maior do mundo, pois há 

outros mais populosos que ela. Há diversas possi-

bilidades de representar fenômenos por meio de 

anamorfose: participação dos países na distribuição 

da riqueza mundial, na emissão de dióxido de car-

bono, nos gastos com armas, no consumo de ener-

gia, na produção industrial ou no comércio global, 

entre outros.

Há um tipo particular de mapa temático em 

que as áreas dos países são mostradas em tamanhos 

proporcionais à importância de sua participação no 

fenômeno representado. Esse tipo de “mapa” – de 

fato, um cartograma – é chamado de anamorfose 

geo grá fi ca. Veja um exemplo abaixo.
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A dinâmica da população mundial: estimativa para 2030

Adaptado de: INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES. Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies Ramses 2011. Paris: Ifri/Dunod, 2010. p. 299.

p	 numa	anamorfose,	os	elementos	representados	não	aparecem	em	escala	cartográfica	e	não	há	fidelidade	nas	formas	territo-
riais.	em	contrapartida,	é	mais	fácil	perceber	o	peso	da	participação	de	cada	país	no	fenômeno	representado	(a	população	
mundial	em	2030,	neste	caso),	pois	essa	participação	é	proporcional	ao	tamanho	mostrado.
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Brasil: inflação em 2011 (IPCA – percentual no mês)

gráFicos

Um gráfico estabelece relação entre as informa-

ções da realidade que podem ser expressas numerica-

mente. Há diversos tipos de gráficos – de linhas, de 

colunas, de barras, de setores, etc. –, e eles são utiliza-

dos para expressar dados estatísticos de forma mais 

simples, rápida e clara do que tabelas.

Por exemplo, num gráfico que mostra a taxa de 

inflação mensal de um país, a cada mês corresponde 

um determinado índice de elevação dos preços que 

ocorreu ao longo de um ano (observe a tabela ao lado 

e em seguida o gráfico abaixo). Podemos também fa-

zer um gráfico da taxa de inflação anual ao longo de 

um período maior: de 1990 a 2010, por exemplo.

No sistema de coordenadas cartesianas, desen-

volvido pelo filósofo e matemático francês René Des-

cartes (1596-1650), são utilizadas duas variáveis: uma 

marcada sobre o eixo X (abscissa) e outra sobre o eixo 

Y (ordenada), a partir da origem O. Observe o gráfico 

e perceba que cada par dessas variáveis X e Y define 

um ponto P.

Observe no gráfico abaixo que indicamos no 

eixo X os meses do ano (tempo) e no Y os índices de 

inflação (valores), conforme os dados da tabela ao 

lado. Cada mês corresponde a um índice, definindo os 

diversos pontos P. Qual visualização dos índices men-

sais de inflação ao longo do ano de 2011 é mais sim-

ples e rápida: no gráfico ou na tabela?

Brasil: inflaçãO Em 2011 – iPCa*
(ínDiCEs mEnsais E anual)

mês Porcentagem

Janeiro 0,83

Fevereiro 0,80

Março 0,79

Abril 0,77

Maio 0,47

Junho 0,15

Julho 0,16

Agosto 0,37

Setembro 0,53

Outubro 0,43

Novembro 0,52

Dezembro 0,50

ano 6,50

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). Banco de Dados 

Agregados. IPCA – Brasil – dez. 2011. Disponível em: <www.sidra.ibge.gov.br>. 
Acesso em: 13 ago. 2012.

*  O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE e 
utilizado pelo Banco Central para a fixação das metas de inflação no Brasil, mede 
a variação mensal de preços ao consumidor para as famílias com rendimentos 
entre um e quarenta salários mínimos, independentemente da fonte de renda. A 
pesquisa de preços abrange nove regiões metropolitanas – Porto Alegre, Curitiba, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém –, 
além de Brasília e do município de Goiânia. Com base na média desses índices 
regionais, o IBGE obtém o IPCA – Brasil.

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). Banco de Dados Agregados. IPCA – Brasil – dez. 2011. Disponível em: <www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 13 ago. 2012.
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∏	 gráficos	de	linhas	são	indica-
dos	para	representar	séries	
estatísticas	 cronológicas,	
como	 a	 taxa	 de	 inflação	 ao	
longo	de	um	ano	ou	de	déca-
das,	 temperatura	 mensal	
durante	o	ano,	crescimento	
da	população	num	determi-
nado	 período,	 etc.	 Perceba	
que	no	gráfico	a	visualização	
da	variação	mensal	da	infla-
ção	é	simples	e	rápida.
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Climograma de Cuiabá (MT)

Adaptado de: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 34. ed. 
São Paulo: Ática, 2013. p. 118.
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∏	 gráficos	de	colunas	(ao	lado)	ou	de	bar-
ras	 (abaixo)	 podem	 ser	 usados	 para	
representar	qualquer	série	estatística.

∏

p	 neste	climograma,	as	colunas	expres-
sam	a	quantidade	de	chuva	de	cada	
mês,	 mensurada	 em	 milímetros	
(valores	 à	 esquerda	 do	 gráfico).	 a	
linha	mostra	a	variação	da	temperatu-
ra	média,	mês	a	mês	ao	longo	do	ano	
(valores	à	direita).

Para a elaboração de gráficos cartesianos, além de linhas podemos 

utilizar barras ou colunas (este livro contém vários exemplos desses tipos 

de gráficos). O climograma, por exemplo, combina essas duas possibilida-

des ao utilizar colunas para expressar o índice pluviométrico e linhas 

para a variação da temperatura ao longo do ano. Observe o climograma 

de Cuiabá, em Mato Grosso (nas páginas 143, 152 e 154 você encontrará 

mais gráficos desse tipo).

Os índices de inflação no Brasil em 2011 também foram expressos 

por meio de gráficos de colunas e de barras (observe-os a seguir).
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 IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). Banco de Dados Agregados. IPCA – Brasil – dez. 2011. 
Disponível em: <www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 13 ago. 2012.

 IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). Banco de Dados Agregados. IPCA – Brasil – dez. 2011. Disponível em: <www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 13 ago. 2012.
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No gráfico de setores, popular-
mente conhecido como “gráfico de  
pizza”, os diferentes valores são repre-
sentados por partes ou “fatias” de um 
círculo e são proporcionais ao total do 
fenômeno representado. Para traçar 
essas “fatias”, adota-se como ponto de 
origem o centro do círculo. A soma de 
todos os valores representados (100%) 
corresponde ao círculo inteiro (360°). 
Pode-se descobrir o valor de cada setor 
aplicando uma regra de três simples e 
depois construir o gráfico usando um 
transferidor:

Total    360°

Setor    x°

Esse tipo de gráfico é indicado 
para ressaltar as partes em que se divi-
de determinado fenômeno. Veja um 
exemplo ao lado, que mostra o percen-
tual de alunos matriculados na Educa-
ção Básica brasileira. Vários outros fe-
nômenos podem ser representados por 
gráficos de setores: as línguas mais usa-
das na internet, as fontes de energia 
mais consumidas no planeta, os maio-
res produtores mundiais de automó-
veis, de petróleo, de açúcar, etc.

Além dos gráficos citados, que são 
os mais utilizados, há outros, como o 
polar, baseado na representação polar 
ou trigonométrica dos pontos num pla-
no. É ideal para mostrar séries que 
apresentam determinada periodicida-
de: pluviosidade ou temperatura ao 
longo de um período, o consumo de 
energia elétrica no mês ou no ano, etc. 
Observe novamente os índices da infla-
ção brasileira em 2011, agora num grá-
fico polar.

Fique atento: você vai perceber 
que os conhecimentos sobre represen-
tações gráficas adquiridos neste capí-
tulo poderão ser muito úteis para deco-
dificar diversas informações que apare-
cem cotidianamente sob a forma de 
mapas temáticos e gráficos em noti-
ciários televisivos, jornais, revistas, li-
vros e internet.

C
a

s
s
ia

n
o

 R
ö

d
a

/A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it

o
ra

J
S

P
ro

d
u

ç
õ

e
s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

IBGE. Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). Banco de Dados Agregados. IPCA – Brasil – dez. 2011.  
Disponível em: <www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 13 ago. 2012.

p	 neste	gráfico	polar,	os	valores	de	cada	mês	foram	ligados	com	uma	linha,	e	
a	figura	formada	foi	colorida	para	facilitar	a	visualização.

Adaptado de: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). 
Sinopse Estatística da Educação Básica 2011. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 21 ago. 2012.

   *  Além dos 193 882 alunos de educação especial matriculados em classes especiais e escolas exclusivas (0,4% do total das matrículas na 
Educação Básica), há 558 423 alunos matriculados em classes comuns de Ensino Fundamental e Médio (1,1% do total das matrículas na 
Educação Básica) que necessitam de educação especial.

**  Educação de jovens e adultos (modalidade de ensino nas etapas de Fundamental e Médio para estudantes que não completaram a Educação 
Básica na idade adequada).

Total de alunos matriculados: 50 972 619

Ensino Fundamental
59,5%

Ensino Médio
16,5%

educação infantil
13,7%

EJA: Ensino Médio
2,7%

EJA: Ensino Fundamental**
5,3%

educação especial*
0,4%

educação
profissional

1,9%

Brasil: matrículas na Educação Básica 
por etapas e modalidades de ensino – 2011
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Brasil: inflação em 2011 (IPCA – percentual no mês)
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1.	 com	base	no	que	foi	estudado	no	capítulo	e	na	leitura	do	texto	a	seguir,	extraído	do	livro	Narraciones,	do	
escritor	argentino	Jorge	Luis	Borges	(1899-1986),	responda	às	questões	propostas.

Do	rigor	na	ciência

Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma só província ocupava toda 

uma cidade, e o mapa do império, toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfa-

ziam e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia 

ponto por ponto com ele. Menos apegadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que 

esse extenso mapa era inútil e não sem impiedade o entregaram às inclemências do Sol e dos invernos. [...]

Borges,	Jorge	Luis.	Narraciones.	16.	ed.	madrid:	cátedra,	2005.	p.	133.	traduzido	pelos	autores.

a)	 Por	que	um	mapa	que	quisesse	representar	tudo	o	que	existe	num	determinado	território	–	seus	aspectos	políti-
cos,	físicos,	humanos	e	econômicos	–,	além	de	inviável,	seria	inútil?

b)	Por	que,	em	um	produto	cartográfico	(mapa,	carta	ou	planta),	os	elementos	do	espaço	geográfico	necessariamen-
te	devem	aparecer	reduzidos?	como	se	garante	a	proporção	entre	o	fenômeno	real	e	sua	representação?

2.	 observe	novamente	cada	um	dos	quatro	gráficos	que	mostram	os	índices	mensais	da	inflação	brasileira	de	
2011,	compare-os	e	responda:

•	 Qual	deles	é	mais	fácil	de	ler	e	expressa	mais	claramente	os	índices	de	inflação?	Justifique	sua	resposta.

3.	 Que	 gráficos	 são	 mais	 indicados	
para	 representar	 as	 informações	
da	 tabela	 ao	 lado?	 construa,	 no	
caderno,	 dois	 gráficos:	 um	 para	
o	 total	 em	 milhões	 de	 toneladas	
e	outro	para	o	percentual	sobre	o	
consumo	mundial.

Os DEz maiOrEs COnsumiDOrEs DE EnErgia – 2009

Países
Total

(em milhões de toneladas 

métricas equivalente de petróleo)

Percentual
(% sobre o consumo mundial)

China 2 257 19,1

Estados Unidos 2 163 18,4

Índia 676 5,7

Rússia 647 5,4

Japão 472 4,0

Alemanha 319 2,7

França 256 2,2

Canadá 254 2,2

Brasil 240 2,0

Coreia do Sul 229 1,9

Outros países 4 274 36,3

mundo 11 787 100,0

THE WORLD BANK. World Development Indicators 2012. Washington, D.C.: The World Bank, 2012. p. 162-164.

1.	 defina	mapa	temático	e	explique	qual	é	a	relevância	da	cartografia	temática.

2.	 aponte	quais	são	os	métodos	de	representação	da	cartografia	temática.

3.	 o	que	é	anamorfose	geográfica?	dê	um	exemplo.

compreendendo conteúdos

desenvolvendo habilidades 
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Pesquisa	na	internet

P iBgE

O portal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística oferece diversos mapas topográficos e temáticos do Brasil. Clicando em 

“Geociências”, você poderá visualizá-los. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 13 ago. 2012.

P nações unidas – seção Cartográfica

Na seção de Cartografia da ONU há diversos mapas políticos e temáticos. Há também mapas de suas missões de paz. Disponível 

em: <www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm>. Acesso em: 13 ago. 2012.

P universidade do Texas

Para visualizar uma grande variedade de mapas físicos, políticos e temáticos – mundiais, regionais e nacionais – e plantas de 

diversas cidades do mundo, acesse a Coleção de Mapas da Biblioteca Perry-Castañeda no site da Universidade do Texas em 

Austin (Estados Unidos). Disponível em: <www.lib.utexas.edu/maps/world.html>. Acesso em: 13 ago. 2012.

P Worldmapper

Mantido pela Universidade de Sheffield (Reino Unido), entre outras entidades, este site disponibiliza diversas anamorfoses, algu-

mas das quais animadas. Há uma animação muito interessante: primeiro visualiza-se um mapa-múndi tradicional, que mostra 

o tamanho dos países segundo sua extensão territorial; ao apertar o botão “avançar” ele gradativamente se transforma em uma 

anamorfose, mostrando o tamanho dos países de acordo com sua população. Disponível em: <www.sasi.group.shef.ac.uk/

worldmapper/index.html>. Acesso em: 13 ago. 2012.
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ca
p
ítu

lo 4 Tecnologias modernas 
utilizadas pela Cartografia

A  Terra é azul!

Yuri Gagarin (1934-1968), cosmonauta russo1.

As tecnologias de in for mação 

e comunicação criadas nas últimas 

décadas – saté lites, computado-

res, câmeras digitais e internet, por 

exemplo – têm possibilitado a uti-

lização de novas técnicas de coleta 

e processamento de dados do espa-

ço geográfico. Novos hori zontes se 

abriram para a Cartografia, e os ma-

pas estão cada vez mais precisos. 

Diversas operações, que no passado 

eram caras e demoradas, hoje são feitas com muita rapidez e a um custo cada vez menor.

Equipamentos fotogramétricos, imagens captadas por satélites, mapas digitais, sis-

tema de posicionamento global (GPS) e sistemas de informações geográficas (SIGs) são re-

cursos tecnológicos que têm contribuído para a popularização da Cartografia. Neste capítu-

lo vamos estudar as características básicas do sensoriamento remoto, do GPS e dos SIGs.

A possibilidade de utilizar uma combinação de mapas digitais e informações geor-

referenciadas para localização de endereços, como no Google Maps (tipo de SIG produzi-

do pela empresa norte-americana Google), e de observar a superfície da Terra por meio 

de programas de voo virtual, como o Google 

Earth, significa um grande avanço tecnológico. 

Esses programas permitem observar a super-

fície da Terra desde escalas pequenas (pouco 

detalhadas) até escalas grandes (muito deta-

lhadas), com um simples ajuste do zoom.

©
 F

e
rn

a
n

d
o

 G
o

n
s
a

le
s
/A

ce
rv

o
 d

o
 c

a
rt

u
n

is
ta

2
0
11

 G
o

o
g

le
 E

a
rt

h
/D

ig
it

a
l 

G
lo

b
e

A

1 Gagarin foi o primeiro 
homem a observar o pla-
neta do espaço sideral, a 
315 quilômetros de alti-
tude; em 12 de abril de 
1961, a bordo da espaço-
nave Vostok 1 (em russo, 
que significa ‘Oriente 1’), 
fez uma viagem de 
1h48min em órbita da 
Terra, na qual fez essa 
famosa afirmação.

∏	 imagem	do	google	earth	mostrando	o	centro	finan-
ceiro	de	nova	York	(estados	unidos),	em	2012.	nela	
é	possível	observar	detalhes	como	o	 traçado	de	
ruas	e	a	forma	das	construções.	observe	o	ground	
Zero	(marcado	com	a	letra	a),	onde	ficavam	as	tor-
res	gêmeas	do	World	trade	center	(Wtc),	derruba-
das	num	atentado	terrorista	em	2001.	no	lugar	foi	
erguido	um	novo	edifício	–	Freedom	tower	(‘torre	
da	Liberdade’,	em	inglês)	–	inaugurado	em	2013.	
com	1	776	pés	ou	541	metros	de	altura	(as	torres	
gêmeas	do	Wtc	mediam	417	metros),	é	um	dos	
mais	altos	do	mundo.	além	do	nome,	há	mais	uma	
simbologia	nacionalista	em	torno	desse	arranha-
céu:	no	padrão	de	medida	adotado	nos	estados	
unidos,	sua	altura	remete	ao	ano	da	independência	
do	país.
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sensoriamento	remoto

Sensoriamento remoto é o conjunto de 

técnicas de captação e registro de imagens à 

distância, sem contato direto com o elemen-

to registrado, por meio de diferentes tipos de 

sensores. O olho humano é um tipo de sen-

sor e serviu de referência para a construção 

de sensores eletrônicos que equipam satéli-

tes, por exemplo. Em qualquer tipo de sensor 

as imagens são captadas por meio da radia-

ção eletromagnética que se situa entre o es-

pectro visível e o de micro-ondas. O sensor é 

considerado passivo quando só recebe radia-

ção, como as máquinas fotográficas e 

imagea dores que equipam a maioria dos sa-

télites, e ativo quan do emite ondas e as rece-

be de volta, como o radar. Observe os esque-

mas a seguir.
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Espectro da radiação eletromagnética

* Hz (Hertz): unidade de medida de frequência.

** Radiação ionizante: radiação que possui energia suficiente para arrancar elétrons de átomos 

(ionização) e modificar as moléculas. Em altas doses pode danificar as células humanas e de outros 

seres vivos, causando mutações genéticas e doenças, como o câncer, podendo até levar à morte. 

Adaptado de: SAUSEN, Tania Maria. Desastres naturais e geotecnologias: sensoriamento remoto. São José dos Campos:  

INPE, 2008. p. 13. (Cadernos didáticos n. 2); HSW International. Como tudo funciona. Disponível em:  

<http://informatica.hsw.uol.com.br/radiacao-dos-telefones-celulares1.htm>. Acesso em: 17 ago. 2012.

p	 “o	espectro	eletromagnético	é	a	distribuição	
da	intensidade	da	radiação	eletromagnética	
com	relação	ao	seu	comprimento	de	onda	
ou	frequência	(iF-uFrgs).”	como	se	obser-
va	 na	 imagem,	 dentre	 todas	 as	 ondas	 do	
espectro,	os	raios	gama	apresentam	a	maior	
frequência	e	o	menor	comprimento.
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Esquema de sensoriamento remoto passivo

Adaptado de: SAUSEN, Tania Maria. Desastres naturais e geotecnologias: sensoriamento remoto. 

São José dos Campos: INPE, 2008. p. 9. (Cadernos didáticos n. 2).
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Esquema de sensoriamento remoto ativo

Adaptado de: FITZ, Paulo Roberto. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de Texto, 2008. p. 112.

A energia solar é refletida pela su-

perfície da Terra como ondas de calor, 

que podem ser captadas por sensores 

de satélites, e como ondas visíveis em 

cores, que podem ser fotografadas por 

câmeras acopladas em aeronaves, re-

gistrando assim seus elementos natu-

rais e sociais. 

Existe ainda outra possibilidade 

de sen soria mento remoto: um radar 

acoplado em um avião ou satélite emite 

micro-ondas que são refletidas de volta 

pela Terra, permitindo o registro de sua 

superfície pelo mesmo equipamento 

(veja a segunda imagem ao lado).

As micro-ondas sofrem menos in-

terferência das nuvens do que as ondas 

do espectro visível e infra ver melho, pos-

sibilitando fazer imagens de radar mes-

mo em dias nublados ou à noite, algo 

impossível para sensores passivos.
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As aerofotos e as imagens de satélite e de radar 

revelam muitos detalhes dos aspectos físicos e huma-

nos da superfície terrestre, tais como:

• relevo, rios, florestas, desmatamento e incêndios 

florestais;

• áreas de cultivo, sistemas de transportes, cidades e 

indústrias;

• dinâmica da atmosfera, como massas de ar, fura-

cões e tornados. 

Por isso, são fundamentais para a produção de 

mapas, cartas e plantas.

FoTograFia aérea

Embora as primeiras imagens aéreas da superfí-

cie da Terra tenham sido tiradas de balões, ainda no 

século XIX, o sensoriamento remoto só se desenvol-

veu a partir da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), 

com a utilização de aviões. Nessa época, os interesses 

militares propiciaram um grande avanço na aerofo-

togrametria, que consiste em captar imagens da su-

perfície terrestre com equipamentos fotográficos es-

peciais acoplados ao piso de um avião.

Voando em velocidade constante e em rotas 

preestabelecidas, o equipamento vai tirando fotogra-

fias parcialmente sobrepostas, em intervalos regulares 

(observe o esquema ao lado). Em seguida, as fotos pas-

sam por aparelhos chamados restituidores. Têm esse 

nome porque restituem as informações contidas nas 

fotografias e nesse processo corrigem as imperfeições 

das imagens. Atualmente as fotos aéreas são feitas com 

câmeras digitais, e os equipamentos de restituição e 

produção de imagens são computadorizados. O pro-

cesso é mais rápido e preciso, além de mais barato.

Até hoje a maioria dos mapas topográficos é 

produzida por intermédio da aerofotogrametria, 

porque ela é bastante precisa e detalhada. Entretanto, 

novos avanços no sensoriamento remoto advieram 

do uso de satélites e computadores.
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Obtenção de fotografias aéreas

p	 enquanto	o	avião	sobrevoa	linhas	para-
lelas,	chamadas	linhas	de	voo,	previa-
mente	estabelecidas,	a	uma	velocidade	
constante	e	orientado	pelo	gps,	a	câ-
mera	fotográfica	acoplada	em	seu	piso	
vai	tirando,	na	vertical,	fotografias	do	
terreno.	essas	fotos	aéreas	registram	
as	 coordenadas	 geográficas	 da	 área	
to	mada	e	são	parcialmente	sobrepos-
tas.	além	de	uma	sobreposição	longitu-
dinal,	 como	 mostra	 a	 ilustração,	 há	
outra	lateral,	de	30%.	essas	sobreposi-
ções	são	necessárias	para	obter	uma	
imagem	com	melhor	qualidade	no	pro-
cesso	de	restituição.
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∏	 aerofoto	digital	na	escala	de	1	:	1	000	de	
trecho	da	cidade	de	Fortaleza	(ce)	obtida	
em	2010	por	aerolevantamento.
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imagem de saTéliTe

Transcorreram onze anos desde a pioneira via-

gem da Vostok 1, que permitiu a Gagarin ver o pla-

neta do espaço sideral, até o lançamento do primei-

ro satélite de observação da Terra. Em 1972, a Nasa 

lançou o primeiro satélite da série Landsat2. A partir 

de então, diversos órgãos governamentais, como o 

United States Geological Survey (USGS), dos Esta-

dos Unidos, o Institut Géographique National (IGN), 

da França, o Instituto Nacional de Pesquisas Espa-

ciais (INPE) e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), ambos do Brasil, têm à disposi-

ção imagens de todo o planeta. 

Além do Landsat, há satélites 

de diversos países na órbita da Ter-

ra rastreando permanentemente 

sua superfície, como os da série 

francesa Spot (Sistema Probatório 

de Observação da Terra), da Agên-

cia Espacial Europeia (ESA), o 

CBERS (sigla em inglês para Satéli-

te Sino-Brasileiro de Recursos Ter-

restres), o Envisat, também da ESA, 

e o Radarsat, da Agência Espacial 

Canadense (os dois últimos são 

equipados com sensores ativos).

O projeto CBERS é resultado de um acordo tec-

nológico entre o Brasil e a China. Foi desenvolvido por 

meio da cooperação entre o INPE e a Academia Chi-

nesa de Tecnologia Espacial (Cast), que resultou no 

lançamento do CBERS  1, em 1999 (desativado em 

2003), e do CBERS 2, em 2003 (gerou imagens até o 

início de 2009).

Em meados de 2012, só o CBERS  2-B estava 

funcionando (veja abaixo imagem feita por ele) e 

o CBERS 3 tinha lançamento previsto para o final 

de 2012, mas sofreu atraso por problemas técnicos.

2 O primeiro satélite artificial, o Sputnik 1 (‘Satélite 1’, em russo), foi lançado em 1957 pelos soviéticos, mas só emitia um sinal sonoro; foi o precursor dos satélites de 

comunicação. O sétimo satélite da série Landsat foi lançado em 1999 e em 2012 ainda funcionava; o Landsat 8 tinha lançamento previsto para 2013.

As imagens feitas pelos satélites são converti-

das em dados numéricos e enviadas a uma estação 

terrestre, onde são processadas por computadores. 

Com essas informações, podem ser produzidas di-

versas imagens digitais da superfície do planeta, 

incluindo os mapas, com grande rapidez. Usual-

mente se confeccionam mapas temáticos, de escala 

pequena, nos quais o que mais interessa são os te-

mas representados; os topográficos, de escala gran-

de, como as cartas, em que se exige maior precisão, 

continuam sendo feitos principalmente com base 

em fotos aéreas.

A utilização de satélites para sensoriamento 

remoto apresenta outra grande vantagem: a de 

registrar a sequência de eventos ao longo do tempo. 

Imagens de uma mesma área podem ser registradas 

em intervalos regulares de tempo, o que permite 

acompanhar a ocorrência de muitos fenômenos. 
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o	município	de	pimenta	Bueno	(ro),	na	
confluência	de	dois	rios	na	parte	supe-
rior	da	imagem,	próximo	ao	município	
de	 Ji-paraná	 (ro),	 caracteriza-se	 por	
um	 acelerado	 processo	 de	 ocupação	
agrícola	ocorrido	ao	longo	das	três	últi-
mas	 décadas.	 as	 áreas	 em	 verde	 são	
remanescentes	de	cerrados,	 florestas	
ou	áreas	em	regeneração.	as	áreas	em	
rosa	são	solos	expostos.

p
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Um dos exemplos mais conhecidos da utilização 

de imagens de satélites é a previsão do tempo. Satéli-

tes meteorológicos captam imagens das massas de ar, 

visíveis por meio das formações de nuvens, em interva-

los regulares de tempo. Com essas imagens são feitas 

animações que auxiliam os meteorologistas a prever 

chuvas, períodos de seca ou passagem de furacões 

(fundamental para a atuação da defesa civil). Alguns 

dados obtidos em estações e balões meteorológicos 

também ajudam os especialistas na previsão do tempo.
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imagens	do	satélite	goes	12	operado	pelo	national	
oceanic	 and	 atmospheric	 administration	 (noaa),	
agência	 de	 monitoramento	 da	 atmosfera	 e	 dos	
oceanos	pertencente	ao	governo	dos	estados	unidos.	
a	imagem	acima	foi	feita	às	7h	e	a	ao	lado,	às	18h	do	
dia	19	de	fevereiro	de	2010.	observe	o	quanto	a	massa	
de	ar	se	deslocou	em	algumas	horas.

p

p

sistemas	de	posicionamento	
e	navegação	por	satéLites

Um sistema global de posicionamento e na-

vegação é composto de três segmentos:

• espacial: constelação de satélites em órbita da Terra;

• controle terrestre: estações de monitoramento e 

antenas de recepção na superfície;

• usuários: aparelhos receptores móveis ou acopla-

dos em veículos terrestres, aéreos ou aquáticos.

Esse complexo sistema serve para localizar com 

precisão um objeto ou pessoa, assim como fornecer sua 

velocidade (caso esteja em movimento) na superfície 

terrestre ou num ponto qualquer próximo a ela. Inicial-

mente foi projetado para uso militar, mas hoje em dia 

apresenta diversos usos civis, como veremos a seguir.

Em 2012 havia dois desses sistemas em opera-

ção plena: um norte-americano, o Navstar/GPS (Nav-

igation Satellite with Time and Ranging/Global Posi-

tioning System), e um russo, o Glonass (Global Nav-

igation Satellite System). Ambos começaram a ser 
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desenvolvidos no contexto da Guerra Fria, época da 
corrida armamentista entre os Estados Unidos e a  
extinta União Soviética. Sistemas semelhantes estão 
em fase inicial de desenvolvimento, tanto pela União 
Europeia, o Galileo Navigation, como pela China, o 
Beidou Navigation System. Não há data precisa para 
se tornarem plenamente operacionais.

O GPS começou a ser desenvolvido em 1973 pelo 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em 
1978 foi lançado um primeiro satélite experimental, 
mas só em 1995, dois anos após o lançamento do 24 o 

satélite, o sistema atingiu a capacidade operacional 
plena. No início de 2012 o GPS dispunha de trinta sa
télites girando em torno da Terra (há no mínimo 24 
satélites em operação e o restante de reserva: são 
acionados para substituir algum que esteja em manu
tenção). Esses satélites orbitam o planeta em seis pla
nos distintos (são quatro por plano) a 20 200 quilô
metros de altitude (observe o esquema abaixo).
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Constelação de satélites do GPS

GPS.GOV. Official U.S. Government Information About the Global Positioning System (GPS). Space Segments. 
Satellite Orbits. Disponível em: <www.gps.gov/systems/gps/space>. Acesso em: 20 out. 2012.

O Glonass começou a ser desenvolvido em 1976, 
ainda na época da União Soviética, e o primeiro saté
lite do sistema foi lançado em 1982. Com o fim da an
tiga superpotência em 1991 e a profunda crise pela 
qual passou a Rússia ao longo daquela década, o pro
grama ficou paralisado e tornouse obsoleto. No início 
dos anos 2000, a Agência Espacial Russa retomou os 
investimentos no programa: novos satélites foram de
senvolvidos e lançados ao espaço e em 2011 o sistema 
tornouse plenamente operacional e passou a cobrir 

todo o planeta. Em 2012, contava com 31 satélites em 
órbita da Terra a 19 100 quilômetros de altitude.

Os satélites do GPS cumprem órbitas fixas e estão 
dispostos de modo que, de qualquer ponto da superfí
cie terrestre ou próximo a ela, é possível receber ondas 
de rádio de pelo menos quatro deles. Os receptores GPS 
captam essas ondas e calculam as coordenadas geográ
ficas do local em graus, minutos e segundos. Além da 
latitude e longitude, obtémse a altitude do ponto de 
leitura, o que facilita a confecção e atualização de ma
pas topográficos, e a hora local com exatidão.

O potencial estratégicomilitar dos sistemas de 
posicionamento e navegação ficou demonstrado na 
Guerra do Golfo (1991) e na invasão do Iraque (2003). 
Nessas ocasiões, os alvos a serem atingidos pelas forças 
armadas norteamericanas, fixos ou móveis, puderam 
ser localizados com grande precisão. Da mesma forma, 
os mísseis teleguiados, lançados de aviões ou embarca
ções de guerra, eram “orientados” pelo GPS.

Além da utilização militar, o GPS e o Glonass são 
empregados também para orientar a navegação aérea 
e a marítima e apresentam vários outros usos civis.
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p	 pessoa	usando	aparelho	de	posicionamento	por	satélites	
numa	região	montanhosa	nas	proximidades	do	lago	Baikal,	
rússia,	em	2010.	nesse	país	é	possível	se	orientar	tanto	pelo	
gps	como	pelo	glonass.	Já	existem	aparelhos	capazes	de	
captar	os	sinais	de	rádio	dos	dois	sistemas.	porém,	no	Bra-
sil,	no	início	de	2012	ainda	havia	poucos	aparelhos	que	con-
seguiam	receber	sinais	do	glonass.

A agricultura de precisão tem utilizado uma 
combinação de GPS com SIG. Por exemplo, com 
mapas digitais que contêm informações sobre a 
fertilidade do solo e utilizando o GPS, um agricultor 
pode distribuir a quantidade ideal de adubo em cada 
pedaço da área cultivada, o que proporciona eficácia 
e economia. Há tratores que já vêm equipados da 
fábrica com computador de bordo com SIG instalado 
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e conectado ao GPS. Entretanto, o alto custo dessa 
tecnologia ainda limita sua maior disseminação na 
agricultura, principalmente nos países pobres.

O GPS também está disponível em alguns mo
delos de automóveis mais caros fabricados no Bra
sil e no exterior. Os veículos saem da fábrica equi
pados com computador de bordo conectado ao 
GPS e com mapas rodoviários e guias de cidades 
armazenados em sua memória, o que permite ao 
motorista uma orientação contínua por meio dos 
satélites do sistema. As locadoras de automóveis, 
os taxistas e muitas pessoas dispõem de veículos 
equipados com GPS, o que facilita a circulação, es
pecialmente na intrincada rede de ruas e avenidas 
das grandes cidades.

Nos últimos anos, órgãos governamentais brasi
leiros vêm utilizando imagens de satélites e o GPS para 
identificar com precisão os limites de fazendas impro
dutivas a serem desapropriadas para a reforma agrária, 
para controlar queimadas em florestas e para demar
car limites fronteiriços, entre outras finalidades.

Outras aplicações práticas do sistema GPS são 
o planejamento de rotas e o rastreamento de veí
culos, principalmente carretas que transportam car
gas valiosas. Em caso de roubo, é possível localizálas 
com precisão, o que possibilita uma ação mais rápi
da e eficaz da polícia.
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p	 o	gps	tem	sido	utilizado	para	rastrear	veículos	de	carga	e	
até	mesmo	automóveis	de	passeio.	na	foto	de	2009,	cami-
nhão	circulando	na	marginal	Tietê,	em	são	paulo	(sp),	com	
o	adesivo	alertando	que	é	monitorado	por	satélite.

sisTemas	de	informações	geográficas

O sistema de informações geográficas (SIG) é 
composto de um conjunto de equipamentos (hard-
ware) e de programas (software) que processam in
formações georreferenciadas, ou seja, situadas no 
território e localizadas por coordenadas geográficas, 
que podem ser identificadas por GPS. Entretanto, o 
mais importante aqui são as pessoas que vão gerar, 
processar e utilizar essas informações, isto é, os 

usuários. Esses sistemas computadorizados permi
tem coletar, armazenar, processar, recuperar, corre
lacionar e analisar diversos dados espaciais, a partir 
dos quais são produzidas informações expressas em 
mapas, plantas, tabelas e gráficos. Tratase de um 
poderoso instrumento de apoio ao planejamento 
territorial, servindo para orientar a ocupação e o uso 
do solo urbano e rural.

Esquema de funcionamento de um SIG
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O uso dos SIGs evidencia as enormes possibili-

dades de coleta e processamento de dados espaciais 

com a utilização da informática. Entretanto, como 

mostra o texto a seguir, antes mesmo do desenvolvi-

mento de computadores e mapas digitais já era possí-

vel a sobreposição manual de informações espaciais 

para auxiliar a tomada de decisões. 

O primeiro SIG foi o Canadian Geographic Infor-

mation System, criado nos anos 1960 pelo governo 

canadense para processar os dados espaciais coleta-

dos pelo Inventário de Terras daquele país. Mas foi a 

partir dos anos 1980/1990, com o desenvolvimento 

dos computadores, das imagens de satélites e do GPS, 

que essa tecnologia teve grande impulso. No Brasil, 

em 2008, o governo criou a Infraestrutura Nacional de 

Dados Espaciais (Inde), coordenada pela Comissão 

Nacional de Cartografia (Concar), para integrar as in-

formações georreferenciadas espalhadas pelos diver-

sos órgãos e instituições do Estado brasileiro, facili-

tando sua distribuição e o acesso a elas.

Os sistemas de informação geográfica (SIGs) permitem descre-

ver a localização, características e forma das feições e dos fenôme-

nos sobre a superfície terrestre.

Uma das funções mais amplamente utilizadas dos sistemas de 

informação geográfica é a sobreposição de informação, que permite 

realizar uma análise integrada dos dados. Os primeiros registros que 

se têm da sobreposição de mapas em forma manual são: a sobrepo-

sição de mapas para mostrar os movimentos das tropas na Batalha 

de Yorktown (1781) da revolução americana; o Atlas da Estrada de 

Ferro da Irlanda que mostrava em um mesmo mapa-base a popula-

ção, o fluxo de tráfego, a geologia e a topografia das áreas onde pas-

sava a estrada de ferro (1850); e, talvez o exemplo mais conhecido, o 

do Dr. Snow, que em 1854 correlacionou a distribuição dos poços de 

água da cidade de Londres e os registros de casos de cólera, e verifi-

cou que a maioria dos casos estavam concentrados em torno de um 

único poço, confirmando a hipótese de que a água é o agente trans-

missor da doença.

No início, os sistemas de informação geográfica estavam restri-

tos a um pequeno número de pesquisadores e de aplicações, devido 

às limitações de hardware e sofware. Hoje, esta tecnologia tem 

crescido rapidamente e tem aplicações para diversas áreas, tais 

como manejo de recursos naturais, análise ambiental, saúde pública, 

planificação urbana e regional, mapeamento de desastres naturais, 

dentre outros. O crescimento acelerado do uso dos sistemas de infor-

mação geográfica está relacionado com o aumento da demanda de 

informação e os desenvolvimentos da tecnologia da computação.

LACRUZ, Maria Silvia Pardi; SOUZA FILHO, Manoel de Araújo de. Desastres naturais e geotecnologias: 

sistemas de informação geográfica. São José dos Campos: INPE, 2009. p. 5-6. (Caderno didático n. 4). 
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p	 Há	diversos	sigs	em	uso	no	mundo.	o	mais	utilizado	é	o	arcgis,	do	environmental	system	research	institute	(esri),	com	sede	
em	redlands,	califórnia	(estados	unidos).	no	Brasil,	além	dos	programas	estrangeiros,	os	usuários	têm	à	disposição	o	sistema	
de	processamento	de	informações	georreferenciadas	(spring)	e	o	terraview,	criados	pelo	inpe.	alguns	sigs	têm	softwares	
pagos,	como	o	arcgis,	e	outros	gratuitos,	como	o	spring	e	o	terraview.	o	monitoramento	dos	focos	de	queimadas	na	américa	
do	sul,	com	base	em	imagens	do	satélite	aqua	(feitas	entre	a	0h	de	19/10/2012	e	16h36min	de	20/10/2012),	que	está	disponível	
no	site	do	inpe,	é	feito	com	base	no	software	terraview.	este	sig	permite	sobrepor	diversas	informações:	além	dos	limites	polí-
tico-administrativos	e	focos	de	queimadas	(como	se	vê	na	imagem),	mostra	os	principais	rios,	as	unidades	de	conservação,	as	
áreas	com	risco	de	fogo,	entre	muitas	outras.
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Os SIGs podem ser utilizados para:

• planejar a distribuição e calcular os custos dos ser-

viços prestados pelo poder público no território 

municipal, como a coleta e a destinação do lixo;

• planejar investimentos em obras públicas, como a 

canalização de um córrego, um novo viaduto, um 

hospital, e avaliar seus resultados;

• facilitar o levantamento de imóveis para cálculo e 

controle da arrecadação das taxas e impostos, 

como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

e o Imposto Territorial Rural (ITR);

• melhorar a qualidade do sistema de transportes 

coletivos e do tráfego urbano;

• cadastrar propriedades, empresas e moradores, 

com grande número de informações, tornando 

mais rápidos e eficientes os programas de aten-

dimento.

Os SIGs também têm sido muito utilizados para 

as pessoas se situarem e se locomoverem nas grandes 

cidades. Com ele, é possível descobrir a distância en-

tre dois pontos, identificar rotas de circulação, itine-

rários de ônibus, localizar endereços, etc. Como vimos 

anteriormente, combinados com aparelhos GPS, os 

SIGs têm sido cada vez mais utilizados em navegado-

res de bordo de automóveis.

As empresas que trabalham com pesquisas de opi-

nião, de comportamento, de intenção de voto, etc. con-

seguem resultados muito mais rápidos e precisos com a 

utilização de um SIG. As informações coletadas são ra-

pidamente apresentadas em tabelas, gráficos e mapas 

integrados, servindo de base para as decisões das em-

presas. Os SIGs também têm sido bastante utilizados 

no turismo, tanto no planejamento das atividades de 

lazer quanto na localização de atrações turísticas em 

plantas digitais que servem para orientar os usuários.
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1.	 observe	o	espectro	de	radiação	eletromagnética	e	os	esquemas	de	sensoriamento	remoto	na	página	65.	
depois	responda:

a)	 o	que	você	entende	por	sensoriamento	remoto?

b)	explique	seu	funcionamento	e	dê	exemplos.

2.	 explique	o	que	é,	como	funciona	e	qual	a	utilidade:

a)	 do	gps	e	do	glonass;

b)	dos	sigs.

Compreendendo conteúdos

∏	 o	 gps	 facilita	 o	 deslocamento	 por	
ruas	 e	 avenidas	 de	 uma	 cidade,	
assim	como	por	estradas	e	rodovias.	
o	 navegador	 permite	 ao	 motorista	
identificar	sua	exata	posição,	traçar	
rotas	e	chegar	ao	destino	pretendido.	
a	planta	que	aparece	no	aparelho	é,	
na	 realidade,	 um	 sig.	 na	 foto,	 de	
2012,	motorista	de	 táxi	utiliza	gps	
para	se	orientar	em	são	paulo	(sp).	
entretanto,	 o	 uso	 do	 equipamento	
provoca	mudanças	na	percepção	do	
espaço	geográfico	e	perda	da	visão	
do	todo.	orientando-se	por	um	gps,	
é	possível	fazer	deslocamentos	sem	
consultar	mapas	nem	ler	placas	de	
localização.	para	chegar	ao	destino,	
depois	 de	 programado	o	 aparelho,	
basta	 seguir	 os	 comandos	 de	 voz:	
“vire	 à	 direita”,	 “vire	 à	 esquerda”,	
“recalculando	a	rota”.
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1.	 Leia	novamente	o	quadrinho	da	abertura	do	capítulo	e	responda:

•	 com	as	coordenadas	geográficas	disponíveis,	na	realidade,	as	crianças	não	conseguiriam	encontrar	o	que	pro-
curam.	por	quê?

2.	 observe	o	mapa-múndi	abaixo	e	responda	às	perguntas	a	seguir.
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p	 a	vista	da	terra	à	noite	neste	mapa-múndi	é	um	mosaico	composto	de	mais	de	quatrocentas	imagens	de	satélites.

a)	 de	que	forma	essas	imagens	foram	captadas	para	compor	o	mosaico	que	formou	o	mapa-múndi?

b)	observe	a	tabela	da	página	62	e	correlacione-a	com	o	mapa-múndi	acima,	localizando	os	países	listados	(se	achar	
necessário,	para	facilitar	a	localização,	utilize	como	referência	um	mapa-múndi	político).	Que	correlações	você	
encontrou	entre	as	informações	da	tabela	e	as	do	mapa?

c)	 a	imagem	acima	não	é	totalmente	condizente	com	a	realidade.	por	quê?

3.	 observe	a	imagem	de	um	trecho	do	município	de	aripuanã,	feita	pelo	satélite	cBers	2-B.	verifique	no	mapa	
abaixo	a	localização	desse	município	e	responda	às	questões.
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Adaptado de: IBGE Cidades@. Disponível em: <www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. 

Acesso em: 17 ago. 2012.

CBERS/INPE. Censor CCD/CBERS 2-B. Mato Grosso. 26 set. 2007. Disponível em: <www.cbers.inpe.br/

galeria_imagens/imagens_cbers2.php>. Acesso em: 17 ago. 2012.
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Mato Grosso

a)	 onde	se	localiza	o	município	de	aripuanã?

b)	o	que	representam,	na	imagem,	as	cores	verde	e	rosa?

c)	 tendo	em	vista	o	que	foi	observado	na	imagem,	descreva	um	importante	uso	que	se	pode	fazer	das	imagens	de	
satélites.

desenvolvendo habilidades 

Planeta Terra à noite
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Pesquisa	na	internet

p Base

No site da empresa Base Aerofotogrametria e Projetos S.A. há informações sobre aerofoto, imagens e um vídeo mostrando as etapas da 

produção de mapas a partir de fotos aéreas. Disponível em: <www.baseaerofoto.com.br>. Acesso em: 20 ago. 2012.

p Embrapa

O projeto Brasil Visto do Espaço, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, oferece imagens (geradas pelos satélites Landsat 5 e 7) 

de cada um dos estados brasileiros, cobrindo 100% do território nacional. Em aproximações sucessivas é possível visualizar detalhes de 

cidades, áreas industriais, rios, barragens, montanhas, florestas, desmatamentos, entre outros elementos do espaço geográfico brasileiro. 

Disponível em: <www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br>. Acesso em: 20 ago. 2012.

p ESA Eduspace

Neste site mantido pela Agência Espacial Europeia (ESA) e voltado para professores e alunos de Ensino Médio há diversas informações 

sobre sensoriamento remoto, satélites de observação da Terra, Cartografia, além de uma rica galeria de imagens (em português). Dispo-

nível em: <www.esa.int/esaMI/Eduspace_PT/index.html>. Acesso em: 20 ago. 2012.

p Google Maps Brasil

Neste site você pode encontrar endereços de cidades do Brasil e de outros países. Digitando o nome e o número da rua ou avenida, apare-

ce na tela a planta da cidade indicando exatamente o local procurado. O sistema também mostra o roteiro entre dois pontos (basta digitar 

o endereço de origem e o de chegada) e permite ver uma mesma área como mapa ou imagem de satélite. Por meio de uma ferramenta 

chamada street view é possível ainda observar fotos em 360 graus de ruas e avenidas de diversas cidades do mundo. Para visualizar as 

imagens deve-se arrastar o bonequinho acima do zoom para a rua que se quer ver. Disponível em: <http://maps.google.com.br/maps>. 

Acesso em: 20 ago. 2012.

p Google Earth

Explore também esta página do Google, na qual é possível fazer voos virtuais. Formado por um mosaico digital de imagens de satélites, 

é possível visualizar lugares de todo o planeta, embora em muitos deles não haja imagens de visualização detalhada. O programa só 

funciona conectado à internet, e é necessário instalá-lo (pode ser baixado gratuitamente no site do Google). Disponível em: <www.google.

com/earth/index.html>. Acesso em: 20 ago. 2012.

p GPS

No site Global Positioning System, mantido pelo governo dos Estados Unidos, há diversas informações sobre o GPS (em inglês, espanhol 

e francês), incluindo vídeos que mostram como o sistema funciona. Disponível em: <www.gps.gov>. Acesso em: 20 ago. 2012.

p IBGE

Em IBGE Cidades@ é possível visualizar os municípios brasileiros no mapa de seus respectivos estados da Federação e obter diversas 

informações sobre cada um deles. Disponível em: <www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acessando o Atlas geográfico escolar 

pode-se ver diversas animações: um avião fazendo fotos aéreas, a movimentação dos satélites do GPS e o funcionamento do sistema, 

entre outras. Disponível em: <www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/index.shtm>. Acesso em: 20 ago. 2012.

p Inde

No portal brasileiro de dados espaciais – SIG Brasil – está disponível um vídeo que mostra a importância dos SIGs e o funcionamento da 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, coordenada pela Comissão Nacional de Cartografia (Concar), órgão vinculado ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. Disponível em: <www.inde.gov.br>. Acesso em: 20 ago. 2012.

p INPE

O CBERS

Na página eletrônica do INPE/Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres há diversas imagens do território brasileiro feitas pelos 

satélites CBERS 2 e 2-B. Disponível em: <www.cbers.inpe.br>. Acesso em: 20 ago. 2012.

O CPTEC

Na página do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, também do INPE, estão disponíveis imagens de diversos satélites 

mostrando o deslocamento das massas de ar sobre o território brasileiro e que, portanto, permitem a previsão do tempo. Disponível 

em: <http://satelite.cptec.inpe.br>. Acesso em: 20 ago. 2012.

O Spring

Neste site é possível obter mais informações sobre o Spring e até mesmo baixar livremente esse SIG do INPE. Disponível em: 

<www.dpi.inpe.br/spring/portugues/index.html>. Acesso em: 20 ago. 2012.
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Testes e questões

Enem

	 1.	um	leitor	encontra	o	seguinte	anúncio	entre	os	classi-
ficados	de	um	jornal:

VILA DAS FLORES

Vende-se terreno plano

medindo 200 m2. Frente

voltada para o Sol no período

da manhã.

Fácil acesso.

(443) 0677-0032

interessado	no	terreno,	o	 leitor	vai	ao	endereço	 indi-
cado	e,	lá	chegando,	observa	um	painel	com	a	planta	
a	seguir,	onde	estavam	destacados	os	terrenos	ainda	
não	vendidos,	numerados	de	i	a	V:

Rua dos Cravos
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Rua das Hortências

0 10 20 m

considerando	 as	 informações	 do	 jornal,	 é	 possível	
afi	rmar	que	o	terreno	anunciado	é	o

a)	 i.

b)	 ii.

c)	 iii.

d)	 iV.

e)	 V.

	 2.	“em	casa	que	não	entra	sol	entra	médico.”

esse	antigo	ditado	reforça	a	importância	de,	ao	cons-
truirmos	 casas,	 darmos	 orientações	 adequadas	 aos	
dormitórios,	 de	 forma	 a	 garantir	 o	 máximo	 conforto	
térmico	e	salubridade.

assim,	confrontando	casas	construídas	em	Lisboa	(ao	
norte	do	 trópico	de	câncer)	e	em	curitiba	 (ao	sul	do	

trópico	de	capricórnio),	para	garantir	a	necessária	luz	
do	sol,	as	janelas	dos	quartos	não	devem	estar	volta-
das,	respectivamente,	para	os	pontos	cardeais:

a)	 norte	/	sul.

b)	 sul	/	norte.

c)	 leste	/	oeste.

d)	 oeste	/	leste.

e)	 oeste	/	oeste.

	 3.	

Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço 

que deriva da Corrente do Golfo para o norte, lem-

brei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no 

vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor rosa-cho-

que. Anotei a posição e data: latitude 49°49’ N, longi-

tude 23°49’ W.

Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia 

uma carta com a foto de um menino norueguês, seguran-

do a bolinha e a estranha nota.

KLinK,	a.	Parati: entre dois polos.	são	Paulo:
companhia	das	Letras,	1998	(adaptado).

no	 texto,	 o	 autor	 anota	 sua	 coordenada	 geográfica,	
que	é	

a)	 a	relação	que	se	estabelece	entre	as	distâncias	re-
presentadas	no	mapa	e	as	distâncias	reais	da	super-
fície	cartografada.

b)	 o	registro	de	que	os	paralelos	são	verticais	e	conver-
gem	para	os	polos,	e	os	meridianos	são	círculos	ima-
ginários,	horizontais	e	equidistantes.

c)	 a	informação	de	um	conjunto	de	linhas	imaginárias	
que	permitem	localizar	um	ponto	ou	acidente	geo-
gráfico	na	superfície	terrestre.

d)	 a	latitude	como	distância	em	graus	entre	um	ponto	e	
o	meridiano	de	greenwich,	e	a	longitude	como	a	dis-
tância	em	graus	entre	um	ponto	e	o	equador.

e)	 a	forma	de	projeção	cartográfica,	usada	para	nave-
gação,	onde	os	meridianos	e	paralelos	distorcem	a	
superfície	do	planeta.

	 4.	o	sistema	de	fusos	horários	foi	proposto	na	conferên-
cia	internacional	do	meridiano,	realizada	em	Washing-
ton,	em	1884.	cada	fuso	corresponde	a	uma	faixa	de	
15º	entre	dois	meridianos.	o	meridiano	de	greenwich	
foi	 escolhido	 para	 ser	 a	 linha	 mediana	 do	 fuso	 zero.	
Passando-se	 um	 meridiano	 pela	 linha	 mediana	 de	
cada	fuso,	enumeram-se	12	fusos	para	leste	e	12	fusos	
para	oeste	do	fuso	zero,	obtendo-se,	assim,	os	24	fu-
sos	e	o	sistema	de	zonas	de	horas.	Para	cada	fuso	a	
leste	do	fuso	zero,	soma-se	1	hora,	e,	para	cada	fuso	
a	oeste	do	fuso	zero,	subtrai-se	1	hora.	a	partir	da	Lei	
no	 11	662/2008,	 o	 Brasil,	 que	 fica	 a	 oeste	 de	 green-
wich	e	tinha	quatro	fusos,	passa	a	ter	somente	3	fu-
sos	horários.
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em	relação	ao	fuso	zero,	o	Brasil	abrange	os	fusos	2,	3	
e	4.	Por	exemplo,	Fernando	de	noronha	está	no	fuso	2,	
o	estado	do	amapá	está	no	fuso	3	e	o	acre,	no	fuso	4.

a	cidade	de	Pequim,	que	sediou	os	XXiX	Jogos	olím-
picos	 de	 Verão,	 fica	 a	 leste	 de	 greenwich,	 no	 fuso	 8.	
considerando-se	que	a	cerimônia	de	abertura	dos	jo-
gos	tenha	ocorrido	às	20h8min,	no	horário	de	Pequim,	
do	 dia	 8	 de	 agosto	 de	 2008,	 a	 que	 horas	 os	 brasilei-
ros	que	moram	no	estado	do	amapá	devem	ter	ligado	
seus	televisores	para	assistir	ao	início	da	cerimônia	de	
abertura?

a)	 9h8min,	do	dia	8	de	agosto.

b)	 12h8min,	do	dia	8	de	agosto.

c)	 15h8min,	do	dia	8	de	agosto.

d)	 1h8min,	do	dia	9	de	agosto.

e)	 4h8min,	do	dia	9	de	agosto.

	 5.	um	 determinado	 município,	 representado	 na	 planta	
abaixo,	dividido	em	regiões	de	a	a	i,	com	altitudes	de	
terrenos	indicadas	por	curvas	de	nível,	precisa	decidir	
pela	localização	das	seguintes	obras:

1.	 instalação	de	um	parque	industrial;

2.	 instalação	de	uma	torre	de	transmissão	e	recepção.
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B
C

30

20

10

Cidade

Vegetação

Rio

1: 100 000

Rodovia

considerando	impacto	ambiental	e	adequação,	as	re-
giões	onde	deveriam	ser,	de	preferência,	 instaladas	
indústrias	e	torres,	são,	respectivamente:

a)	 e	e	g.

b)	 H	e	a.

c)	 i	e	e.

d)	 B	e	i.

e)	 e	e	F.

	 6.	existem	diferentes	formas	de	representação	plana	da	
superfície	 da	 terra	 (planisfério).	 os	 planisférios	 de	
mercator	e	de	Peters	são	atualmente	os	mais	utiliza-
dos.	 apesar	 de	 usarem	 projeções,	 respectivamente,	
conforme	e	equivalente,	ambas	utilizam	como	base	da	
projeção	o	modelo:

O L

PetersMercator

a)

c)
O L

d)
O L

e)

O

L

b) O L

Questões de vestibulares

	 1.	(PUC-RJ)

as	fotografias	de	satélite	foram	tiradas,	na	sequência,	
em	datas	importantes	que	se	referem	ao	início	das	qua-
tro	estações	do	ano.	com	base	nessa	informação,

a)	 identifique	a	estação	do	ano	que	tem	início	no	hemis-
fério	sul	na	foto	3	e	justifique	a	sua	resposta;

b)	 identifique,	para	cada	uma	das	fotos,	um	solstício	
ou	um	equinócio	tendo	como	referência	o	hemisfé-
rio	norte.
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Adaptado de: <http://calendario.incubadora.fapesp.br/portal/textos/aluno/atexto08>.

Foto 1

Foto 3 Foto 4

Foto 2
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	 2.	(Uerj)	devido	à	dificuldade	de	representar	o	relevo	terrestre	sobre	a	superfície	plana	do	mapa,	os	cartógrafos	
costumam	empregar	a	técnica	de	mapeamento	com	curvas	de	nível.	observe	a	imagem	a	seguir,	na	qual	esse	
recurso	é	utilizado.

identifique,	por	meio	dos	
pontos	cardeais,	o	senti-
do	para	o	qual	está	cor-
rendo	 o	 rio	 principal	 e	
indique	qual	das	três	ro-
tas	assinaladas	é	a	ideal	
para	 atingir	 o	 ponto	 d	
pelo	caminho	com	menor	
declividade.

Justifique	suas	respostas	
com	 base	 na	 interpreta-
ção	das	curvas	de	nível.

STRAHLER, A. N. Geografia física. Barcelona: Ômega, 1979.

	 3.	(Unicamp-SP)	 suponhamos	 que	 você	 tenha	 sido	
convidado	para	trabalhar	num	projeto	municipal	de	
arborização	 em	 uma	 cidade	 do	 porte	 de	 campinas	
(sP).	 num	 primeiro	 momento,	 você	 terá	 de	 exami-
nar	 a	 situação	 do	 município	 como	 um	 todo.	 num	
segundo	 momento,	 você	 escolherá	 determinadas	
áreas-piloto	 para	 a	 implantação	 do	 novo	 projeto.	
esses	 dois	 momentos	 envolvem	 níveis	 de	 análise	
diferentes.	a	partir	dessa	constatação	e	consideran-
do	que	você	 terá	os	mapas	e	as	plantas	cadastrais	
a	sua	disposição	nas	escalas:	1:1	000	000,	1:50	000,	
1:25	000,	1:10	000	e	1:5	000:

a)	 escolha	a	escala	apropriada	para	analisar	cada	um	
destes	dois	momentos;

b)	 justifique	sua	escolha	para	cada	um	dos	casos.

	 4.	(UFU-MG)	observe	o	mapa	do	Brasil.
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10°
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0°

Disponível em: <http://www.ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapas. (Adaptado.)

Faça	o	que	se	pede.

a)	 sabendo-se	 que	 o	 segmento	 aB	 possui	 2	 cm	 no	
mapa	 e	 equivale	 a	 1	310	 km,	 qual	 a	 escala	
do	 mapa?

b)	 quais	 são	 as	 coordenadas	 geográficas	 das	 loca-
lidades	C	 e	D?

c)	 sabendo-se	que	no	rio	de	Janeiro	são	14	horas,	
que	horas	são	em	Porto	Velho	 (ro)?

d)	observando	 as	 informações	 presentes	 no	
mapa,	 determine	 a	 circunferência	 equatorial	
da	 terra.

(UEG-GO)	Para	responder	às	questões	5	e	6 utilize	as	
figuras	a	seguir.
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Figura B
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	 5.	tomando	 o	 centro	 da	 Praça	 da	 sé	 como	 referência	
(figura	A),	quais	são	as	direções	cardeais	e/ou	colate-
rais	a	serem	seguidas	por	uma	pessoa	que	tenha	que	
se	deslocar	(em	linha	reta)	até	os	seguintes	locais?

a)	 Largo	de	são	Francisco;

b)	 catedral	metropolitana;

c)	 corpo	de	Bombeiros;

d)	 rua	conde	sarzedas.

	 6.	Para	representar	a	realidade	num	mapa	é	necessário	
estabelecer	uma	correspondência	entre	as	dimensões	
do	terreno	e	as	do	papel.	isso	é	feito	por	meio	da	es-
cala	que	expressa	o	quanto	a	realidade	foi	“reduzida”	
para	caber	no	mapa.	tendo	como	referência	as	figuras	

A,	B	e	C,	construídas	em	escalas	1	:	10	000,	1	:	250	000	
e	1	:	1	000	000,	 respectivamente,	 responda	ao	que	se	
pede.

a)	 classifique	as	figuras	em	escala	grande,	média	e	pe-
quena.

b)	 explique	o	que	ocorre	à	medida	que	a	escala	do	mapa	
diminui.	em	sua	resposta,	leve	em	consideração	a	
correlação	entre	o	tamanho	da	escala,	a	área	passí-
vel	de	representação	e	a	possibilidade	de	detalha-
mento	ou	a	necessidade	de	generalização	da	infor-
mação	representada.

	 7.	(Unicamp-SP)

As cartas e as fotografias tomadas de avião ou de sa-
télites [...] representam porções muito desiguais da 
superfície terrestre. Algumas cartas topográficas re-
presentam, mediante deformações calculadas e esco-

lhidas, toda a superfície do globo, outras a extensão de 
um continente, outras ainda a de um Estado, de uma 
aglomeração urbana; algumas cartas representam es-
paços de bem menor envergadura; uma pequena ci-
dade, uma aldeia. Há planos de bairros e mesmo de 
habitação. [grifo nosso]

Lacoste,	Yves.	os	objetos	geográficos.	in:	Seleção de textos,	
no	18,	são	Paulo:	agB,	1988,	p.	9.

a)	 quais	os	principais	elementos	cartográficos	que	
ocasionam	as	“deformações	calculadas	e	escolhi-
das”	mencionadas	pelo	autor?

b)	 seguindo	a	sequência	de	raciocínio	do	autor	na	deli-
mitação	geográfica,	que	vai	da	superfície	do	globo	à	
habitação,	indique	quais	as	escalas	cartográficas	
mais	apropriadas	aos	estudos	geográficos	nesses	
dois	casos.	

	 8.	(Uerj)	 a	 obtenção	 de	 imagens	 aéreas	 da	 superfície	
terrestre	 representou	 um	 grande	 impulso	 para	 as	
técnicas	de	mapeamento,	dando-lhes	maior	precisão	
e	aplicabilidade.	essas	inovações	só	se	tornaram	pos-
síveis	no	século	XX,	com	a	invenção	do	avião	e,	poste-
riormente,	com	a	utilização	de	satélites	artificiais.

observe	a	imagem	feita	por	satélite	de	uma	erupção	
vulcânica	ocorrida	em	2004	na	oceania:

Disponível em: <www.apolo11.com>.
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considerando	o	processo	de	representação	cartográfi-
ca,	indique	duas	vantagens	da	obtenção	de	imagens	da	
superfície	terrestre	por	satélites	em	comparação	com	
as	imagens	obtidas	por	fotografias	aéreas.	em	segui-
da,	aponte	duas	utilizações	das	imagens	de	satélites	
para	o	estudo	da	superfície	terrestre.	

	 9.	(Unicamp-SP)	a	ilustração	a	seguir	representa	a	cons-
telação	 de	 satélites	 do	 sistema	 de	 Posicionamento	
global	(gPs)	que	orbitam	em	volta	da	terra.

a)	 qual	a	finalidade	do	gPs?	como	esses	satélites	em	
órbita	 transmitem	 os	 dados	 para	 os	 aparelhos	
receptores	localizados	na	superfície	terrestre?

b)	 o	que	são	“latitude”	e	“longitude”?

Testes de vestibulares

	 1.	(Uerj)	
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Bering

ao	longo	do	meridiano	180°,	no	oceano	Pacífico,	en-
contra-se	a	Linha	internacional	de	mudança	de	data.	

quando	for	meio-dia	em	greenwich,	será	meia-noite	
na	Linha	internacional	de	mudança	de	data	e	lá	um	
novo	dia	estará	se	iniciando.

considere	que	na	localidade	B,	assinalada	no	mapa,	sejam	
11	horas	de	domingo,	do	dia	22	de	junho	de	2008.

nessas	condições,	na	localidade	a,	também	assinalada	
no	mapa,	o	horário,	o	dia	da	semana	e	o	dia	do	mês	de	
junho	do	mesmo	ano	serão,	respectivamente:

a)	 10	–	sábado	–	21.

b)	 11	–	sábado	–	21.

c)	 10	–	domingo	–	22.

d)	 11	–	domingo	–	22.

	 2.	(Ufes)

Solstícios e equinócios

a	distribuição	de	energia	solar,	ou	insolação,	depende	
dos	movimentos	de	rotação	e	translação	da	terra.	es-
ses	movimentos	são	os	responsáveis	pela	recepção	do	
calor	e,	consequentemente,	pela	distribuição	da	vida	
em	torno	do	globo.

considerando	a	importância	da	insolação	e	observan-
do	a	figura	anterior,	não	se	pode	dizer	que:

a)	 o	item	a	da	figura	demonstra	o	equinócio	de	prima-
vera	no	hemisfério	norte	ou	o	equinócio	de	outono	no	
hemisfério	sul.

b)	 o	item	B	da	figura	demonstra	o	solstício	de	verão	no	
hemisfério	norte	ou	o	solstício	de	inverno	no	hemisfé-
rio	sul,	que	ocorrem	por	volta	de	21	de	junho.

c)	 a	inclinação	do	eixo	de	rotação	da	terra,	em	relação	à	
sua	trajetória	em	torno	do	sol,	é	um	dos	fatos	que	de-
terminam	a	ocorrência	das	estações	do	ano.

d)	 quanto	mais	nos	afastamos	do	equador,	maior	a	in-
clinação	com	que	os	raios	solares	incidem	na	super-
fície	terrestre	e	maior,	portanto,	a	área	aquecida	pela	
mesma	quantidade	de	energia,	o	que	torna	as	tem-
peraturas	mais	baixas.

e)	 no	solstício	de	verão,	o	dia	é	mais	curto	e	a	noite	é	
mais	longa;	no	solstício	de	inverno,	a	noite	é	mais	
curta	e	o	dia	é	mais	longo.
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	 3.	(UFSC)	

Brasil: fusos horários até junho de 2008
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Disponíveis em: <www.agenciabrasil.gov.br>. Acesso em: 24 abr. 2008. ALMEIDA,  
Lúcia M. Alves de; RIGOLIN, Tércio B. Fronteiras da globalização: o espaço brasileiro –  

natureza e trabalho. São Paulo: Ática, 2011. p. 9. v. 3.

	 com	base	nos	mapas	e	sobre	o	tema	fusos	horários,	
assinale	a(s)	proposição(ões)	correta(s).	

(01)	de	acordo	com	o	primeiro	mapa,	o	Brasil	possuía	
quatro	fusos	horários	até	junho	de	2008.

(02)	infere-se	do	segundo	mapa	que	nenhuma	parte	do	
território	tem	três	horas	a	menos	em	relação	ao	
fuso	horário	oficial	brasileiro.

(04)	Por	não	adotar	o	horário	de	verão,	a	capital	do	mara-
nhão	estava	adiantada	duas	horas	em	relação	à	ca-
pital	dos	catarinenses	em	dezembro	de	2010.

(08)	Florianópolis	encontra-se	no	quarto	fuso	horário	
em	relação	ao	meridiano	de	greenwich.

(16)	desconsiderando	o	horário	de	verão,	a	diferença	
entre	Joinville	(fuso	horário	de	45º	W)	e	tóquio	
(fuso	horário	de	135º	e)	é	de	12	horas,	correspon-
dendo	a	180º.

(32)	de	acordo	com	o	segundo	mapa,	o	Pará	encontra-
-se	parcialmente	nos	fusos	de	60º	e	e	75º	e.

(64)	um	viajante	que	partiu	da	cidade	de	são	Paulo,	ao	
desembarcar	do	seu	voo	na	capital	do	acre	no	dia	11	
de	setembro	de	2011,	deveria	ter	atrasado	o	seu	re-
lógio	em	uma	hora.

	 4.	(UnB-DF)	a	necessidade	de	orientação	no	espaço	ter-
restre	esteve	presente	na	humanidade	desde	as	socie-
dades	primitivas.	a	observação	de	corpos	celestes	foi	a	
base	para	a	elaboração	de	técnicas	simples	de	locali-
zação,	muito	usadas	desde	a	antiguidade.	embora	tais	
técnicas	 não	 tenham	 sido	 totalmente	 abandonadas,	
atualmente	dispõe-se	de	sofisticada	tecnologia,	sendo	
possível	a	uma	pessoa,	com	um	instrumento	do	tama-
nho	 de	 um	 telefone	 celular,	 obter	 quase	 que	 instan-
taneamente	a	latitude	e	a	longitude	do	ponto	onde	se	
encontra.	com	referência	aos	recursos	utilizados	pelo	
homem	para	se	localizar	no	espaço	terrestre	e	ao	seu	
conhecimento	 acerca	 da	 posição	 e	 da	 movimentação	
da	terra	no	sistema	solar,	julgue	os	itens	abaixo.	

(	*	)	o	sol	nasce	sempre	no	mesmo	ponto	do	horizonte,	
o	qual	convencionou-se	chamar	de	leste.

(	*	)	ao	contrário	do	que	ocorre	com	a	utilização	de	ou-
tros	meios,	o	uso	da	bússola	é	uma	forma	precisa	de	
orientação.

(	*	)	a	Lua,	assim	como	o	sol,	nasce	a	leste	e	põe-se	a	
oeste,	permitindo	o	estabelecimento	dos	pontos	
cardeais,	de	forma	aproximada.

(	*	)	o	uso	da	constelação	do	cruzeiro	do	sul	como	forma	
de	localização	só	é	possível	no	hemisfério	sul.		

	 5.	(Unifesp)	um	congresso	 internacional,	 com	sede	em	
roma,	promoverá	uma	videoconferência	no	dia	20	de	
abril,	às	14h00	do	horário	 local,	da	qual	participarão	
pesquisadores	que	estarão	nessa	cidade,	em	são	Pau-
lo,	em	tóquio	e	em	mumbai.	observe	o	mapa	e	assina-
le	a	alternativa	que	indica	o	horário	em	que	cada	pes-
quisador	deverá	estar	com	seu	computador	“plugado”	
no	evento.

OCEANO
PACêFICO

OCEANO
PACêFICO

OCEANO
ATLåNTICO

OCEANO GLACIAL
ANTçRTICO

OCEANO GLACIAL çRTICO

OCEANO
êNDICO

Trópico de Capricórnio

M
er

id
ia

no
 d

e 
O

rig
em

G
re

en
w

ic
h

Equador

Trópico de C‰ncer

C’rculo Polar çrtico

C’rculo Polar Ant‡rtico

São Paulo

Roma

Mumbai

Tóquio

Linha In
te

rn
aci

on
al

 d
e
 M

u
d

a
n

ç
a

 d
e

 D
a
ta

L
in

h
a
 I
n
te

rn
a
ci

o
n
a
l d

e 
M

ud
ança

 de Data

km

0 4 470

São PAulo Tóquio MuMBAi
a) 9h00 18h00 22h00
b) 10h00 22h00 18h00
c) 10h00 23h00 18h00
d) 9h00 22h00 19h00
e) 10h00 19h00 22h00

M
a

p
a

s
: 
A

ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

GGB_v1_PNLD2015_075a089_U1T01.indd   80 3/5/13   9:05 AM



	 testes	e	questões	 81

	 6.	(UFU-MG)	as	coordenadas	geográficas	são	conceituadas	como	um	conjunto	de	linhas	imaginárias	denominadas	para-
lelos	e	meridianos	que	servem	para	localizar	um	ponto	ou	um	acidente	geográfico	na	superfície	terrestre.
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Adaptado de: Geografia em mapas, 1997.

a	partir	das	informações	acima,	assinale	a	alternativa	correta.	

a)	 o	ponto	“d”	está	localizado	a	80º	de	latitude	norte	e	a	140º	de	longitude	leste.

b)	 o	ponto	“c”	está	localizado	a	160º	de	latitude	norte	e	a	30º	de	longitude	oeste.

c)	 o	ponto	“a”	está	localizado	a	50º	de	latitude	sul	e	a	100º	de	longitude	leste.

d)	 o	ponto	“B”	está	localizado	a	20º	de	longitude	sul	e	a	60º	de	latitude	oeste.

	 7.	(Ufpel-RS)	devido	à	necessidade	de	adequação	das	transmissões	de	tV	aos	diferentes	fusos	horários	vigentes	
no	país,	em	função	da	classificação	indicativa	dos	programas,	foi	sancionado	em	24/04/2008	projeto	de	lei	que	
altera	os	fusos	horários	no	Brasil.	com	a	medida	se	iguala	o	horário	do	acre	e	do	amazonas	com	o	adiantamento	
de	uma	hora	no	fuso	dos	municípios	que	tinham	duas	horas	de	atraso	em	relação	à	Brasília.	o	Pará	terá	seu	fuso	
igualado	ao	da	capital	do	país.

observe	a	figura	ao	lado.

a	partir	da	nova	definição	dos	
fusos	horários	no	Brasil,	é	cor-
reto	afirmar	que	um	programa	
de	televisão	exibido	em	Brasí-
lia	às	15h	local	será	visto:	

a)	 em	manaus	às	16h	local,	de-
vido	ao	fato	de	que	o	fuso	ho-
rário	de	manaus	está	à	leste	
de	greenwich.

b)	 em	rio	Branco	às	14h	local,	
considerando	que	essa	ci-
dade	estará	um	fuso	horá-
rio	legal	à	oeste	de	Brasília.

c)	 em	 são	 Paulo	 no	 mesmo	
horário	 local,	porque	am-
bas	as	cidades	estarão	no	
mesmo	paralelo.

d)	 em	Porto	alegre	no	mesmo	horário	local,	apesar	de	o	rio	grande	do	sul	estar	em	outro	fuso	horário	legal.

e)	 no	acre	às	15h	local,	considerando	que	os	dois	locais	estão	à	oeste	de	greenwich.
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	 8.	(Uerj)	

na	tirinha,	Calvin	e	o	tigre	Haroldo	usam	um	globo	ter-
restre	para	orientar	sua	viagem	da	Califórnia,	estados	
unidos,	para	o	território	do	Yukon,	no	extremo	norte	do	
Canadá.	Considerando	as	áreas	de	origem	e	destino	da	
viagem	pretendida,	nota-se	que	o	tigre	comete	um	erro	
de	interpretação	no	último	quadrinho.

esse	erro	mostra	que	Haroldo	não	sabe	que	o	globo	
terrestre	é	elaborado	com	base	no	seguinte	elemento	
da	linguagem	cartográfica:	

a)	 escala	pequena.	

b)	 projeção	azimutal.	

c)	 técnica	de	anamorfose.

d)	 convenção	equidistante.

	 9.	(UFC-CE)	A	tabela	a	seguir	apresenta	o	número	de	habi-
tantes	das	capitais	estaduais	da	região	norte	do	Brasil.

Capital estadual Número de habitaNtes

Belém 1 408 847

Boa Vista 249 853

Macapá 344 153

Manaus 1 646 602

Palmas 178 836

Porto Velho 369 345

Rio Branco 290 639

IBGE. Contagem da População 2007. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>.

Os	dados	da	tabela	podem	ser	representados	em	um	
mapa	 temático,	 instrumento	 utilizado	 em	 estudos	
comparativos	para	representar	fenômenos	que	dife-
rem	em	quantidade.	A	legenda	desse	mapa	necessita	
de	uma	representação	pontual	por	formas	geométri-
cas.	Assinale	a	alternativa	que	indica	a	representação	
gráfica	correta	dos	dados	da	tabela.

a)	 Formas	geométricas	diferentes,	de	tamanhos	dife-
rentes	para	cada	capital.

b)	 Formas	geométricas	diferentes,	de	tamanhos	iguais	
para	todas	as	capitais.

c)	 Formas	geométricas	iguais	para	capitais	com	mais	
de	1	000	000	de	habitantes	e	diferentes	para	as	de-
mais.

d)	 Formas	geométricas	iguais,	de	tamanhos	diferentes,	
a	de	maior	tamanho	representando	Belém	e	a	de	me-
nor,	Palmas.

e)	 Formas	geométricas	iguais,	de	tamanhos	diferentes,	
a	de	maior	tamanho	representando	Manaus	e	a	de	
menor,	Palmas.

10.	(UFT-TO)	A	estrutura	fundiária	no	Brasil	está	concen-
trada	nas	mãos	de	uma	pequena	parcela	da	popula-
ção,	criando	assim	os	conflitos	por	terra.	Diante	deste	
problema,	o	mapa	abaixo	mostra	a	distribuição	terri-
torial	mais	conflitante	em	2009	no	território	brasileiro.	
Assinale	a	alternativa	correta.	

brasil: conflitos por terra
01_04_m044_1GGBg15jS

A	região	no	Brasil	com	maior	número	de	conflitos	por	
terra	é	a:	
a)	 região	norte.

b)	 região	nordeste.

c)	 região	Centro-Oeste.

d)	 região	sudeste.

e)	 região	sul.
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11.	(Unesp-SP)	observe	a	figura:

Mapa da Mesopotâmia

Disponível em: <ufrgs.br/museudetopografia>.

É o mapa mais antigo que sobreviveu até hoje, foi encon-
trado na região da Mesopotâmia e representa o mapa de 
Ga-Sur. Desenhado por volta de 2 300 a.C., em um tablete 
de argila cozida, medindo 7 centímetros, tão pequeno que 
cabe na palma da mão, ele representa o rio Eufrates cer-
cado por montanhas.

oLiVeira,	ceurio	de.	Cartografia histórica,	2000.	(adaptado.)

a	indicação	do	mapa	e	o	texto	demonstram	que	essa	
região	histórica	e	geográfica	está,	hoje,	localizada	

a)	 no	egito.

b)	 no	iraque.

c)	 na	arábia	saudita.

d)	 no	nepal.

e)	 no	irã.

12.	(Ufla-MG)	observe	a	figura.

Disponível em: <http://raffageo.blogspot.com/2009-11-01archive.html>.

	 do	ponto	de	vista	da	cartografia,	é	correto	afirmar:	

a)	 trata-se	um	exemplo	de	projeção	de	Peters,	caracte-
rizado	basicamente	pela	equivalência	(áreas	da	terra	
conservam	a	proporcionalidade,	porém	com	uma	de-
formação	nos	ângulos).

b)	 trata-se	de	uma	anamorfose,	ou	seja,	um	tipo	de	
representação	 cartográfica	 que	 se	 caracteriza	
pela	proporcionalidade	de	algo	que	se	deseja	re-
presentar.

c)	 trata-se	de	um	exemplo	de	projeção,	a	de	groote,	
que	se	caracteriza	pela	representação	interrompida	
da	massa	continental.

d)	 trata-se	uma	representação	artística	–	uma	“visão”	
do	artista	para	aquilo	que	se	pretendeu	representar.

13.	(Fuvest-SP)	

Produção de energia

Consumo de energia

	 observando	a	representação	cartográfica,	pode-se	afir-
mar	que	se	trata	de	uma:

a)	 carta	topográfica,	indicando	que	o	Japão	consome	
mais	energia	do	que	produz.

b)	 anamorfose,	indicando	que	a	França	produz	mais	
energia	do	que	consome.

c)	 anamorfose,	indicando	que	os	estados	unidos	con-
somem	mais	energia	do	que	produzem.

d)	 carta	topográfica,	indicando	que	a	alemanha	produz	
mais	energia	do	que	consome.

e)	 anamorfose,	indicando	que	os	países	africanos	con-
somem	mais	energia	do	que	produzem.

14.	(UFRGS-RS)	 o	 grupo	 encarregado	 de	 organizar	 uma	
exposição	 agropecuária,	 em	 uma	 área	 de	 5	 km2,	 de-
cide	fazer	a	representação	gráfica	deste	local.	nessa	
representação,	 deverão	 constar	 com	 clareza	 os	 se-
guintes	elementos:	áreas	dos	expositores,	prédios	de	
apoio,	estacionamento,	áreas	de	alimentação,	espaço	
para	atividades	culturais	e	competições	e	os	aspectos	
naturais	do	sítio.

Para	que	esse	objetivo	seja	alcançado,	é	fundamental	
a	escolha	da	forma	de	representação	e	da	escala	ade-
quada.	assim,	o	grupo	deverá	utilizar	um(a):

a)	 mapa	com	escala	de	1:	1	250	000.

b)	 planta	com	escala	de	1:	10	000.

c)	 carta	com	escala	de	1:	1	000	000.

d)	 mapa	com	escala	de	1:	300	000.

e)	 planta	com	escala	de	1:	2	000.
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15.	(Unesp-SP)	compare	o	mapa	que	representa	os	maio-
res	países	do	mundo	em	área	com	o	mapa	anamórfico	
da	população	absoluta	de	cada	país.

Área

Disponível em: <www.worldmapper.org>.

População absoluta

Disponível em: <www.worldmapper.org>.

a	partir	da	comparação,	pode-se	afirmar	que	os	prin-
cipais	 países	 que	 possuem	 as	 menores	 densidades	
demográficas	são:	

a)	 rússia,	canadá	e	austrália.

b)	 china,	Índia	e	canadá.

c)	 estados	unidos,	china	e	austrália.

d)	 argentina,	Brasil	e	Índia.

e)	 estados	unidos,	Índia	e	Brasil.

16.	(UFMG)	observe	o	bloco-diagrama	e	o	mapa.

considerando-se	 que	 a	 paisagem	 representada	 no	
blo	co-diagrama	e	 no	 mapa	 é	 a	 mesma,	é	 incorreto	
afir	mar	que:

a)	 a	interpretação	do	mapa	permite	constatar	as	va-
riações	topográficas	da	área	retratada,	em	que	se	
distinguem	um	relevo	plano	próximo	ao	rio	e	mon-
tanhoso	ao	norte.

b)	 a	 legenda	que	acompanha	o	mapa	expressa,	por	
meio	de	uma	simbologia	específica,	os	principais	
elementos	 da	 paisagem	 observados	 no	 bloco-
-diagrama.

c)	 a	paisagem	retratada	no	bloco-diagrama	foi	sim-
plificada	no	mapa,	embora	possam	ser	observa-
das,	em	ambos,	as	principais	formas	de	aprovei-
tamento	do	espaço.

d)	 a	presença	de	uma	rede	de	coordenadas	geográ-
ficas,	formada	por	meridianos	e	paralelos,	permi-
te	a	localização	segura	da	paisagem	retratada	no	
mapa.

17.	(Unifesp)	observe	o	mapa	a	seguir,	centrado	num	pon-
to	do	Brasil,	que	pode	ser	empregado	para	uma	avalia-
ção	estratégica	do	país	no	mundo.
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Adaptado de: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 32. ed. São Paulo: Ática, 2006. p. 148.

esse	mapa	foi	desenhado	segundo	a	projeção:

a)	 de	mercator.

b)	 cônica	equidistante.

c)	 de	Peters.

d)	 azimutal.

e)	 de	mollweide.

18.	(Uerj)	

Se uma imagem vale mais do que mil palavras, um mapa 

pode valer um milhão – mas cuidado. Todos os mapas 

distorcem a realidade. [...] Todos os cartógrafos pro-

curam retratar o complexo mundo tridimensional em 

uma folha de papel ou em uma televisão ou tela de vídeo. 

Em resumo, o autor avisa, todos os mapas precisam con-

tar mentirinhas.

monmonier,	mark.	How to Lie with Maps.	chicago/London:		
the	university	of	chicago	Press,	1996.
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observe	o	planisfério	ao	lado,	consideran-
do	as	ressalvas	presentes	no	texto.

Para	deslocar-se	sequencialmente,	sem	
interrupções,	 pelos	 pontos	 a,	 B,	 c	 e	 d,	
percorrendo	a	menor	distância	física	pos-
sível	em	rotas	por	via	aérea,	as	direções	
aproximadas	a	serem	seguidas	seriam:

a)	 leste	–	norte	–	oeste.

b)	 oeste	–	norte	–	leste.

c)	 leste	–	noroeste	–	leste.

d)	 oeste	–	noroeste	–	oeste.

19.	(Unifesp)	observe	o	mapa.
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IBGE. Atlas geográfico escolar. Rio de Janeiro, 2004.

a	 superfície	 terrestre	 está	 representada	 segundo	 a	
projeção

a)	 de	Peters,	criada	na	época	das	navegações.

b)	 de	mercator,	elaborada	no	século	XVi.

c)	 azimutal,	que	permite	uma	visão	estratégica.

d)	 de	mercator,	que	facilita	a	navegação.

e)	 de	Peters,	que	privilegia	a	área	em	detrimento	da	
forma.

20.	(UFRN)	as	figuras	a	seguir	foram	construídas	utilizan-
do	a	projeção	do	tipo	azimutal	equidistante.

Projeção azimutal equidistante

ÁFRICA

ÁFRICA

EUROPA

EUROPAÁSIA

ÁSIA

Equador

Equador

AMÉRICA
AMÉRICA

1 2

1-Pearl Harbor
2-Délhi

OCEANIA

OCEANIA

SENE, E. de; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. 

São Paulo: Scipione, 2003. p. 446.

sobre	esse	tipo	de	projeção,	podemos	afirmar	que	

a)	 representa	as	áreas	de	latitudes	médias	e	a	conser-
vação	das	formas	e	dos	ângulos	continentais.

b)	 mostra	um	mundo	igual	para	as	pessoas	e	as	nações,	
apresentando,	pois,	um	conteúdo	político	e	social.

c)	 conserva	as	formas	das	massas	e	a	proporcionalida-
de	dos	diversos	continentes.

d)	 representa	distâncias	e	direções	exatas	a	partir	de	
um	centro,	revelando,	dessa	forma,	um	conteúdo	
geopolítico.

21.	(Fuvest-SP)	 analise	 os	 mapas	 abaixo	 e	 assinale	 a	
alternativa	que	 indica	a	resolução	cartográfica	mais 
adequada	 para	 representar,	 com	 precisão,	 as	 dis-
tâncias	da	cidade	de	são	Paulo	em	relação	às	várias	
localidades	do	mundo.

I

II

III

IV

V

a)	 				i	–	Projeção	azimutal	equidistante	(soukup).

b)	 		ii	–	Projeção	cilíndrica	conforme	(mercator).

c)	 iii	–	Projeção	equivalente	interrompida	(goode).

d)	 iV	–	Projeção	equivalente	(com	base	em	mollweide).

e)	 		V	–	Projeção	cilíndrica	equivalente	(Peters).
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22.	(Uerj)	

Disponíveis em: <geografiaparatodos.com.br>.

os	mapas	são	representações	da	realidade	confeccio-
nados	com	base	tanto	em	fundamentos	técnicos	quan-
to	nos	objetivos	para	os	quais	se	destinam.

nos	 três	planisférios	acima	utilizaram-se	a	mesma	
escala	e	a	projeção	de	gall-Bertin.	as	diferenças	ob-
servadas	nas	três	representações	da	superfície	terres-
tre	são	explicadas	pelo	seguinte	fator:	

a)	 limitação	da	tecnologia	cartográfica.

b)	 deformação	da	planificação	do	globo.

c)	 estratégia	da	regionalização	territorial.

d)	 diversidade	de	perspectivas	geopolíticas.

23.	(UFRGS-RS)	a	projeção	cartográfica	é	a	representação	
de	uma	superfície	esférica	 (a	terra)	em	um	plano	 (o	
mapa).	Por	isso,	todas	as	projeções	apresentam	defor-
mações,	devendo	o	geógrafo	escolher	o	tipo	de	proje-
ção	que	melhor	atenda	aos	objetivos	do	mapa.

sobre	essa	temática	são	feitas	as	seguintes	afirmações.

	 i.	 na	eurocêntrica	projeção	de	mercator,	os	paralelos	e	
os	meridianos	formam	ângulos	retos,	o	que	permitiu	
traçar	rotas	de	navegação	em	linha	reta	que	auxiliam	
os	grandes	descobridores	a	incorporar	novas	terras.

	ii.	 a	projeção	de	Peters	reproduz	bem	o	tamanho	e	o	
formato	das	áreas	situadas	na	zona	 intertropical,	
porém	exagera	na	representação	dos	continentes	
situados	nas	zonas	temperadas	e	polares.

	iii.	 tanto	a	projeção	de	mercator	quanto	a	de	Peters	
são	projeções	cilíndricas,	ou	seja,	caracterizam-se	
por	apresentarem	os	paralelos	e	os	meridianos	re-
tos	e	perpendiculares	entre	si.

quais	estão	corretas?

a)	 apenas	i.

b)	 apenas	ii.

c)	 apenas	iii.

d)	 apenas	i	e	iii.

e)	 apenas	ii	e	iii.

24.	(Fuvest-SP)	 observe	 o	 mapa	 abaixo,	 no	 qual	 estão	
representadas	 cidades	 africanas	 em	 que	 ocorreram	
jogos	 da	 seleção	 brasileira	 de	 futebol	 pouco	 antes	 e	
durante	a	copa	do	mundo	de	2010.
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Adaptado de: SIMIELLI, M. E. Geoatlas, 2010.

as	distâncias*,	em	linha	reta	e	em	km,	entre	Johan-
nesburgo e	as	demais	cidades	localizadas	no	mapa,	
estão	corretamente	indicadas	em:

dAr eS 

SAlAAM
hArAre durBAN

PorTo

elizABeTh

a) 25 900 9 100 5 600 10 500

b) 18 900 5 380 870 4 600

c) 2 590 910 560 1 050

d) 259 91 56 105

e) 1 890 530 87 460

*Valores aproximados.

25.	(Fatec-SP)	 o	 uso	 das	 representações	 cartográficas	
está	 diretamente	 ligado	 à	 necessidade	 do	 usuário.	
essa	 necessidade	 faz	 com	 que	 seja	 necessário	 um	
maior	 ou	 menor	 detalhamento,	 definido	 pela	 escala	
dos	mapas.	considere	os	seguintes	usuários:

a.	 um	turista	em	uma	grande	cidade;

B.	um	comerciante	viajando	pelo	estado	de	são	Paulo;

c. um	analista	das	áreas	de	plantação	de	soja	no	Brasil.
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os	mapas	com	as	escalas	mais	adequadas	que	pode-
rão	ser	utilizadas	são:

A B C

a) 1:1 000 1:5 000 000 1:10 000

b) 1:5 000 000 1:500 000 1:2 500 000

c) 1:1 000 000 1:100 000 1:250 000

d) 1:10 000 1:1 000 000 1:5 000 000

e) 1:1 000 000 1:500 000 1:2 500 000

26.	(UFRGS-RS)	 Para	 cada	 tipo	 de	 representação	 existe	
uma	 escala	 numérica	 apropriada.	 assim,	 os	 mapas	
podem	ser	divididos	em	três	categorias	básicas:	esca-
la	grande,	média	e	pequena.

associe	as	escalas	numéricas	mais	apropriadas	para	
as	finalidades	dos	mapas.

1.	 mapas	topográficos	 (	*	)	1:50	a	1:100

2.	 Plantas	urbanas	 (	*	)	1:25	000	a	1:250	000

3.	 Planisférios	 (	*	)	1:500	a	1:20	000

4.	 Plantas	arquitetônicas

a	sequência	numérica	que	preenche	corretamente	as	
colunas	é:

a)	 4,	3,	1.

b)	 4,	1,	2.

c)	 2,	3,	4.

d)	 4,	2,	1.

e)	 3,	1,	4.

27.	(FGV-SP)	 considere	 a	 história	 em	 quadrinhos	 apre-
sentada	a	seguir.

a	história	em	quadrinhos	faz	referência:

a)	 à	transição	da	agência	espacial	americana	nasa	
para	empresa	comercial	voltada	ao	público	civil.

b)	 à	popularização	e	democratização	do	uso	da	internet	
e	de	programas	de	sensoriamento	remoto	no	Brasil.

c)	 à	expansão	do	uso	de	imagens	de	satélites	para	inves-
tigação	de	fenômenos	em	várias	escalas.

d)	 à	globalização,	que	possibilitou	maior	integração	do	
espaço	mundial	pela	rápida	evolução	das	tele	co	mu-
nicações.

e)	 aos	vultosos	investimentos	brasileiros	em	progra-
mas	de	sensoriamento	remoto	voltados	para	o	con-
trole	do	território	nacional.

28.	(UFPI)	o	sensoriamento	remoto	é	uma	técnica	utiliza-
da	pela	cartografia	para	analisar	e	interpretar	o	espa-
ço	geográfico.	marque	a	alternativa	que	indica	correta-
mente	o	material	utilizado	por	essa	técnica.

a)	 telescópio,	bússola	e	clinômetro.

b)	 astrolábio,	satélites	e	altímetro.

c)	 Fotos	aéreas,	imagens	de	radar	e	de	satélites.

d)	 cartas	marítimas,	cartas	náuticas	e	radares.

e)	 termógrafos,	bússolas	e	curvímetros.

29.	(UFC-CE)	as	disputas	entre	nações	pelo	poder	definem	
setores	estratégicos	no	desenvolvimento	da	ciência	e	
da	tecnologia.	este	é	o	caso	de	instrumentos	e	técnicas	
utilizados	pelas	potências	mundiais	durante	a	guerra	
Fria.	 como	 decorrência,	 parte	 dessa	 tecnologia	 cria,	
hoje,	novas	possibilidades	para	a	cartografia.	acerca	
desse	tema,	é	correto	afirmar	que:

a)	 o	instituto	nacional	de	Pesquisas	espaciais	(inPe)	é	
o	órgão	responsável	pelos	satélites	brasileiros,	que	
captam	e	transmitem	dados	climáticos	e	ambientais.

b)	 o	sistema	de	aerofotografias	permite	observar	a	evo-
lução	de	frentes	frias	e	quentes,	bem	como	a	tempe-
ratura	da	terra	e	a	formação	de	tufões	e	furacões.

c)	 o	sofisticado	sistema	de	Posicionamento	global,	que	
foi	concebido	para	estudos	ambientais,	emite,	por	
meio	do	aparelho	gPs,	sinais	de	alta	precisão	recebi-
dos	pelos	satélites.

d)	 a	cartografia	automática	alimentada	pelas	técnicas	
de	sensoriamento	remoto	utilizadas	hoje	dispensa	a	
geração	de	dados	estatísticos	e	os	levantamentos	de	
campo.

e)	 o	fundamento	do	sistema	de	informações	geográfi-
cas	(sig)	é	simples:	um	avião	percorre	uma	faixa	em	
linha	reta	e	fotografa	sucessivamente	uma	área,	ge-
rando	imagens	estereoscópicas.

30.	(PUC-MG)	

Primeira

as	imagens	obtidas	por	satélites,	uma	espécie	de	sen-
soriamento	remoto,	são	hoje	importantes	para	a	ela-
boração	de	mapas.

Porque

Segunda

as	imagens	de	satélites,	entre	outros	atributos,	podem	
oferecer	informações	significativas	para	o	controle	am-
biental,	permitindo	cartografar	eventos	como	queima-
das	em	florestas	e	trajetos	de	furacões.

a)	 se	a	primeira	afirmativa	é	falsa	e	a	segunda	é	verda-
deira.

b)	 se	a	primeira	afirmativa	é	verdadeira	e	a	segunda	é	
falsa.

c)	 se	as	duas	afirmativas	são	falsas.

d)	 se	as	duas	afirmativas	são	verdadeiras	e	uma	é	justi-
ficativa	da	outra.

e)	 se	as	duas	afirmativas	são	verdadeiras	e	uma	não	é	
justificativa	da	outra.
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31.	(Ufam)	 nos	 dias	 atuais,	 os	 produtos	 cartográficos	
como	os	mapas	podem	ter	suas	informações	constan-
temente	atualizadas.	existem	aparelhos	como	o	gPs,	
Global Positioning System,	 ou	 sistema	 de	 Posiciona-
mento	global,	que	permitem	a	localização	do	homem,	
dos	fenômenos	geográficos	e	das	distâncias	em	qual-
quer	ponto	do	mundo.	estes	instrumentos	são	direcio-
nados	por:

a)	 satélites.

b)	 submarinos.

c)	 sismógrafos.

d)	 curvímetros.

e)	 clinômetros.

32.	(Fuvest-SP)	considere	os	exemplos	das	figuras	e	ana-
lise	as	frases	a	seguir,	relativas	às	imagens	de	satéli-
tes	e	às	fotografias	aéreas.

imagem de satélite

INPE/LANDSAT/CBERS-2.

Fotografia aérea

Base Aerofotogrametria.

		i.	 um	 dos	 usos	 das	 imagens	 de	 satélites	 refere-se	
à	 confecção	 de	 mapas	 temáticos	 de	 escala	 pe-
quena,	enquanto	as	fotografias	aéreas	servem	de	
base	à	confecção	de	cartas	topográficas	de	esca-
la	grande.

	ii.	embora	os	produtos	de	sensoriamento	remoto	este-
jam,	hoje,	disseminados	pelo	mundo,	nem	todos	eles	
são	disponibilizados	para	uso	civil.

iii.		Pelo	fato	de	poderem	ser	obtidas	com	intervalos	re-
gulares	de	tempo,	dentre	outras	características,	as	
imagens	de	satélites	constituem-se	em	ferramentas	
de	monitoramento	ambiental	e	instrumental	geopo-
lítico	valioso.

está	correto	o	que	se	afirma	em:

a)	 i,	apenas.

b)	 ii,	apenas.

c)	 ii	e	iii,	apenas.

d)	 i	e	iii,	apenas.

e)	 i,	ii	e	iii.

33.	(UFBA)	cada	ponto	do	espaço	geográfico	possui	uma	lo-
calização	que	pode	ser	rigorosamente	determinada.
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com	base	na	afirmação,	na	análise	do	mapa	e	nos	co-
nhecimentos	sobre	a	localização	geográfica	dos	lugares	
e	suas	relações	espaciais,	pode-se	afirmar:

(01)	i	e	ii	situam-se	em	hemisférios	contrários,	em	função	
de	suas	respectivas	posições	longitudinais,	porém	
apresentam	ambientes	climáticos	semelhantes.

(02)	iii	apresenta,	pela	sua	posição	geográfica,	menor	
grau	de	latitude	em	relação	a	i	e	maior	grau	de	lon-
gitude	em	relação	a	ii.

(04)	a	intersecção	entre	as	coordenadas	geográficas	–	la-
titude	e	longitude	–,	medidas	em	graus,	permite	a	lo-
calização	de	qualquer	lugar	na	superfície	terrestre.

(08)	o	sistema	de	Posicionamento	global	(gPs)	calcula	
a	posição	dos	satélites	por	meio	de	sinais	e	deter-
mina,	com	exatidão,	a	localização	de	qualquer	pon-
to	na	superfície	da	terra,	fornecendo	a	altitude	do	
lugar	e	as	coordenadas	geográficas.

(16)	as	relações	entre	os	diversos	lugares	do	espaço	geo-
gráfico	ocorrem	por	meio	de	fluxos	e/ou	de	redes,	
que	se	espalham	por	todo	o	planeta,	em	escalas	hie-
rárquicas	e	densidades	diferenciadas.

(32)	o	controle	do	continente	asiático	pelo	imperialismo	
europeu,	no	século	XiX,	foi	dificultado	devido	ao	des-
conhecimento,	por	parte	dos	exploradores,	das	téc-
nicas	e	dos	equipamentos	necessários	à	orientação	
geográfica.
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34.	(Fuvest-SP)	sempre	deixamos	marcas	no	meio	ambiente.	
Para	medir	essas	marcas,	William	rees	propôs	um(a)	in-
dicador/estimativa	chamado(a)	de	“Pegada	ecológica”.	se-
gundo	a	organização	WWF,	esse índice calcula a superfície 

exigida para sustentar um gênero de vida específico. Mostra 

até que ponto a nossa forma de viver está de acordo com a ca-

pacidade do planeta de oferecer e renovar seus recursos natu-

rais e também de absorver os resíduos que geramos.	assim,	
por	exemplo,	países	de	alto	consumo	e	grande	produção	
de	lixo,	bem	como	países	mais	industrializados	e	com	alta	
emissão	de	co

2
,	apresentam	maior	Pegada	ecológica.

adaptado	de:	<www.wwf.org.br>.		acesso	em:	17	ago.	2009.

assinale	a	anamorfose	que	melhor	representa	a	atual	
Pegada	ecológica	dos	diferentes	países.

nota:	considera	apenas	os	tamanhos	e	as	deforma-
ções	dos	países,	que	são	proporcionais	à	informação	
representada.

a)

Disponível em: <www.worldmapper.org>. Acesso em: 17 ago. 2009. Le Monde Diplomatique, 2009.

b)

Disponível em: <www.worldmapper.org>. Acesso em: 17 ago. 2009. Le Monde Diplomatique, 2009.

c)

Disponível em: <www.worldmapper.org>. Acesso em: 17 ago. 2009. Le Monde Diplomatique, 2009.

d)

Disponível em: <www.worldmapper.org>. Acesso em: 17 ago. 2009. Le Monde Diplomatique, 2009.

e)

Disponível em: <www.worldmapper.org>. Acesso em: 17 ago. 2009. Le Monde Diplomatique, 2009.

35.	(CFTMG)	 os	 chamados	 sistemas	 de	 informação	 geo-
gráficas	 auxiliam	 na	 solução	 de	 diversos	 problemas	
referentes	à	análise	do	espaço	geográfico	na	sociedade	
contemporânea.	nesse	contexto,	lista-se:
			i.	avaliação	de	recursos	naturais.
	ii.	medição	da	fertilidade	do	solo.
iii.	determinação	do	hipocentro	de	terremotos.
iV.	Planejamento	de	rota	da	coleta	do	lixo	urbano.

as	atividades	que	não se	aplicam	a	essa	geotecnologia	são	

a)	i	e	iV.

b)	i	e	iii.

c)	ii	e	iii.

d)	ii	e	iV.

36.	(UFRGS-RS)	a	coluna	da	esquerda,	abaixo,	apresenta	
o	 nome	 de	 duas	 das	 principais	 projeções	 cartográfi-
cas;	a	da	direita,	características	relacionadas	a	uma	ou	
a	outra	dessas	projeções.

associe	adequadamente	a	coluna	da	direita	à	da	esquerda.

1.	projeção	de	mercator (	H	)		mantém	as	formas	dos	
continentes

2.	projeção	de	Peters (	H	)		as	regiões	polares	apa-
recem	muito	exageradas

(	H	)		dá	destaque	ao	mundo	
subdesenvolvido

(	H	)		é	excelente	para	a	nave-
gação

a	sequência	correta	de	preenchimento	dos	parênte-
ses,	de	cima	para	baixo,	é

a)	1	–	1	–	1	–	2.
b)	1	–	1	–	2	–	1.

c)	2	–	1	–	2	–	1.
d)	2	–	2	–	1	–	1.

e)	2	–	2	–	1	–	2.
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Ariana Lindquist/epa/Corbis/Latinstock

p	 Garganta	do	salto	do	tigre	e	rio	Jinsha,	na	china,	em	2008.	esse	vale	profundo	tem	mais	de	30	quilômetros	de	extensão	e	em	
alguns	pontos	suas	escarpas	possuem	mais	de	2	mil	metros	de	altura,	formando	um	dos	cânions	mais	profundos	do	mundo.	
note,	à	direita	da	imagem,	que	foram	feitos	vários	terraços	para	possibilitar	o	cultivo	de	alimentos	nessa	escarpa	íngreme	–	esse	
é	um	exemplo	evidente	de	interação	entre	a	sociedade	e	a	natureza	e	de	transformação	do	meio	ambiente	pelo	homem.

GGB_v1_PNLD2015_090a109_U2C05.indd   91 3/5/13   9:07 AM



92	 GeoGrafia	física	e	meio	ambiente

Na natureza nada se cria, nada se perde, 

tudo se transforma. 

Antoine Lavoisier (1743-1794), químico francês.

Este infográfico nos dá uma ideia da evolução do planeta Terra, desde 

sua origem há aproximadamente 4,6 bilhões de anos até os dias atuais. Ao 

longo deste capítulo você vai perceber que para o estudo desse tema a noção 

de tempo que temos – dias, meses, anos, séculos – não é suficiente; é pre-

ciso pensar em termos de eras geológicas, o que envolve milhões de anos.

TEORIA DA FORMAÇÃO
E EVOLUÇÃO DA TERRA

Há cerca de 4,6 bilhões 
de anos, uma densa 
nuvem de gás e poeira 
se contraiu e constituiu 
o Sol. Outras partes 
dessa nuvem formaram 
partículas sólidas de 
gelo e rocha, que se 
uniram e deram origem 
aos planetas.

A radioatividade das 
rochas fez com que a 
Terra recém-consolidada 
derretesse. O ferro e o 
níquel se fundiram, 
formando o núcleo da 
Terra, enquanto na 
superfície flutuavam 
oceanos de rocha 
incandescentes.

Há aproximadamente 
4 bilhões de anos,  a 
crosta terrestre 
começou a adquirir 
forma. No princípio, 
havia grande número 
de pequenas plaquetas 
sólidas, que flutuavam 
na rocha fundida. 

Com o passar de milhões 
de anos, a crosta 
terrestre se tornou mais 
espessa, e os vulcões 
entraram em erupção e 
começaram a emitir 
gases, que formaram a 
atmosfera. O vapor de 
água se condensou, 
constituindo os oceanos.
As rochas mais antigas da 
Terra datam dessa época.

4 560

Milhões de anos atrás

4 000 3 000

2 000

432

1

Ilustrações: Mario Kanno
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542

251

65Pré-Cambriana

Paleozoica

Mesozoica

Cenozoica

Eras geológicas

Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, a 
maior parte da crosta terrestre já estava 
formada, mas a configuração dos continentes 
era muito diferente da atual. 

A Terra continua em 
transformação. A crosta 
está dividida em enormes 
placas, cujas bordas estão se 
modificando constantemente. 
Os continentes estão sempre 
em movimento, como resultado 
das forças do interior da Terra.

Observe a duração
de cada era e compare 
este gráfico com o texto 
da tabela da página 94, 
intitulada “O ‘ano-Terra’”.
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Siluriano
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Adaptado de: TEIXEIRA, Wilson et al. (Org.). Decifrando a Terra. 

2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p. 292.
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a	formação	da	terra

O planeta Terra está em constante transformação, 

tanto em seu interior quanto na superfície. Durante sua 

formação, como se pode ver nas ilustrações do infográfico 

anterior, a configuração da crosta terrestre era 

completamente diferente da que observamos hoje. Essas 

transformações continuam acontecendo porque o 

planeta possui muita energia em seu interior e a 

superfície da crosta terrestre sofre a ação permanente de 

forças externas, como a chuva ou o vento, e do próprio 

ser humano, que constrói cidades, desmata, refloresta, 

extrai minérios, faz aterros e represas, desvia rios, etc.

Adaptado de: THE DORLING Kindersley Illustrated Factopedia. Londres: Dorling Kindersley, 1995. p. 38-39.
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Algumas mudanças de origem natural são facil-

mente percebidas. Por exemplo, terremotos e erup-

ções vulcânicas são fenômenos que podem provocar 

alterações imediatas na paisagem. Outras mudanças, 

como o afastamento dos continentes ou o processo 

de formação das grandes cadeias montanhosas, de-

nominado orogênese (do grego oros, que significa 

‘montanha’, e genesis, ‘origem’), ocorrem em um inter-

valo de tempo tão longo que não conseguimos perce-

bê-las em nosso curto período de vida.

Por isso falamos em tempo geológico, que é 

medido em milhões de anos. A história geológica da 

Terra é dividida em éons, que são subdivididos em 

eras, que se subdividem em períodos, que por sua vez 

são subdivididos em épocas. Observe a tabela da es-

cala geológica do tempo na página anterior.

Para entendermos melhor os 4,6 bilhões de anos 

de idade da Terra, utilizaremos um quadro em que o 

tempo geológico é comparado, proporcionalmente, aos 

meses de um ano. Nele é feita uma comparação entre o 

tempo geológico, medido em milhões de anos, como 

vimos, e o tempo histórico, que utilizamos para situar 

os fatos da História e de nosso cotidiano, medido em 

anos, décadas, séculos ou milênios. 

O “AnO-TErrA”

Tempo histórico
Eventos

Tempo geológico

Mês Dia Idade (em milhões de anos)

Janeiro 1o Formação da Terra. 4 560

Março 2 Mais antigas evidências de vida. 3 800

Junho 14
Consolidação dos primeiros continentes.
Termina o Arqueano e inicia o Proterozoico.

2 500

Julho 24 Primeiros organismos eucariontes (células mais complexas, com núcleo). 2 000

Outubro 12 Eucariontes começam a se diversificar. 1 000

Novembro 18
Início da Era Paleozoica.
Os grandes continentes (como Gonduana) se formam.

450

Dezembro 3 Primeiros répteis. 350

12 Início da Era Mesozoica e da deriva continental. 248

20 Início da separação entre América e África. 140

26
A extinção dos dinossauros e outros organismos marca o fim da Era Mesozoica e 
início da Cenozoica.

65

31 Às 19h12min: primeiro membro de nosso gênero (Homo), na África. 2

Às 23h59min57s: Cabral chega ao Brasil. 500 anos

Às 23h59min59s: inicia o século XX 100 anos

Adaptado de: TEIXEIRA, Wilson et al. (Org.). Decifrando a Terra. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p. 621-623. 

Embora os seres humanos tenham surgido há mui-

to pouco tempo quando pensamos na escala geológica, 

alguns cientistas consideram que as transformações 

provocadas na superfície do planeta, principalmente 

após a Revolução Industrial, justificariam a criação de 

uma nova época, denominada Antropoceno. A criação 

dessa nova época e sua inserção na escala do tempo geo-

lógico depende da IUGS (sigla em inglês da União Inter-

nacional de Ciências Geológicas), que criou uma comis-

são que estuda essa possibilidade desde 2008.
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A coluna do tempo geológico é dividida em éons, eras, períodos 

e épocas. Essa divisão não é arbitrária, ela reflete grandes 

acontecimentos que ocorreram nas histórias geológica e biológica da 

Terra. Assim, os éons Arqueano e Proterozoico correspondem a 

grupos de rochas ígneas e metamórficas que formam grande volume 

da crosta continental, com um registro fóssil escasso, composto 

somente de seres microscópicos. No final do Proterozoico é que 

começaram a aparecer os primeiros seres multicelulares. Já o éon 

Fanerozoico significa ‘vida visível’, refletindo a fase em que a vida se 

tornou abundante no planeta.

Cada uma das três eras do éon Fanerozoico – Paleozoica, Me-

sozoica e Cenozoica – ilustra um momento especial da história da 

Terra e o limite entre as eras é pautado por eventos de extinção em 

massa. Dentro da era Paleozoica (‘vida antiga’) estão vários períodos. 

O nome Cambriano vem de Cambria, que é o nome latino para Gales, 

onde suas rochas foram primeiramente estudadas. Ordoviciano vem 

de Ordovices, que é o nome de uma antiga tribo celta. Siluriano home-

nageia a tribo dos Silures, que habitava uma região de Gales. Devo-

niano é uma homenagem a Devonshire, na Inglaterra, onde estão 

expostas rochas dessa idade. O nome Carbonífero refere-se aos de-

pósitos de carvões que se encontram acima das rochas devonianas. 

O nome Permiano foi dado porque as rochas desta idade situavam-se 

próximas à província de Perm, na Rússia. A Era Paleozoica termina 

com o maior evento de extinção em massa de todos os tempos.

A Era Mesozoica (‘vida do meio’), inclui os períodos Triássico, 

Jurássico e Cretáceo. O nome Triássico tem a ver com a divisão em 

três camadas das rochas dessa idade na Alemanha, que se sobrepu-

nham às rochas paleozoicas. Jurássico faz referência às montanhas 

Jura, na Suíça; já Cretáceo vem do termo latim Creta que significa 

‘giz’, relativo às rochas da França e Inglaterra.

A Era Cenozoica significa ‘vida recente’. Ela inicia depois da gran-

de extinção que marcou o final do Período Cretáceo. 

Adaptado de: SOARES, Marina Bento. Tempo geológico. Departamento de Paleontologia e Estratigrafia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Disponível em: <www.ufrgs.br/paleodigital/Tempo_geologico1.html>. Acesso em: 13 set. 2012.

A colunA do tEmpo gEológico

tipos dE rochA

Calvin e Haroldo
by Bill Watterson

As rochas são agregados sólidos naturais com-

postos de um ou mais minerais e podem ser classifica-

das, segundo sua formação, em magmáticas (ou íg-

neas), metamórficas e sedimentares.

Há cerca de 3,8 bilhões de anos, a matéria incan-

descente da qual era formada a Terra começou a esfriar 

e a se solidificar, formando a crosta terrestre. Consoli-

daram-se, assim, as primeiras rochas, chamadas mag-

máticas ou ígneas. O termo magmática vem de mag-

ma, massa natural fluida com temperatura elevada, 

encontrada no interior da Terra. O termo ígnea vem da 

palavra latina ignis, ‘fogo’.

Existem vários tipos de rocha magmática, depen-

dendo da constituição química do magma e de como ele 

se consolidou. Essa consolidação pode acontecer lenta-

mente, quando o magma esfria e se solidifica dentro da 

crosta terrestre, dando origem às chamadas rochas in-

trusivas (o prefixo in-, do latim, quer dizer ‘no interior’, 

‘em’). Nelas, os minerais se agrupam e formam cristais 

visíveis a olho nu, como na maioria dos granitos utiliza-

dos na construção civil, nos quais conseguimos ver três 

componentes: quartzo, feldspato e cristais de mica. 

Quando atinge a superfície terrestre em forma de lava 

pela erupção de um vulcão, o magma esfria rapidamen-

te, originando as chamadas rochas extrusivas (o prefixo 

ex-, do grego, quer dizer ‘fora de’). Sempre que isso ocor-

re, não conseguimos distinguir, a olho nu, os minerais 

componentes de uma rocha. Este é o caso do basalto.
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Esquema de formação de rochas magmáticas Fabio Colombini/Museu de Ciências Naturais, Caxias do Sul, RS.
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As rochas metamórficas, assim como as mag-

máticas, formam-se no interior da crosta terrestre. A 

pressão e a temperatura muito elevadas, os fortes atri-

tos, ou a combinação química de dois ou mais mine-

rais transformam a estrutura das rochas já formadas, 

o que dá origem às rochas metamórficas, como o 

mármore, a ardósia, o quartzito e o gnaisse. Esse pro-

cesso não deve ser confundido com a fusão de rochas, 

que só ocorreria no manto, camada abaixo da crosta 

em que as temperaturas são mais elevadas.

Adaptado de: PRESS, Frank et al. Para entender a Terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. p. 106.

p	 a	rocha	magmática	extrusiva	se	for-
ma	do	magma	que	chega	à	superfí-
cie.	 um	 exemplo	 é	 o	 basalto	 que	
vemos	na	foto.	ele	pode	ter	textura	
vítrea	ou	granulada.

p	 a	solidifi	cação	do	magma	no	interior	
da	 crosta	 terrestre	 forma	 rochas	
intrusivas,	 como	 o	 granito	 que	
vemos	na	foto.

Fabio Colombini/Acervo do fotógrafo
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p	 na	primeira	foto,	exemplo	de	gnaisse,	que	se	origina	do	metamorfi	smo	(transformação)	do	granito,	rocha	magmática.	no	
centro,	pia	de	mármore.	o	mármore	se	origina	da	transformação	do	calcário,	rocha	sedimentar	que	aparece	na	última	foto.	esse	
metamorfi	smo	altera	a	cor,	textura	e	dureza	das	rochas,	entre	outras	transformações.	as	rochas	metamórfi	cas	são	muito	
utilizadas	na	construção	civil	como	material	de	acabamento,	como	pisos	e	revestimentos.	

GGB_v1_PNLD2015_090a109_U2C05.indd   96 3/5/13   9:08 AM



	 estrutura	GeolóGica	 97

Nos primórdios da história geológica do planeta, a 
crosta terrestre era formada por rochas magmáticas e 
metamórficas. Os minerais que as compõem, no proces-
so de consolidação, formaram cristais. Por isso essas ro-
chas também são, em conjunto, chamadas cristalinas.

É preciso lembrar que esse processo de forma-
ção de rochas continua acontecendo, pois faz parte 
da dinâmica da Terra. Mas, com exceção das erupções 
vulcânicas, em que a solidificação da lava ocorre na 
superfície, não podemos observá-lo, já que é lento e 
ocorre no interior da crosta.

O terceiro tipo de rocha presente na crosta terres-
tre são as sedimentares. Conforme a superfície da Ter-
ra se resfriava, gases como nitrogênio, oxigênio, hidro-
gênio e outros foram liberados e formaram a atmosfera. 
A partir de então começaram a ocorrer as chuvas, e 
com elas iniciou-se o processo de intemperismo ou 

decomposição química das rochas (além da química 
há a física; ambas serão estudadas no capítulo 7). O in-
temperismo propiciou a formação dos solos, que com 
o tempo passaram a ser erodidos, principalmente pela 
chuva e pelo vento. Ao longo de milhões de anos, as 
partículas de rocha e solo foram transportadas pelo 
vento e pelas águas e depositadas em depressões, for-
mando grandes depósitos sedimentares. Em muitas 
dessas depressões formaram-se, posteriormente, lagos 
e oceanos. A compactação física e a transformação quí-
mica das partículas dos sedimentos deram origem às 
rochas sedimentares, como o arenito e o calcário. Gran-
de parte dos fósseis é encontrada aprisionada nas ro-
chas sedimentares (leia o texto da página seguinte). 
Vale lembrar que as rochas metamórficas se originam 
de transformações sofridas pelas rochas magmáticas e 
também pelas sedimentares.

1

2

3

4

5

Adaptado de: PRESS, Frank et al. Para entender a Terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. p. 107.

Esquema de formação de rochas sedimentares
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∏	 as	 rochas	 sedimentares	 podem	 apresentar-se	
estratificadas,	ou	seja,	em	camadas	com	idade	e	
composição	 diferentes.	 Pesquisando	 essas	
estratificações,	os	geólogos	conseguem	identificar	
as	 variações	 climáticas	 que	 se	 processaram	 no	
decorrer	 da	 história	 geológica	 de	 determinada	
região.	na	foto	de	2010,	antiga	pedreira	no	Parque	
do	Varvito,	em	itu	(sP).	essa	rocha	sedimentar	é	um	
testemunho	de	que	essa	região	do	planeta	passou	
por	 um	 período	 de	 glaciação	 entre	 os	 períodos	
carbonífero	e	Permiano.
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estrutura	da	terra

Vimos os tipos de rocha que formam a crosta 
terrestre, que é apenas uma pequena parte do plane-
ta. Na figura a seguir, podemos observar sua estrutu-
ra completa.

Didaticamente o planeta Terra pode ser compa-
rado a um ovo, não em termos de forma, mas de pro-
porção de suas estruturas: sua casca, extremamente 
fina, seria a crosta terrestre; a clara seria o manto; e 
a gema, o núcleo.

A crosta terrestre possui uma espessura média 
de 25 km (por volta de 6 km em algumas partes do 
assoalho oceânico e de 70 km nas regiões de cadeias 
montanhosas).

O manto, com 2 900 km de espessura média, é for-
mado por magma pastoso e denso, em estado de fusão.

O núcleo é formado predominantemente por 
níquel e ferro. É subdividido em duas partes: o núcleo 

externo, em estado de fusão, e o núcleo interno (a 
parte mais densa do planeta, também chamado de 
nife). Este, apesar das elevadas temperaturas, está em 
estado sólido graças à alta pressão no centro da Terra.

Vamos imaginar agora que o “ovo” de nossa com-
paração foi cozido e acabamos de retirá-lo do fogo. 
Nós o batemos, muito quente e cheio de energia em 
seu interior, numa mesa. A casca fica totalmente ra-
chada, mas continua presa à clara. Assim é a crosta 
terrestre. Ela não é inteiriça como a casca de um ovo 
cru, mas rachada como a de um ovo cozido batido 
numa mesa. Os vários pedaços de casca rachada se-
riam as placas tectônicas. Seus limites disformes, as 

A Paleontologia é uma especialidade interdisciplinar que faz uso 
de qualquer evidência, direta ou indireta, de organismos extintos em 
rochas sedimentares, para compreender a história geológica da vida 
e da Terra. Ainda contribui, de maneira fundamental, para nosso en-
tendimento dos ambientes, arranjos geográficos, biodiversidade e 
ecossistemas do passado e permite ordenar e correlacionar tempo-
ralmente rochas estratificadas no mundo inteiro. Às vezes, o leigo 
confunde a Arqueologia com a Paleontologia, duas ciências-irmãs, 
que utilizam as mesmas técnicas de investigação, mas 
que diferem nos objetos que estudam. Os paleontólo-
gos concentram-se no registro fóssil de organismos 
extintos, geralmente do passado remoto, enquanto os 
arqueólogos investigam evidências das culturas hu-
manas e civilizações, bem mais recentes, principal-
mente dos últimos 10 mil anos. 

O limite de 10 mil anos adotado para distinguir 
entre objetos arqueológicos e paleontológicos é uma 
escolha de conveniência, pois existem exceções tanto 
na Arqueologia – as belas pinturas em cavernas da Eu-
ropa – como na Paleontologia – ossadas de animais 
extintos em cavernas e cacimbas [poços] no Brasil. 
Mesmo assim, esta data reveste-se de grande signifi-
cância temporal porque coincide, aproximadamente, 
com o advento do Holoceno, a mais recente época geo-
lógica, que se iniciou no término da última fase glacial 
do Pleistoceno. A melhora no clima global do Holoceno 
favoreceu a expansão demográfica que desencadeou 
grandes transformações culturais, culminando na civi-
lização globalizada do presente [...]. O registro arqueo-
lógico da grande jornada humana, ao contrário do re-
gistro paleontológico, compreende, comumente, arte-

fatos e ossos humanos associados a restos de animais e plantas 
comuns até hoje preservados em materiais pouco consolidados 
(solos, sedimentos, escombros, etc.). Essa associação frequente fa-
cilita a reconstituição não somente das relações entre os homens da 
época, mas entre o homem e a natureza também. 

FAIRCHILD, Thomas R.; TEIXEIRA, Wilson; BABINSKI, 
Marly. Geologia e a descoberta da magnitude do tempo. In: TEIXEIRA, Wilson et al. 

(Org.). Decifrando a Terra. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p. 291.

pAlEontologiA = ArquEologiA? ciênciAs-irmãs com EnfoquEs difErEntEs

p	 fósseis	de	ostras	gigantes	com	200	milhões	de	anos,	encontrados	por	
paleontólogos	 na	 cordilheira	 dos	 andes	 (Peru),	 a	 cerca	 de	 3	000	
metros	de	altitude	(foto	de	2011).	entre	outras,	é	uma	prova	de	que	
essa	região	já	esteve	no	fundo	do	mar.
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rachaduras, seriam as falhas geológicas – rupturas 
nas camadas rochosas da crosta – que delimitam as 
placas, detalhadas na página 103.

A litosfera (do grego lithos, que significa ‘pedra’, 
‘rocha’) compreende as rochas da esfera terrestre, da 
crosta (continental e oceânica), e é formada por placas 

rígidas e móveis, as placas tectônicas. Logo abaixo dela 
encontramos a astenosfera (do grego sthenos, ‘sem for-
ça’, ‘fraco’), que é constituída por rochas parcialmente 
fundidas. Ao contrário da litosfera, é uma camada me-
nos rígida e com temperaturas mais elevadas. Essas 
características dão mobilidade às placas tectônicas.

Modelo baseado na composição química das camadas

Manto superior

Crosta
oce‰nica (6-12 km)

6 378 km

5 120 km

2 900 km

670 km

Crosta
continental (25-70 km)

Zona de transi•‹o

Manto inferior

Nœcleo 
externo

Zona de
transi•‹o

Nœcleo
interno

Modelo baseado no comportamento mecânico dos materiais

Litosfera

75-100 km

6 378 km

5 120 km

2 900 km

670 km

Endosfera

Zona de
transi•‹o

Nœcleo
interno

Nœcleo 
externo

Astenosfera

Mesosfera

Perfis esquemáticos da estrutura interna da Terra

Adaptado de: ENCICLOPÉDIA do estudante: ciências da Terra e do Universo. São Paulo: Moderna, 2008. p. 23.

p	 acima,	cortes	esquemáticos	mostrando	as	camadas	do	interior	do	planeta,	de	acordo	com	dois	modelos:	o	primeiro	baseado	na	
composição	química	das	camadas	e	o	outro,	no	comportamento	mecânico	dos	materiais,	como	sua	resistência	e	dureza.	a	
descoberta	das	variações	da	composição	e	das	características	físicas	dos	materiais	que	constituem	o	interior	da	terra	foi	
possível	por	meio	do	estudo	da	velocidade	de	propagação	de	ondas sísmicas	e	a	sua	forma	de	transmissão,	liberadas	nos	
terremotos	ou	em	explosões	controladas.

deriVa	continental	e	tectônica	de	Placas

No século XVI, quando foram confeccionados os 
primeiros mapas-múndi com relativa precisão, obser-
vou-se a coincidência entre os contornos da costa 
leste sul-americana e da costa oeste africana. Surgi-
ram, então, hipóteses de que os continentes não esti-
veram sempre em suas atuais posições. Entretanto, 
somente em 1915, o deslocamento dos continentes 
foi apresentado como tese científica (a teoria da deri-

va continental) por um meteorologista alemão cha-
mado Alfred Wegener (1880-1930). Ele propôs que há 
cerca de 200 milhões de anos teria existido apenas um 
continente, a Pangeia (‘toda a terra’), que em determi-
nado momento começou a se fragmentar.

Alexander du Toit (1878-1948), geólogo que le-
cionou na Universidade de Johannesburgo, na África 
do Sul, foi um dos maiores defensores da teoria de 
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Wegener. Ele considerava que a Pangeia se dividiu pri-
meiramente em dois grandes continentes, a Laurásia, 
no hemisfério norte, e Gonduana, no hemisfério sul, 

que continuaram a se fragmentar, originando os con-
tinentes atuais. Observe as ilustrações a seguir, que 
mostram essa sequência.

Além de se basear na coincidência entre os 
contornos das costas atlântica sul-americana e 
africana, Wegener tinha outro argumento para de-
fender sua teoria: as semelhanças entre os tipos de 
rocha e de fósseis de plantas e animais encontrados 
nos dois continentes, separados pelo oceano Atlân-
tico, portanto por milhares de quilômetros. A pre-
sença de fósseis idênticos ao longo dessas costas 
era a prova que faltava para demonstrar que, no 
passado, África e América do Sul formaram um úni-
co continente. A descoberta de fósseis de plantas 
tropicais na Antártida também indicava que essa 
área, atualmente coberta de gelo, já esteve bem 
mais próxima do Equador.

Apesar das evidências, a teoria proposta por 
Wegener não foi bem recebida pela comunidade 
científica da época. Isso ocorreu principalmente 
porque ele não conseguiu explicar a força que fratu-

rou a litosfera e impulsionou os continentes. Havia 
um clima de intenso debate sobre a questão na épo-
ca e os físicos convenceram a maioria dos geólogos 
de que as camadas da Terra eram muito rígidas para 
que a deriva continental ocorresse.

Somente na década de 1960, mais de trinta anos 
depois da morte de Wegener, o tema voltou a ser 
abordado. O desenvolvimento de novas tecnologias 
permitiu o mapeamento do fundo do oceano por 
meio de expedições submarinas. Tal mapeamento le-
vou à descoberta de evidências que comprovaram a 
deriva continental e levaram ao desenvolvimento da 
teoria da tectônica de placas. Essa teoria foi impor-
tante para as diversas ciências relacionadas ao estudo 
da Terra assim como a descoberta da estrutura do 
átomo foi para a Física e a Química ou a teoria da 
evolução das espécies, para as Ciências Biológicas. O 
texto a seguir retrata esse processo.

Hoje Representa•‹o esquemática
sem escala

AMÉRICA

DO NORTE

AMÉRICA

DO SUL

ÁFRICA

ANTÁRTIDA

OCEANIA

EURÁSIA

Há 225 milh›es de anos (fim do Permeano). Há 180 milh›es de anos (início do Jurássico).

Há 135 milh›es de anos (início do Cretáceo).

MAR DE

TÉTIS

OCEANO

PANTALASSA

P
A

N
G

E
I A  

L A U R Á S I A

G
O

N

D
U

A N A  

MAR DE

TÉTIS

Há 65 milhões de anos (início do Terciário).

Deriva dos continentes
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Adaptado de: CHARLIER, Jacques (Dir.). Atlas du 21
e
 siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 179.
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Hess e Dietz defenderam que a movimentação do 
manto carrega consigo as grandes placas tectônicas que 
compõem a crosta terrestre. Essas placas se deslocam 
sobre a astenosfera e provocam a deriva dos continentes.

A exploração de petróleo em alto-mar, na década de 
1960, ajudou a confirmar a expansão do assoalho oceâni-
co, corroborando a teoria da deriva continental e da tec-
tônica de placas. Quando a idade de algumas rochas reti-
radas do fundo do mar foi determinada, obteve-se a evi-
dência que faltava para comprovar as duas teorias. À 

medida que aumentava a distância entre o local onde as 
amostras foram retiradas e a Dorsal Atlântica (cadeia 
montanhosa submersa no meio do oceano Atlântico), 
tanto para leste como para oeste, aumentava também a 
idade das rochas. Isso prova que há uma enorme falha no 
assoalho oceânico, dividindo-o em duas enormes placas 
que se afastam uma da outra, provocando o alargamento 
do fundo do mar, a ampliação do oceano Atlântico e um 
distanciamento maior entre os continentes localizados 
em seus dois extremos. Observe o mapa a seguir.

A evidência geológica [da deriva continental] não convenceu os 
céticos, os quais mantiveram que a deriva era fisicamente impossível. 
Ninguém havia proposto, ainda, uma força motora plausível que pu-
desse ter fragmentado a Pangeia e separado os continentes. Wegener, 
por exemplo, pensava que os continentes flutuavam como barcos 
sobre a crosta oceânica sólida, arrastados pelas forças das marés, do 
Sol e da Lua!

A ruptura veio quando os cientistas deram-se conta de que a 
convecção do manto da Terra poderia empurrar e puxar os continentes 
à parte, formando uma nova crosta oceânica, por meio do processo 

de expansão do assoalho oceânico. [...]
As evidências convincentes começaram a emergir como um re-

sultado da intensa exploração do fundo oceânico ocorrida após a Se-
gunda Guerra Mundial. O mapeamento da Dorsal Mesoatlântica sub-
marina e a descoberta do vale profundo na forma de fenda, ou rifte, 
estendendo -se ao longo de seu centro, despertaram muitas espe-

culações […]. Os geólogos descobriram que quase todos os terremo-
tos no oceano Atlântico ocorreram próximos a esse vale em rifte. 
Uma vez que a maioria dos terremotos é gerada por falhamento tec-
tônico, esses resultados indicaram que o rifte era uma feição tectoni-
camente ativa. Outras dorsais mesoceânicas com formas e atividades 
sísmicas similares foram encontradas nos oceanos Pacífico e Índico.

No início da década de 1960, Harry Hess, da Universidade de 
Princeton, e Robert Dietz, da Instituição Scripps de Oceanografia, 
propuseram que a crosta separa-se ao longo de riftes nas dorsais 
mesoceânicas e que o novo fundo oceânico forma-se pela ascen-
são de uma nova crosta quente nessas fraturas. O novo assoalho 
oceânico – na verdade, o topo da nova litosfera criada – expande-
-se lateralmente a partir do rifte e é substituído por uma crosta 
ainda mais nova, num processo contínuo de formação de placa.

PRESS, Frank et al. Para entender a Terra. 4. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2006. p. 49.

ExpAnsão do AssoAlho ocEânico

Adaptado de: TASSINARI, Colombo C. G. Tectônica global. In: TEIXEIRA, Wilson et al. (Org.). Decifrando a Terra. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p. 84.
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As idades geocronológicas do oceano Atlântico
distribuição	das	idades	geocro-
nológicas	 do	 fundo	 oceânico	
num	trecho	entre	a	américa	do	
norte	e	a	África.	note	que,	quan-
to	 mais	 próximas	 da	 dorsal	
atlântica,	menor	é	a	idade	das	
rochas	(em	milhões	de	anos).
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Como podemos observar no 

esquema ao lado, o material mag-

mático do manto se movimenta 

lentamente, formando correntes de 

convecção, responsáveis pelo des-

locamento das placas tectônicas.

Ao se moverem, as placas tec-

tônicas podem se chocar (placas 

convergentes), afastar-se (placas 

divergentes) ou simplesmente 

deslizar lateralmente entre si (pla-

cas conservativas).

representação	esquemática	do	que	ocorre	com	as	bordas	das	placas:

P	 1.	Placa	continental	penetra	sob	outra,	também	continental,	resultando	em	metamor-
fismo,	terremotos	e	dobramentos.

P	 2.	Placa	oceânica	sobrepõe-se	a	outra	 (movimento	de	subducção)	e	se	 forma	uma	
fossa.

P	 3.	Placa	oceânica,	que	é	mais	densa,	mergulha	sob	a	continental,	formando	uma	zona	
de	subducção	no	assoalho	marinho	e	uma	fossa	marinha;	na	placa	continental	ocorre	o	
levantamento	de	montanhas.

P	 4.	magma	é	expelido	para	a	superfície	(no	caso,	o	fundo	do	oceano)	e	transformado	em	
rocha,	constituindo	novas	bordas,	uma	de	cada	lado,	que	formam	as	dorsais	oceânicas.

P	 5-6.	Placa	se	desloca	em	relação	à	outra,	em	decorrência	de	movimentos	tectônicos,	ao	
longo	de	uma	falha;	nesses	casos	as	bordas	se	mantêm.

Movimento de convecção do manto terrestre

Adaptado de: PRESS, Frank et al. Para entender a Terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. p. 39.

Tipos de contatos entre placas tectônicas
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Atualmente, a crosta terrestre é constituída por 

sete grandes placas tectônicas e outras menores. Há 

milhões de anos, no início de sua movimentação, é 

provável que as placas fossem em menor número, 

conforme vimos na página 100. Observe no mapa da 

página ao lado as placas tectônicas hoje conhecidas.
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Na faixa de contato entre placas convergen-
tes, como no caso da Sul-Americana e de Nazca 
(observe o mapa a seguir), a placa oceânica, mais 
densa, mergulha sob a continental. Esse fenôme-
no, conhecido como subducção, dá origem às 
fossas marinhas, como a de Atacama, no ocea-
no Pacífico. Ao mergulhar em direção ao manto, 
a placa oceânica é destruída, porque se funde 
novamente. Já a placa continental, devido à pres-
são da placa que mergulhou, soergue-se, dobra-
-se ou enruga-se. É justamente nessas porções 
menos rígidas da crosta que ocorrem, desde pelo 
menos a era Mesozoica, os movimentos orogené-
ticos. Foi assim que se originaram as grandes ca-
deias montanhosas do planeta, formadas pelo 
enrugamento ou pelo soerguimento de extensas 
porções da crosta. No caso das placas Sul-Ameri-
cana e de Nazca, por exemplo, o encontro entre elas deu origem à cordilheira dos Andes. Quando localizadas 
no oceano, as placas tectônicas podem formar cadeias montanhosas submersas ao se encontrarem.

p	 distribuição	geográfica	das	placas	tectônicas,	vulcões	e	zonas	sujeitas	a	terremotos.	observe	que	todas	as	regiões	de	atividade	sísmica	
intensa	estão	sobre	limites	de	placas.	o	mesmo	ocorre	com	a	quase	totalidade	dos	vulcões	ativos.	isso	acontece	porque,	nas	zonas	de	
encontro	dessas	placas,	a	crosta	é	mais	frágil,	permitindo	o	escape	de	magma,	que	dá	origem	aos	vulcões.	além	disso,	devido	aos	movimentos	
das	placas,	a	crosta	fica	sujeita	a	abalos	sísmicos.	observe	também	o	infográfico	das	páginas	a	seguir	e	veja	como	se	formam	os	tsunamis.
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p	 os	topos	das	cadeias	oceânicas	podem	formar	arcos	de	ilhas	vulcâ-
nicas,	como	ocorre	com	o	arquipélago	do	Havaí	(estados	unidos).
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Nos limites convergentes há ainda outro tipo de 
evento geológico envolvendo duas placas cujos limites 
são continentais. Nesse caso, ao se encontrarem, a 
mais densa penetra sob a menos densa, porém as pla-
cas não vão em direção ao manto, elas se dobram e dão 
origem a cadeias montanhosas. É o caso do Himalaia, 
entre as placas Euro-Asiática e Indo-Australiana, região 
de fortes abalos sísmicos e metamorfismo.

Na zona de encontro entre duas placas diver-
gentes, o magma aflora lentamente formando ao 
longo de milhares de anos uma cadeia montanhosa 
chamada dorsal. É o caso das placas Sul-Americana 
e Africana, cujo contato se dá no meio do oceano 
Atlântico, formando a Dorsal Atlântica, mostrada no 
mapa da página 101.
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INFOGRÁFICO

TSUNAMIS
A ocorrência de terremotos ou erupções vulcânicas sob os oceanos pode 
ocasionar a formação de ondas gigantescas, chamadas tsunamis (palavra 
em japonês que signifi ca ‘onda de porto’) ou maremotos.

Menor que 1: detectado 
apenas pelo sismógrafo.

1

ESCALA RICHTER

A magnitude (grandeza) de um sismo pode 
ser medida por um instrumento chamado 
sismógrafo, utilizando-se a Escala Richter, 
que mede a força de um terremoto em termos 
de energia liberada. Essa escala é logarítmica, 
ou seja, de um grau para o grau seguinte a 
diferença na amplitude das vibrações é de 
dez vezes. Apesar de não indicar os níveis de 
estragos causados, é possível estabelecer 
uma relação entre os graus e seus efeitos nos 
objetos e construções.

2 3

De 2 a 3: pequeno tremor 
percebido pelas pessoas.

Grande profundidade do oceano

A propagação de ondas sísmicas 
liberadas por um terremoto provoca 
primeiramente um deslocamento 
vertical de grande volume de água. 
A partir daí são formadas ondas 
que, em alto-mar, têm grande 
comprimento (até 160 km), alta 
velocidade (até 800 km/h) e baixa 
altura (até 0,5 m). As ondas 
podem atravessar o oceano em 
poucas horas. 

deslocamento de grande 
volume de água

As ondas são geradas em 
todas as direções.
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placa tectônica A
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placa tectônica B

epicentro

ondas sísmicas

hipocentro

falha

A fonte de onde partem as ondas sísmicas é denominada 
hipocentro ou foco, e o ponto da superfície localizado 
diretamente sobre o foco é o epicentro.
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4 7

Ilustração esquemática, sem escala.

Adaptado de: ASSUMPÇÃO, M.; DIAS NETO, C. H. Sismicidade e estrutura interna da Terra. In: TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. p. 52.

1

3

2

Orla marítima em condições normais, com uma estreita faixa de areia 
utilizada pelos banhistas.

Momentos antes de elevar-se e atingir a costa, o tsunami, em razão 
do grande comprimento de onda, pode provocar um rebaixamento do 
nível do mar, que recua signifi cativamente: a diminuição da velocidade 
na base da onda é mais pronunciada e o topo tende a tomar a dianteira 
em relação à base.

As ondas gigantes avançam sobre o continente.

A sequência de imagens 1, 2 
e 3 mostra um trecho da orla 
marítima de Kalutara, no Sri 
Lanka, em 26 de dezembro de 
2004, quando o efeito de um 
terremoto de magnitude 9.0, 
com epicentro na costa oeste de 
Sumatra, propagou-se por milhares 
de quilômetros.

Dependendo da magnitude do terremoto e da localização do epicentro, 
as consequências podem ser sentidas na outra extremidade do oceano. 
Neste mapa, vemos uma simulação que mostra o momento em que a onda 
chega a Nova Zelândia, cerca de 13 horas após a sua formação. Os tsunamis 
atingem até 800 km/h e, por isso, percorrem grandes distâncias em pouco 
tempo. O epicentro do terremoto que provocou esse tsunami estava 
próximo à costa do Chile, na outra extremidade do oceano Pacífi co.

Acima de 7: grande 
poder de destruição.

De 5 a 7: perigoso, 
sobretudo em áreas 

populosas.

De 3 a 5: moderado, 
podendo causar alguns 
danos em construções.

Pequena profundidade do oceano
À medida que se aproximam do continente e o mar fica mais raso, 
as ondas vão desacelerando por causa do atrito com o fundo, 
diminuindo de comprimento e aumentando de altura (como longe da 
costa a velocidade das ondas continua alta, as ondas se juntam e a 
massa de água se acumula).

comprimento da onda

altura da onda

Quando chegam ao litoral, as ondas podem 
atingir mais de 10 m de altura, com imenso 
volume de água. A partir de então a água 
invade o continente e avança por terra, 
destruindo quase tudo por onde 
passa.
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Quando as placas deslizam lateralmente entre si, 

como fazem a placa Norte-Americana e a do Pacífico, não 

ocorre destruição nem formação de crosta. Trata-se de 

placas conservativas, que, como o próprio nome sugere, 

não produzem grandes alterações de relevo, embora pro-

voquem falhas e terremotos, como mostram as fotos.
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O vulcanismo e os abalos sísmicos, que também 

são responsáveis por alterações do relevo, estão 

associados à tectônica de placas. A ascensão do 

magma à superfície dá origem aos vulcões, montanhas 

com formato de cone e alturas variadas. O vulcão 

Etna, no sul da Itália, por exemplo, tem 3 280 m de 

altura, dos quais 3 070 m são constituídos de material 

oriundo de suas próprias erupções. O Mauna Loa, no 

Havaí, atinge aproximadamente 9 000 m de altura 

total, e sua base está a cerca de 5 000 m abaixo do 

nível do mar, no oceano Pacífico.

Os vulcões e terremotos têm 

um grande poder destrutivo. No en-

tanto, o avanço das técnicas de de-

tecção, o treinamento da população 

que vive em áreas de risco e sua rá-

pida retirada pelo governo em caso 

de erupções vulcânicas e tsunamis, 

bem como o desenvolvimento de 

novas tecnologias de construção 

criadas para amenizar o impacto de 

abalos sísmicos, evitaram a morte 

de milhares de pessoas nas últimas 

décadas, em diversos países.

∏	 ao	lado,	a	falha	de	san	andreas,	na	califórnia	(estados	unidos),	
em	2009.	as	setas	indicam	descolamento	conservativo	das	pla-
cas.	acima,	destruição	causada	por	terremoto	em	oakland	
(califórnia),	em	1989.	esta	falha	é	a	zona	de	contato	entre	a	
placa	norte-americana	e	a	do	Pacífico;	seu	deslizamento	pro-
voca	terremotos	e	grandes	prejuízos	nas	cidades	atingidas.
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∏	 Vulcão	Villarrica	(chile),	em	2009.
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as	ProVíncias	GeolóGicas

Os processos tectônicos estudados condi-

cionam estruturas na superfície das terras emer-

sas do planeta. Elas podem ser classificadas em 

três grandes províncias geológicas, ou seja, 

áreas com a mesma origem e formação geológi-

ca: escudos cristalinos, dobramentos moder-

nos e bacias sedimentares.

Os escudos cristalinos são encontrados nas 

áreas de consolidação da crosta terrestre e com-

põem sua formação mais antiga. São constituídos 

por minerais não metálicos (granito, ardósia, quart-

zo, argilas, etc.) e metálicos ( ferro, manganês, ouro, 

cobre, etc.), encontrados nos escudos datados do 

Proterozoico e início da era Paleozoica. O Brasil 

possui 36% da superfície de seu território em estru-

turas de escudo cristalino (observe o mapa ao lado). 

Nos estados de Minas Gerais e do Pará há enorme 

concentração de recursos minerais metálicos.
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note	que	os	dobramentos	fazem	parte	de	estruturas	
cristalinas	 antigas.	 apenas	 as	 formas	 do	 relevo	 são	
recentes	porque	resultam	de	movimentos	associados	à	
tectônica	de	placas	que	se	 iniciou	na	era	mesozoica.	
esse	movimento	da	crosta	ocorreu	associado	aos	movi-
mentos	orogenéticos	da	porção	oeste	de	nosso	conti-
nente,	que	soergueram	as	rochas	formando	a	cordilhei-
ra	dos	andes	e	originaram	várias	falhas	geológicas,	com	
consequente	surgimento	de	escarpas	de	 falhas,	das	
quais	uma	das	mais	evidentes	é	a	serra	do	mar.

p

Adaptado de: VASCONCELOS, Regina; ALVES 

FILHO, Ailton P. Atlas geográfico ilustrado e 

comentado. São Paulo: FTD, 1999. p. 30.
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∏	 escarpa	da	serra	do	mar	
na	 praia	 de	 itacoatiara,	
em	niterói	(rJ),	em	2010.
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Como vimos, a formação de grandes cadeias oro-

gênicas em consequência da movimentação das placas 

ocorreu no início do Período Terciário ( final da Era Me-

sozoica e início da Cenozoica). Em relação à história geo-

lógica do planeta, essas ocorrências são relativamente 

recentes; por isso convencionou-se denominá-las do-

bramentos modernos ou dobramentos terciários. 

Tais cadeias, como a cordilheira dos Andes, a do Hima-

laia, a dos Alpes e as montanhas Rochosas, apresentam 

elevadas altitudes e forte instabilidade tectônica, e po-

dem conter vários tipos de minerais metálicos e não me-

tálicos. O Brasil, por se localizar no meio da placa tectô-

nica Sul-Americana, não possui dobramentos modernos 

nem vulcões ativos, e os abalos sísmicos de maior inten-

sidade são pouco frequentes no país.

As bacias sedimentares são depressões do 

relevo preenchidas por fragmentos minerais de ro-

chas erodidas e por sedimentos orgânicos; estes 

últimos, ao longo do tempo geológico, podem 

transformar-se em combustíveis fósseis. No caso de 

soterramentos ocorridos em antigos mares e lagos, 

ambientes aquáticos ricos em plâncton e algas, é 

possível encontrar petróleo – a plataforma conti-

nental brasileira possui grandes depósitos desse 

combustível. Já no caso do soterramento de antigos 

pântanos e florestas, ricos em celulose, há a possi-

bilidade de ocorrência de carvão mineral. No Brasil 

esses depósitos são pequenos e ocorrem principal-

mente na região Sul. A estrutura geológica das ter-

ras emersas brasileiras é constituída predominan-

temente por bacias sedimentares, que recobrem 

64% de sua superfície, onde podem se encontrar 

petróleo e carvão mineral.

As principais reservas petrolíferas e carboníferas 

do planeta datam, respectivamente, das eras Me-

sozoica (Período Cretáceo) e Paleozoica (Período Car-

bonífero). Nas bacias sedimentares ainda se pode en-

contrar o xisto betuminoso (rocha sedimentar que 

possui betume em sua composição e da qual se extrai 

óleo combustível), além de vários recursos minerais 

não metálicos amplamente utilizados na construção 

civil, como argila, areia e calcário.

p	 extração	de	petróleo	em	poço	terrestre	localizado	em	mossoró	(rn),	em	2011.
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Pesquisa na internet

P	 Global Volcanism Program

Especializado em vulcões, esse site do Smithsonian Institute (Washington D.C., Estados Unidos) oferece mapas, imagens e mui-

tas outras informações sobre o assunto (em inglês). Disponível em: <www.volcano.si.edu>. Acesso em: 1o set. 2012.

P	 IBGE

Possui um link para estudantes chamado “Ibgeteen”, onde está disponível um atlas escolar que contém animações muito inte-

ressantes sobre a separação dos continentes. Disponível em: <www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlasescolar/apresentacoes/forma-

caodoscontinentes.swf>. Acesso em: 1o set. 2012.

P	 Instituto Astronômico e Geofísico – USP

Possui uma página chamada “Investigando a Terra”, com diversas informações interessantes sobre Geologia, Astronomia, Me-

teorologia e outras. Disponível em: <www.iag.usp.br/siae98/default.htm>. Acesso em: 1o set. 2012. 

P	 Iris

Sediado em Washington D.C., Estados Unidos, o Incorporated Research Institutions of Seismology (Iris) mostra em que regiões 

houve terremoto nos últimos dias ou de um ano para cá. No site (em inglês) você encontra também um mapa que localiza os 

sismógrafos existentes em todos os continentes e mostra em que lugar é dia e em que lugar é noite no momento do acesso. 

Disponível em: <www.iris.edu>. Acesso em: 1o set. 2012.

P	 Sociedade Brasileira de Geologia

Elenca dezenas de links de museus, órgãos públicos e privados, revistas especializadas e outros que abordam os temas estuda-

dos neste capítulo, além de muitos assuntos ligados à Geologia. Disponível em: <http://sbgeo.org.br>. Acesso em: 1o set. 2012.

1. descreva	como	se	formam	as	rochas	magmáticas,	metamórficas	e	sedimentares.

2. explique	a	teoria	de	Wegener	sobre	a	deriva	continental.

3. explique	a	tectônica	de	placas	e	relacione-a	com	a	hipótese	da	deriva	continental.

4. Quais	são	as	províncias	geológicas	do	planeta?	como	elas	se	formaram?

5. destaque	a	importância	econômica	das	diferentes	províncias	geológicas	para	a	obtenção	de	recursos	mi-
nerais.

6. caracterize	a	estrutura	geológica	do	território	brasileiro.

compreendendo conteúdos

1. observe	novamente	a	 tabela	que	mostra	o	“ano-terra”,	na	página	94,	e	responda:	existe	a	possibilidade	
de	os	seres	humanos	terem	convivido	com	os	dinossauros	ao	longo	da	história	geológica	do	planeta,	como	
aparece	em	filmes	de	ficção	científica?	Justifique.

2. na	abertura	deste	capítulo	você	leu	a	frase	de antoine	lavoisier:	“na	natureza	nada	se	cria,	nada	se	perde,	
tudo	se	 transforma.”.	Que	exemplos	de	 transformações	geológicas	em	nosso	planeta	você	poderia	citar	
para	comprovar	essa	afirmação?

3. suponha	que	uma	determinada	cidade	está	localizada	em	uma	formação	geológica	de	escudos	cristalinos	
antigos.	a	prefeitura	pretende	estimular	a	pesquisa	e	o	aproveitamento	econômico	dessa	área	e	montar	um	
parque	industrial.	

a)	 Que	recursos	minerais	poderiam	ser	encontrados	nesse	tipo	de	formação	geológica?	

b)	Que	indústrias	poderiam	ser	implantadas	na	hipótese	de	se	confirmar	a	existência	de	minérios?

desenvolvendo habilidades 
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Você já pensou sobre como o relevo influencia as atividades agrícolas, os sistemas 

de transportes e a organização interna das cidades? E como ele influencia seu dia a dia?

O conhecimento das características do relevo é indispensável ao planejamento das ati-

vidades rurais e urbanas, uma vez que todas elas se estabelecem sobre essa base física. As 

condições de criação ou cultivo, a expansão urbana, a amplitude das inundações nas várzeas 

de rios, a localização das hidrelétricas, o traçado das rodovias e ferrovias, a escolha do local 

mais adequado para a construção de moradias ou das melhores vias para caminhar ou andar 

de bicicleta: enfim, todas as formas de uso e ocupação do solo estão relacionadas com as 

características do relevo. Observe a seguir alguns exemplos dessa influência.

6
Estruturas e 

formas do relevo
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∏	 ao	lado,	rodovia	em	relevo	plano	
no	município	de	 itapema	(sc),	
em	foto	de	2012;	abaixo,	telefé-
rico	para	transporte	de	pessoas	
que	moram	no	morro,	na	comu-
nidade	do	complexo	do	alemão,	
no	rio	de	Janeiro	(rJ),	em	foto	
de	2012. p

ca
p

ítu
lo
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GeomorfoloGia

O relevo da superfície terrestre apresenta elevações 
e depressões de diversas formas e altitudes. É constituí-
do por rochas e solos de diferentes origens, e vários pro-

cessos os modificam ao longo do tempo. A disciplina que 
estuda a dinâmica das formas do relevo terrestre é a geo-
morfologia (‘estudo das formas da Terra’).
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p	 neste	planisfério	notamos	que	as	altitudes	do	relevo	variam	bastante	na	superfície	do	planeta.	os	mapas	que	indicam	altitude	de	
relevo	são	chamados	mapas hipsométricos –	a	hipsometria	é	a	técnica	que	representa	as	diferentes	altitudes	da	superfície	por	
meio	de	uma	variação	de	cores.	em	alguns	mapas,	o	relevo	submarino	também	é	representado	em	diferentes	tonalidades	de	azul.

p	 a	fisionomia	da	paisagem	terrestre	é	extremamente	variada,	como	se	pode	observar	nas	fotos	acima.	À	esquerda,	o	cânion	do	
rio	são	francisco,	na	divisa	entre	os	estados	de	sergipe,	alagoas	e	bahia,	em	2012;	à	direita,	uma	região	montanhosa	na	Pata-
gônia	(argentina),	em	2011.	estes	são	dois	exemplos	de	formações	de	relevo	da	superfície	da	terra.
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112	 GeoGrafia	física	e	meio	ambiente

O relevo resulta da atuação de agentes internos 

e externos na crosta terrestre.

• Agentes internos, também chamados endógenos, 

são aqueles impulsionados pela energia contida no 

interior do planeta – as forças tectônicas, ou tecto-

nismo, que movimentam as placas e provocam do-

bramentos, falhamentos, terremotos e vulcanismo. 

Como vimos, esses fenômenos deram origem às 

grandes formações geológicas existentes na superfí-

cie terrestre – as cadeias orogênicas, os escudos cris-

talinos, as escarpas, as montanhas de origem vulcâ-

nica – e continuam a atuar em sua transformação.

• Agentes externos, também chamados exógenos, 

atuam na modelagem da crosta terrestre, transfor-

mando as rochas, erodindo os solos e dando ao re-

levo o aspecto que apresenta atualmente. Os prin-

cipais agentes externos são naturais – a tempera-

tura, o vento, as chuvas, os rios e oceanos, as gelei-

ras, os microrganismos, a cobertura vegetal –, mas 

há também a ação crescente dos seres humanos.
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p	 acima,	o	monte	osorno	(chile),	originado	pelo	vulcanismo,	um	dos	agentes	internos	que	alteram	a	paisagem	terrestre.	foto	de	2010.

entre	os	agentes	externos,	destaca-se	o	ser	hu-
mano.	mineração,	aterramento,	desmatamen-
to,	terraplenagem,	canalização	e	represamento	
são	exemplos	de	ações	humanas	que	alteram	
diretamente	as	formas	do	relevo.	na	foto,	explo-
ração	de	minério	de	ferro	no	Projeto	carajás	em	
marabá	(Pa),	em	2011.

p
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As forças externas naturais são, 

portanto, modeladoras e atuam de for-

ma contínua ao longo do tempo geoló-

gico. Ao agirem na superfície da crosta, 

provocam a erosão e alteram o relevo 

por meio de suas três fases: intemperis-

mo, transporte e sedimentação.

• Intemperismo: é o processo de de-

sagregação (intemperismo físico) e 

decomposição (intemperismo quí-

mico) sofrido pelas rochas. O prin-

cipal fator de intemperismo físico é 

a variação de temperatura (dia e 

noite; verão e inverno), que provoca 

dilatação e contração das rochas, 

fragmentando-as em formas e ta-

manhos variados. Outro exemplo é 

o congelamento de água nas fissu-

ras das rochas, fato comum em re-

giões polares e de altitudes elevadas – ao congelar, 

a água dilata as fissuras das rochas e provoca sua 

fragmentação. Já o intemperismo químico resulta 

sobretudo da ação da água sobre as rochas, provo-

cando, com o passar do tempo, uma lenta modifi-

cação na composição química dos minerais. O in-

temperismo físico e o intemperismo químico 

atuam ao mesmo tempo, mas dependendo das ca-

racterísticas climáticas um pode atuar de maneira 

mais intensa que o outro. Por exemplo, em regiões 

onde há escassez de água, as rochas sofrem mais 

intemperismo físico do que químico.

• Transporte e sedimentação: o material intem-

perizado – os fragmentos de rocha decomposta e 

o solo que dela se origina (processo que veremos 

no capítulo 7) – está sujeito à erosão. Nesse pro-

cesso, as águas e o vento desgastam a camada su-

perficial de solos e rochas, removendo substân-

cias que são transportadas para outro local, onde 

se depositam ou se sedimentam. O material remo-

vido provoca alterações nas formas do relevo – 

por exemplo, aplainamento e rebaixamento, mu-

dança na forma das encostas e alargamento das 

margens de um rio. O material que se deposita 

também modifica o relevo, formando ambientes 

de sedimentação: fluvial (rios), glaciário (gelo e 

neve), eólico (vento), marinho (mares e oceanos) e 

lacustre (lagos), entre outros.
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p	 a	exposição	ao	sol	aquece	as	rochas	provocando	sua	dilatação.	com	a	chuva	e	
a	ação	das	marés,	há	queda	brusca	de	temperatura,	o	que	provoca	contração	e	
desagregação	mecânica	de	partículas.	foto	de	costão	rochoso	na	ilha	do	car-
doso,	em	cananeia	(sP),	em	2012.

∏	 a	erosão	é	resultado	da	ação	de	algum	agente,	
como	chuva,	vento,	geleira,	rio	ou	oceano,	que	
provoca	o	transporte	de	material	sólido.	na	
foto,	de	2011,	dunas	na	namíbia,	um	exemplo	
da	ação	do	vento	(erosão	eólica).
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A atuação do intemperismo é acentuada ou ate-

nuada conforme características do clima, da topogra-

fia, da biosfera, do tipo de material que compõe as 

rochas – os minerais – e do tempo de exposição delas 

às intempéries. Os diferentes minerais apresentam 

maior ou menor resistência à ação do intemperismo 

e da erosão. Rochas com quantidades significativas de 

quartzo, por exemplo, têm mais resistência. Já as sedi-

mentares, como o calcário e o arenito, são mais susce-

tíveis ao intemperismo e à erosão. Em ambientes mais 

quentes e úmidos, o intemperismo químico é mais 

intenso, enquanto em ambientes mais secos predomi-

na o intemperismo físico.

As rochas que compõem os escudos cristalinos, 

por serem de idades geológicas remotas, sofreram por 

mais tempo a ação do intemperismo e da erosão, o 

que se reflete em suas formas. As altitudes modestas 

e as formas arredondadas, como nos montes Apala-

ches (Estados Unidos), nos alpes Escandinavos (Sué-

cia e Noruega), na serra do Espinhaço (Brasil) e nos 

montes Urais (Rússia), mostram a ação desses proces-

sos modeladores nas formas do relevo.

a	classificação	do	relevo	brasileiro

O território brasileiro possui uma grande 

diversidade de formas e estruturas de relevo, como 

serras, escarpas, planaltos, planícies, depressões, 

chapadas, tabuleiros, cuestas e muitas outras.

Leia o texto a seguir. Nele, o autor nos mostra a 

diferença entre estrutura e forma de relevo.
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p	 delta	do	rio	Parnaíba	em	araioses	(ma),	em	2007.	este	é	um	exemplo	de	alteração	da	forma	do	relevo	provocada	pela	sedimentação.

O território brasileiro é formado por estruturas geológicas antigas. 

Com exceção das bacias de sedimentação recente, como a do Pantanal 

Mato-Grossense, parte ocidental da bacia Amazônica e trechos do lito-

ral nordeste e sul, que são do Terciário e do Quaternário (Cenozoico), o 

restante das áreas tem idades geológicas que vão do Paleozoico ao 

Mesozoico, para as grandes bacias sedimentares, e ao Pré-Cambriano 

(Arqueozoico-Proterozoico), para os terrenos cristalinos.

No território brasileiro, as estruturas e as formações litológicas 

são antigas, mas as formas do relevo são recentes. Estas foram pro-

duzidas pelos desgastes erosivos que sempre ocorreram e conti-

nuam ocorrendo, e com isso estão permanentemente sendo reafei-

çoadas [mudando de forma]. Desse modo, as formas grandes e pe-

quenas do relevo brasileiro têm como mecanismo genético, de um 

lado, as formações litológicas e os arranjos estruturais antigos, de 

outro, os processos mais recentes associados à movimentação das 

placas tectônicas e ao desgaste erosivo de climas anteriores e atuais. 

Grande parte das rochas e estruturas que sustentam as formas do 

relevo brasileiro é anterior à atual configuração do continente sul-

-americano, que passou a ter o seu formato depois da orogênese 

andina e da abertura do oceano Atlântico, a partir do Mesozoico.

ROSS, Jurandyr L. S. Os fundamentos da geografia da natureza. In: ______ 

(Org.). Geografia do Brasil. 6. ed. São Paulo: Edusp, 2011. p. 45. (Didática 3).

As EstruturAs E As formAs do rElEvo brAsilEiro

GGB_v1_PNLD2015_110a126_U2C06.indd   114 3/5/13   9:10 AM



	 estruturas	e	formas	do	relevo	 115

Apesar de tentativas anteriores, somente na déca-

da de 1940 foi criada uma classificação dos comparti-

mentos do relevo brasileiro considerada mais coerente 

com a geomorfologia do nosso território. Ela foi elabora-

da por um dos primeiros professores do Departamento 

de Geografia da Universidade de São Paulo (USP), o geó-

grafo e geomorfólogo Aroldo de Azevedo (1910-1974), 

que, considerando as cotas altimétricas, definiu planal-

tos como terrenos levemente acidentados, com mais de 

200 metros de altitude, e planícies como superfícies 

planas, com altitudes inferiores a 200 metros. Essa clas-

sificação divide o Brasil em sete unidades de relevo, com 

os planaltos ocupando 59% do território e as planícies, 

os 41% restantes – veja a tabela com os dados hipsomé-

tricos de acordo com esses intervalos de altitude.

BrAsil: cOtAs AltimétricAs (em metros) 

terras baixas  41,00%

0 a 100  24,09%

101 a 200  16,91%

terras altas  58,46%

201 a 500  37,03%

501 a 800  14,68%

801 a 1 200  6,75%

Áreas culminantes  0,54%

1 201 a 1 800  0,52%

Acima de 1 800  0,02%

Adaptado de: IBGE. Anuário estatístico do Brasil, 2006. Rio de Janeiro. p. 1-9.

Em 1958, Aziz Ab’Sáber (1924-2012), também 

professor e pesquisador do Departamento de Geogra-

fia da USP, publicou um trabalho propondo uma alte-

ração nos critérios de definição dos compartimentos 

do relevo. A partir de então, foram consideradas as 

seguintes definições:

• Planalto: área em que os processos de erosão su-

peram os de sedimentação.

• Planície: área mais ou menos plana em que os pro-

cessos de sedimentação superam os de erosão, in-

dependentemente das cotas altimétricas.

Adotando-se essa classificação geomorfológica, 

o Brasil apresenta não sete, mas dez compartimentos 

de relevo: os planaltos correspondem a 75% da super-

fície do território; e as planícies, a 25%.

Observe nos mapas a seguir que em ambas as clas-

sificações o Brasil apresenta dois grupos de planaltos. O 

maior deles foi subdividido de acordo com as diferencia-

ções de estrutura geológica e de formas de relevo encon-

tradas em seu interior. A planície do Pantanal se mantém 

nas duas classificações. Já a chamada planície Costeira 

pela classificação de Azevedo é denominada planícies e 

terras baixas Costeiras pela de Ab’Sáber. O mesmo acon-

tece com a planície Amazônica, que passa a ser denomi-

nada planícies e terras baixas Amazônicas (o termo planí-

cies se refere às várzeas dos rios, onde a sedimentação é 

intensa, e a expressão terras baixas, aos baixos planaltos 

ou platôs de estrutura geológica sedimentar).

Em 1989, Jurandyr Ross, outro professor e pesquisa-

dor do Departamento de Geografia da USP, ainda na ativa 

em 2012, divulgou uma nova classificação do relevo 
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p	 note	que	o	planalto	central,	o	planalto	atlântico	e	o	planalto	meridional	na	classificação	de	azevedo	correspondem	ao	planalto	
brasileiro	na	classificação	de	ab’sáber.
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 brasileiro, com base nos estudos de Aziz Ab’Sáber e na 

análise de imagens de radar obtidas no período de 1970 a 

1985 pelo Projeto Radambrasil. Esse projeto consistiu 

num mapeamento completo e minucioso do país, no qual 

se desvendam as potencialidades naturais do território, 

como minérios, madeiras, solos férteis e recursos hídricos. 

Observe no mapa a seguir que, além dos planaltos e planí-

cies, foi detalhado mais um tipo de compartimento:

• Depressão: relevo aplainado, rebaixado em relação 

ao seu entorno; nele predominam processos erosivos.

PLANALTOS RESIDUAIS

NORTE-AMAZÔNICOS

PLANALTOS RESIDUAIS

SUL-AMAZÔNICOSPLANALTO DA AMAZÔNIA ORIENTAL

PLANÍCIE DO RIO AMAZONAS
Depressão Marginal 

Norte-Amazônica

Depressão Marginal 

Sul-Amazônica

Perfil norte-sul da Amazônia (AB)

PLANALTOS E CHAPADAS DA 

BACIA DO PARNAÍBA PLANALTO DA BORBOREMA

Depressão Sertaneja

Tabuleiros

Litorâneos
Rio Parnaíba OCEANO

ATLÂNTICO

Perfil oeste-leste da região Nordeste (CD)

PLANALTOS E CHAPADAS DA 

BACIA DO PARANÁ

PLANALTOS E SERRAS DO

ATLÂNTICO LESTE-SUDESTE

PLANÍCIE E PANTANAL

MATO-GROSSENSE

Depressão 

Periférica
Rio Paraná

OCEANO

ATLÂNTICO

Perfil oeste-leste das regiões Centro-Oeste e Sudeste (EF)

A
da

p.
: R

O
SS

, J
ur

an
dy

r 
L.

 S
. (

O
rg

.) 
G

eo
gr

af
ia

 d
o 

B
ra

si
l. 

Sã
o 

Pa
ul

o:
 E

du
sp

, 2
01

1.
 p

. 5
4,

 5
5 

e 
63

. (
D

id
át

ic
a 

3)
.

Equador0º

55º O

OCEANO
ATLÂNTICO

OCEANO
PACÍFICO

     Trópico de Capricórnio 

A

C DB

E F

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Planície do rio Amazonas

Depressão da Amazônia Ocidental
Depressão Marginal Norte-Amazônica 
Depressão Marginal Sul-Amazônica 
Depressão do Araguaia 
Depressão Cuiabana 
Depressão do Alto Paraguai-Guaporé 
Depressão do Miranda 
Depressão Sertaneja e do São Francisco 
Depressão do Tocantins 
Depressão Periférica da Borda Leste 
da Bacia do Paraná
Depressão Periférica Sul-Rio-Grandense 

Planalto da Amazônia Oriental
Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba
Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná
Planaltos e Chapadas dos Parecis
Planaltos Residuais Norte-Amazônicos
Planaltos Residuais Sul-Amazônicos
Planaltos e Serras do Atlântico-Leste-Sudeste
Planaltos e Serras de Goiás-Minas
Serras Residuais do Alto Paraguai
Planalto da Borborema
Planalto Sul-Rio-Grandense

Planície do rio Araguaia
Planície e pantanal do rio Guaporé
Planície e pantanal Mato-Grossense
Planície da lagoa dos Patos e Mirim

Planície e tabuleiros litorâneoskm

0 570

A
da

pt
ad

o 
de

: R
O

SS
, J

ur
an

dy
r 

L.
 S

. (
O

rg
.).

 G
eo

gr
af

ia
 d

o 
B

ra
si

l. 
Sã

o 
Pa

ul
o:

 E
du

sp
, 2

01
1.

 p
. 5

4,
 5

5 
e 

63
. (

D
id

át
ic

a 
3)

.

Ilustrações sem escala.

Brasil: relevo (classificação de Jurandyr L. S. Ross)

A
ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

p	 os	cortes	esquemáticos	referentes	às	linhas	ab,	cd	e	ef,	aqui	indicadas,	são	apresentados	nos	perfis	topográficos	abaixo.
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bAciA sEdimEntAr X plAníciE

Não devemos confundir bacia 
sedimentar, denominação que se 
refere à estrutura geológica, com 
planície, que se refere à forma do 

relevo. A estrutura sedimentar in-
dica a origem, a formação e a com-
posição de parte da crosta, ocorrida 

ao longo do tempo geológico. Durante 
sua formação, enquanto a sedimenta-
ção supera os processos erosivos, a ba-
cia sedimentar é sempre uma planície. 
No entanto, uma bacia sedimentar que 
no passado foi uma planície pode estar 
atualmente sofrendo um processo de 

erosão, de desgaste, e, portanto, corres-
ponder a um planalto ou a uma depres-
são, como as da Amazônia. Em contra-
partida, bacias sedimentares que hoje 
ainda estão em processo de formação 
correspondem a planícies. Um exem-
plo: a planície do Pantanal.
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É importante destacar que cada nova classificação 
não substitui completamente a anterior. Note, compa-
rando os mapas, que os limites dos compartimentos não 
são muito diferentes entre si. Os recursos tecnológicos 
disponíveis em 1989 permitiram a Ross fazer um levan-
tamento muito mais detalhado e preciso que os anterio-
res. Porém, os mapas de Azevedo e Ab’Sáber são simpli-
ficações didáticas. Ambos fizeram muitas observações 
in loco de boa parte do território brasileiro, munidos 
apenas de máquinas fotográficas e auxiliados por pou-
cas imagens aéreas. Aziz Ab’Sáber, por exemplo, elabo-
rou mapas de relevo com finalidade científica bem mais 
complexos que o apresentado com fins didáticos.

Nas três classificações do relevo brasileiro, que 
vimos anteriormente, as áreas de sedimentação si-

tuadas em maiores altitudes, ou seja, as planícies 
encaixadas em compartimentos de planalto, não 
aparecem. Isso ocorre porque a escala utilizada 
para retratar o país inteiro num único mapa é muito 
pequena e, portanto, não permite um detalhamento 
que mostre planícies pouco extensas. Por isso, o 
Vale do Paraíba, uma bacia sedimentar localizada 
entre as serras do Mar e da Mantiqueira, não apare-
ce nessas classificações, tratando-se assim de uma 
planície encaixada no planalto Atlântico (Azevedo), 
nas serras e planaltos do leste e sudeste (Ab’Sáber) 
ou nos Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudes-
te (Ross). O mesmo ocorre com algumas outras for-
mas de relevo, como as escarpas e as cuestas, que 
estudaremos a seguir.

p	 trecho	do	Pantanal,	em	mato	Grosso	do	sul,	durante	o	período	das	cheias,	em	2011.	este	é	um	exemplo	típico	de	planície	em	
formação,	uma	vez	que	durante	as	inundações	anuais	ocorre	intensa	sedimentação.
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outrAs formAs do rElEvo

Ao estudarmos as formas do relevo brasileiro, encon-

tramos ainda outras categorias:

Escarpa: declive acentuado que aparece em bor-

das de planalto. Pode ser gerada por um movimento 

tectônico, que forma escarpas de falha, ou ser mode-

lada pelos agentes externos, que geram escarpas de 

erosão.

Cuesta: forma de relevo que possui um lado com es-

carpa abrupta e outro com declive suave. Essa diferença 

de inclinação ocorre porque os agentes externos atuaram 

sobre rochas com resistências diferentes.

Chapada: tipo de planalto cujo topo é aplainado e 

as encostas são escarpadas. Também é conhecido como 

planalto tabular.
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p	 nesta	foto	podemos	observar	a	escarpa	da	cuesta	de	botucatu	(sP),	em	2012.

p	 os	estados	da	região	centro-oeste	e	a	porção	oriental	da	região	nordeste	possuem	várias	chapadas,	como	a	chapada	dia-
mantina	(ba).	foto	de	2011.
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Morro: em sua acepção mais comum é uma pequena 
elevação de terreno, uma colina. Em sua classificação dos 

domínios morfoclimáticos, Ab’Sáber destacou os “mares 
de morros” (veja o mapa da página 211).
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Montanha: cadeia orogênica, como a cordilheira 
dos Andes, do Cenozoico. Na estrutura do atual terri-
tório brasileiro existiram, há milhões de anos, monta-
nhas que ao longo do tempo geológico foram modela-

das pelos processos exógenos, constituindo o que hoje 
conhecemos como serras e planaltos. No dia a dia, cos-
tuma-se chamar de montanha qualquer grande eleva-
ção do relevo.

p	 Paisagem	de	“mar	de	morros”	em	lorena	(sP),	em	2012.

p	 Pico	da	neblina,	na	serra	do	imeri	(am),	em	2008.	com	2	994	metros	de	altitude,	este	é	o	ponto	mais	alto	do	território	bra-
sileiro	e	um	exemplo	de	dobramento	pré-cambriano.
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Serra: esse nome é utilizado para designar um conjun-
to de formas variadas de relevo, como dobramentos anti-
gos e recentes, escarpas de planalto e cuestas. Sua definição 
e uso não são rígidos, sofrendo variação de uma região para 
outra do país.

Inselberg (‘monte ilha’, em alemão): saliência no re-
levo encontrada em regiões de clima árido e semiárido. Sua 
estrutura rochosa foi mais resistente à erosão que o mate-
rial que estava em seu entorno. 
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∏	 Inselberg	em	buíque	(Pe),	em	2012.	algumas	
vezes	o	topo	dos	inselbergs	é	recoberto	por	
rochas	sedimentares,	constituindo	um	teste-
munho	de	que	havia	terrenos	mais	elevados	
em	seu	entorno.

p	 escarpa	da	serra	da	mantiqueira,	no	estado	de	são	Paulo,	
em	2012.	as	serras	da	mantiqueira	e	do	mar	têm	origem	
tectônica	e	foram	bastante	moldadas	pelos	agentes	ero-
sivos.	suas	escarpas	originaram-se	de	falhas	geológicas	
e	nos	planaltos	acima	de	seus	topos	e	abaixo	das	escar-
pas	é	possível	encontrar	os	mares	de	morros.

o	relevo	submarino

Assim como a superfície dos continentes, o fun-

do do mar possui formas variadas, resultantes da ação 

de agentes internos e do intenso intemperismo quí-

mico. Como as terras submersas não sofrem a ação 

dos agentes atmosféricos, o único agente externo que 

atua na modelagem do relevo submarino é o movi-

mento das águas – a ação humana, embora existente, 

é muito limitada, como no caso da exploração de pe-

tróleo. Esse movimento ocorre por uma associação de 

diversos fatores, como ventos, ação do Sol, da Lua, da 

temperatura e da salinidade.

Os principais componentes do relevo submarino 

são a plataforma continental, o talude e a região pelá-

gica (ou abissal).

• Plataforma continental: é a continuação da estrutu-

ra geológica do continente abaixo do nível do mar. 

Composta predominantemente por rochas sedimen-

tares, é relativamente plana. Por ter profundidade mé-

dia de 200 metros, recebe luz solar, o que propicia o 

desenvolvimento de vegetação marinha e muitas es-

pécies animais. Por isso, nas plataformas continentais 

há grande concentração de cardumes, favorecendo a 
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pesca. As plataformas são também áreas favoráveis à 

exploração de petróleo e gás natural. As ilhas da pla-

taforma continental são chamadas ilhas costeiras e 

podem ser de origem vulcânica, sedimentar ou bioló-

gica (como é o caso dos atóis).

• Talude: é a borda da plataforma continental, mar-

cada por um desnível abrupto de até 2 mil metros, 

na base do qual se encontram a crosta continental 

e a oceânica. Quando o talude se localiza em área 

de encontro de placas convergentes, ocorre a for-

mação de fossas marinhas, como podemos obser-

var na figura abaixo, que mostra a margem conti-

nental ocidental sul-americana.

• Região pelágica (ou abissal): corresponde à cros-

ta oceânica propriamente dita, que é mais densa e 

geologicamente distinta da crosta continental. 

Nessa região há diversas formas de relevo, como 

depressões (chamadas bacias), dorsais, montanhas 

tectônicas, planaltos e fossas marinhas. As ilhas aí 

existentes são chamadas ilhas oceânicas, como 

Fernando de Noronha, de origem vulcânica, e o atol 

das Rocas, de origem biológica.

margem	continental	sul-ameri-
cana	 no	 oceano	 atlântico.	 na	
costa	leste	da	américa	do	sul	as	
crostas	 continental	 e	 oceânica	
pertencem	à	mesma	placa	tectô-
nica,	chamada	sul-americana.

p

Ilustração esquemática

CORDILHEIRA DOS ANDES

OCEANO

PACÍFICO

Margem continental ocidental sul-americana

Adaptado de: ROSS, Jurandyr L. S. (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2011. p. 31. (Didática 3).

Adaptado de: BRASIL. Marinha do Brasil. Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. 

Disponível em: <www.secirm.mar.mil.br/inindex.htm>. Acesso em: 16 fev. 2004.

Ilustração esquemática

OCEANO

ATLÂNTICO

Margem continental oriental sul-americana
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∏	 margem	continental	sul-ame-
ricana	no	oceano	Pacífico.	na	
costa	oeste	da	américa	do	sul,	
o	encontro	das	crostas	oceâni-
ca	e	continental	coincide	com	
o	 encontro	 das	 placas	 sul-
-americana	e	de	nazca.
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o direito do mar

[...]

Desde épocas mais remotas, mares e oceanos são usados 
como via de transporte e como fonte de recursos biológicos. O desen-
volvimento da tecnologia marinha permitiu a descoberta nas águas, 
no solo e no subsolo marinhos de recursos naturais de importância 
capital para a humanidade. A descoberta de tais recursos fez aumen-
tar a necessidade de delimitar os espaços marítimos em relação aos 
quais os Estados costeiros exercem soberania e jurisdição. 

Assim é que, na década de 1950, as Nações Unidas começaram a 
discutir a elaboração do que viria a ser, anos mais tarde, a Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM). O Brasil participou ativa-
mente das discussões sobre o tema, por meio de delegações formadas, 
basicamente, por oficiais da Marinha do Brasil e por diplomatas brasileiros. 

A CNUDM está em vigor desde novembro de 1994 e constitui-se, 

segundo analistas internacionais, no maior empreendimento normati-
vo no âmbito das Nações Unidas, legislando sobre todos os espaços 
marítimos e oceânicos, com o correspondente estabelecimento de di-
reitos e deveres dos Estados que têm o mar como fronteira. Atualmen-
te, a Convenção é ratificada por 156 países, dentre os quais o Brasil. 

O Mar Territorial, somado à ZEE [Zona Econômica Exclusiva], 
constituem-se nas Águas Jurisdicionais Brasileiras Marinhas.

Trata-se de uma imensa região, com cerca de 3,5 milhões de 
km². Após serem aceitas as recomendações da CLPC [Comissão de 
Limites da Plataforma Continental], os espaços marítimos brasileiros 
poderão atingir cerca de 4,5 milhões de km², equivalentes a mais de 
50% da extensão territorial do Brasil. 

Por seus incomensuráveis recursos naturais e grandes dimen-
sões, essa área é chamada de Amazônia Azul. 

conceitos importantes 

No que concerne aos espaços marítimos, todo Estado costeiro 
tem o direito de estabelecer um Mar Territorial de até 12 milhas náu-
ticas (cerca de 22 km), uma Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e uma 
Plataforma Continental (PC) estendida, cujos limites exteriores são 
determinados pela aplicação de critérios específicos. 

Os Estados exercem soberania plena no Mar Territorial. Na ZEE 
e na PC, a jurisdição dos Estados se limita à exploração e ao aprovei-
tamento dos recursos naturais. Na ZEE, todos os bens econômicos no 
seio da massa líquida, sobre o leito do mar e no subsolo marinho são 
privativos do país costeiro. Como limitação, a ZEE não se estende 
além das 200 milhas náuticas (370 km) do litoral continental e insular. 

A PC é o prolongamento natural da massa terrestre de um Esta-
do costeiro. Em alguns casos, ela ultrapassa a distância de 200 milhas 
da ZEE. Pela Convenção sobre o Direito do Mar, o Estado costeiro pode 
pleitear a extensão da sua Plataforma Costeira até o limite de 350 
milhas náuticas (648 km), observando-se alguns parâmetros técni-
cos. É o caso do Brasil, que apresentou às Nações Unidas, em setem-
bro de 2004, o seu pleito de extensão da PC brasileira.

BRASIL. Marinha do Brasil. Disponível em: <www.mar.mil.br/menu_v/ 
amazonia_azul/html/definicao.html>. Acesso em: 2 set. 2012.

AmAzôniA Azul – o pAtrimônio brAsilEiro no mAr

Mar territorial

(12 milhas) Zona Econômica

Exclusiva (ZEE)
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Crosta continental

Planície

abissal

Elevação
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continental
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Arquipélago
de São Pedro
e São Paulo

Arquipélago
de Fernando
de Noronha

Ilha de
Trindade e

Arquipélago
Martim

Vaz

OCEANO
ATLÂNTICO

Equador

55º O

0º

Trópico de Capricórnio

km

0 700

Adaptado de: BRASIL. Marinha do Brasil.  
Disponível em: <www.mar.mil.br/menu_v/

amazonia_azul/html/definicao.html>.  
Acesso em: 2 set. 2012.

Amazônia Azul

Adaptado de: BRASIL. Marinha do Brasil. 
Secretaria da Comissão Interministerial 
para os Recursos do Mar.  
Disponível em: <www.mar.mil.br/menu_v/
amazonia_azul/html/importancia.html>. 
Acesso em: 2 set. 2012.
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morfoloGia	litorânea

Na faixa de contato do continente com o oceano 

– o litoral –, o movimento constante da água do mar 

exerce forte ação construtiva ou destrutiva nas for-

mas de relevo. Atuando no intemperismo, transporte 

e sedimentação de partículas orgânicas e minerais, a 

dinâmica das correntes marinhas, das ondas e das 

marés é responsável pela formação de praias, man-

gues e cordões arenosos chamados restingas.

A mais notável ação erosiva do movimento das 

águas oceânicas no litoral é a que origina as falésias, 

paredões resultantes do impacto das ondas direta-

mente contra formações rochosas cristalinas ou se-

dimentares (conhecidas como barreiras), comuns no 

nordeste brasileiro.
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a	lagoa	rodrigo	de	freitas,	no	
rio	de	Janeiro	(rJ),	é	uma	la-
goa	costeira	formada	por	uma	
restinga,	sobre	a	qual	também	
se	formaram	as	praias	e	se	de-
senvolveram	os	bairros	do	le-
blon	e	de	ipanema	(ao	fundo).	
foto	de	2011.

p

∏	 falésias	em	arraial	d´ajuda	
(ba),	em	2012.
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• Saco, baía e golfo: assemelham-se a uma ferradu-

ra ou arco quase fechado que se comunica com o 

oceano. O que muda é o tamanho: o saco é o menor 

(medido em metros) e a baía tem tamanho inter-

mediário, como a famosa baía da Guanabara, no 

Rio de Janeiro. O golfo, como é o maior (medido em 

quilômetros; veja o mapa ao lado), pode conter sa-

cos e baías em seu interior. Ao longo do tempo, a 

comunicação de sacos e baías com o oceano pode 

ser diminuída por causa da constituição de uma 

restinga. Se essa restinga continuar a aumentar, 

pode ocorrer fechamento do arco, formando-se 

uma lagoa costeira.

• Ponta, cabo e península: são formas de relevo que 

avançam do continente para o oceano. A diferença 

entre elas é a dimensão: pontas são 

menores que cabos, que, por sua 

vez, são menores que penínsulas 

(veja dois exemplos no mapa).

barra	da	lagoa,	em	florianó-
polis	(sc),	em	2012.	este	canal	
faz	a	ligação	da	lagoa	da	con-
ceição	com	o	oceano.	note	que	
foram	 colocadas	 pedras	 na	
margem	direita	da	barra	para	
evitar	a	sedimentação	de	areia	
e	facilitar	a	entrada	e	saída	de	
embarcações.

p

Golfo do México e penínsulas de Iucatã e da Flórida

p	 o	golfo	do	méxico	é	delimitado	por	duas	penínsulas:	a	de	
iucatã	e	a	da	flórida.
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cabo	da	boa	esperança	
(África	do	sul),	em	2011.

p

Da morfologia litorânea, podemos destacar:

• Barra: saída de um rio, canal ou 

lagoa para o mar aberto, onde 

ocorrem intensa sedimentação 

e formação de bancos de areia 

ou de outros detritos.
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• Recife: barreira próxima à praia 

que diminui ou bloqueia o movi-

mento das ondas. Pode ser de 

origem biológica, quando consti-

tuída por carapaças de animais 

marinhos, ou arenosa, quando 

formada por uma restinga que se 

consolida em rocha sedimentar.
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Praia	da	enseada,	no	Guarujá	
(sP),	em	2008.

p

• Fiordes: profundos corredores 

que foram cavados pela erosão 

glacial e posteriormente rebaixa-

dos, o que provocou a invasão 

das águas do mar. Formaram-se 

em regiões litorâneas de latitu-

des elevadas que ficaram reco-

bertas por gelo durante as glacia-

ções, como a costa da Noruega e 

do sul do Chile, entre outros.

Praia	de	boa	viagem,	em	recife	(Pe),	
em	2009.	na	foto,	podemos	observar	
os	recifes	de	arenito	que	originaram	
o	nome	da	capital	de	Pernambuco.

p

∏	 alguns	fiordes	avançam	cerca	de	30	km	
para	o	interior	dos	continentes.	seu	leito	
tem	forma	de	“u”,	assim	como	os	vales	
glaciais,	que	resultam	da	erosão	glacial.	
na	foto,	fiorde	na	noruega,	em	2011.

• Enseada: praia com formato de 

arco. Por possuir configuração 

aberta, diferencia-se do saco, 

cuja configuração é bem mais 

fechada.
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1. explique	o	que	são	e	como	se	originam	as	formas	do	relevo.

2. Qual	é	a	diferença	entre	estrutura	e	forma	de	relevo?

3. defina	planalto,	planície	e	depressão.

4. o	que	é	plataforma	continental?	Qual	é	a	sua	importância	econômica?

compreendendo conteúdos

1. leia	novamente	a	página	introdutória	deste	capítulo,	observe	as	fotografias	e	responda	no	caderno:

a)	 como	o	relevo	pode	influenciar	a	organização	e	a	distribuição	de	diversas	atividades	humanas?	dê	exemplos.

b)	com	base	no	que	você	aprendeu	neste	capítulo	e	em	seus	conhecimentos,	elabore	uma	hipótese	para	explicar	de	
que	forma	o	relevo	condiciona	o	traçado	e	o	custo	de	construção	de	rodovias	e	ferrovias.

2. observe	a	imagem	do	rio	de	Janeiro	(rJ),	de	2007,	e	escreva,	em	seu	caderno,	o	nome	das	formas	de	relevo	
que	você	consegue	identificar.	

desenvolvendo habilidades 

Pesquisa na internet

P Embrapa

No site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária você encontra mapas e imagens de satélite que mostram em detalhes 

o relevo brasileiro, além de dados e curiosidades como crateras de vulcões extintos, impacto de meteoritos e outros. Disponível 

em: <www.relevobr.cnpm.embrapa.br/index.htm>. Acesso em: 2 set. 2012.
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ca
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Solos7
A mais alta das torres começa no solo.

Provérbio chinês.

Você já pensou na importância do solo para a humanidade e outros seres vivos? É 
nele que:
•	 a	maioria	das	plantas	fixa	suas	raízes	e	obtêm	a	água,	o	ar	e	os	nutrientes	utilizados	no	

processo	de	fotossíntese;

•	 a	água	é	armazenada	originando	as	nascentes	formadoras	dos	rios	e	lagos	que	abastecem	

as	cidades;

•	 fazemos	o	alicerce	dos	edifícios	residenciais,	comerciais	e	industriais,	entre	tantas	outras	

obras	que	construímos,	como	nos	lembra	o	provérbio	chinês	da	epígrafe.

Apesar	disso,	as	sociedades	humanas	frequentemente	descuidam	do	solo	que	fornece	

seus	alimentos	e	lhes	serve	de	suporte.	A	erosão	compromete	a	produção	agrícola	e	causa	

assoreamento	 nos	 rios,	 represas	

e	 zonas	 portuárias.	 A	 retirada	 de	

vegetação	e	a	ocupação	de	encos-
tas	íngremes	provocam	escorrega-
mentos	 de	 solo	 que	 em	 época	 de	

chuvas causam muitas mortes e 
danos	materiais.

A	ação	humana	no	meio	am-
biente	sem	planejamento	ou	preo-
cupação	 com	 a	 conservação	 dos	

solos	 acelera	 muito	 a	 degradação	

desse recurso natural e compro-
mete	a	sustentabilidade	ambiental,	

social	e	econômica.
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Leo Caldas/Pulsar Imagens

p	 o	solo	é	um	importante	recurso	natural,	
que	 apresenta	 várias	 possibilidades	 de	
exploração	 econômica,	 o	 que	 torna	 sua	
preservação	 muito	 importante	 para	 a	
manutenção	do	equilíbrio	socioambiental.	
Em	áreas	de	exploração	mineral	ou	agríco-
la,	 é	 importante	 reduzir	 as	 agressões	
ambientais	causadas	por	essas	atividades.	
As	 fotos	 mostram	 diferentes	 formas	 de	
exploração	dos	solos:	garimpo	em	Poconé	
(MT),	em	2011,	acima;	cultivo	de	uvas	em	
Petrolina	(PE),	em	2012,	à	direita.

p

GGB_v1_PNLD2015_127a137_U2C07.indd   127 3/5/13   9:12 AM



128	 GEoGrAfiA	fíSicA	E	MEio	AMbiEnTE

A	forMAção	do	Solo

Os diferentes conceitos de solo estão relaciona-

dos às atividades humanas que nele se desenvolvem e 

às ciências que o estudam. Para a mineração, solo é 

um detrito que deve ser removido e separado dos mi-

nerais explorados; para algumas ciências, como a Eco-

logia, é um sistema vivo, composto de partículas mine-

rais e orgânicas, que possibilita o desenvolvimento de 

diversos ecossistemas. A Geografia, em particular a 

Pedologia, considera o solo a parte natural e integrada 

à paisagem que dá suporte às plantas que nele se de-

senvolvem. Finalmente, a Agronomia, sobretudo a 

Edafologia, define solo como um meio natural no qual o 

ser humano cultiva plantas, interessando-se pelas ca-

racterísticas ligadas à produção agrícola.

O solo é formado, num processo contínuo, pela 

desagregação física e decomposição química das ro-

chas. Quando expostas à atmosfera, as rochas so-

frem a ação direta do calor do Sol e da água da chu-

va, entre outros fatores, que modificam os aspectos 

físicos delas e a composição química dos minerais 

que as compõem. Em outras palavras, as rochas so-

frem a ação do intemperismo físico e químico, já tra-

tados no capítulo 6. Em regiões tropicais úmidas, são 

necessários, em média, cem anos para a formação de 

uma camada de apenas 1 centímetro de solo. Em 

áreas de clima frio e seco, esse período é ainda maior.

O solo se organiza em camadas com caracterís-

ticas diferentes, denominadas horizontes. A figura 

desta página representa, de forma bastante esquemá-

tica, um perfil de solo, ou seja, a visão que se obtém 

das diferentes camadas por meio de um corte vertical 

no terreno. Observe que os horizontes são identifica-

dos por letras e vão se diferenciando cada vez mais da 

rocha-mãe (camada R) à medida que aumenta sua 

distância em relação a ela.

Ao processo que origina os solos e seus horizon-

tes dá-se o nome de pedogênese (do grego, pedon, 

‘solo’, e genesis, ‘origem’).

Os horizontes O, A e B são os mais importan-

tes para a agricultura dada a sua fertilidade: quan-

to mais equilibrada for a disponibilidade de certos 

elementos químicos, como o potássio, o nitrogênio, 

o sódio, o ferro e o magnésio, maior é sua fertilida-

de e seu potencial de produtividade agrícola. Esses 

horizontes também são importantes para o ecos-

sistema, por causa da densidade e variedade de 

vida em seu interior (por exemplo, minhocas, for-

migas e microrganismos).

Adaptado de: LEPSCH, Igo F. Solos: formação e conservação. 2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2010. p. 31.
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Perfil esquemático de um solo bem desenvolvido

p	 A	ilustração	representa	o	que	comumente	se	costuma	chamar	
de	perfil	de	solo	típico,	bem	desenvolvido.	nesta	representação	
aparecem	todas	as	camadas	de	um	solo	maduro,	que	vem	se	
formando	há	muito	tempo.	os	solos	apresentam	característi-
cas	físicas	e	químicas	bem	diferentes,	de	acordo	com	as	condi-
ções	ambientais	do	local	de	sua	formação	e	desenvolvimento.

O processo de formação dos solos, assim como a 

erosão, são modeladores do relevo, como vimos no 

capítulo anterior. Ao longo do tempo geológico, as ro-

chas que sofreram intemperismo vão se transforman-

do em solo e a sua porosidade permite a penetração de 

ar e água, criando condições favoráveis para o desen-

volvimento de organismos vegetais e animais, bem 

como de microrganismos. Com o tempo, esses orga-

nismos aceleram a ação de reações químicas que 

também provocam intemperismo e vão fornecendo a 

matéria orgânica que participa da composição do 

solo, aumentando cada vez mais sua fertilidade. O 

solo é, portanto, constituído de:

• Partículas minerais: apresentam composição e tama-

nhos diferentes, dependendo da rocha que lhe deu ori-

gem. Quanto ao tamanho, as partículas podem ser clas-

sificadas em frações: argila, silte, areia fina, areia grossa 

e cascalho (variando do menor ao maior tamanho).

• Matéria orgânica: formada por restos vegetais e 

animais não decompostos e pelo produto desses res-
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tos depois de decompostos por microrganismos. O 
produto resultante dessa decomposição é o húmus.
• Água: fica retida por tempo determinado nos poros do 

solo. Sua reposição é feita, principalmente, pela chuva 
ou pela irrigação. A água do solo contém sais minerais, 
oxigênio e gás carbônico, constituindo um importante 
meio para fornecer nutrientes aos vegetais.
• Ar: ocupa os poros do solo não preenchidos pela 

água. É essencial para as plantas que absorvem oxi-
gênio pelas raízes; além disso, em abundância, fa-
vorece a produção de húmus.

FatorES dE Formação doS SoloS

O tipo de rocha matriz, o clima, o relevo, os or-
ganismos e a ação do tempo são os fatores determi-
nantes para a origem e evolução dos solos.
• Rocha matriz: sob as mesmas condições climáti-

cas, cada tipo de rocha exposta ao intemperismo 
dá origem a um tipo de solo diferente, dependendo 
de sua constituição mineralógica. Assim, os solos 
podem se desenvolver de rochas ígneas ou meta-
mórficas claras, como os granitos e os quartzitos; 
de rochas ígneas escuras, como o basalto; de sedi-
mentos consolidados, como os arenitos e as rochas 
calcárias; e de sedimentos não consolidados, como 
as dunas de areia e cinzas vulcânicas. Se a rocha 
matriz for o arenito, por exemplo, podem surgir so-
los arenosos; se o arenito tiver pouca concentração 
de calcário, o solo será quimicamente pobre.
• Clima: a temperatura e a umidade regulam a velo-

cidade, a intensidade, o tipo de intemperismo das 
rochas, a distribuição e o deslocamento de mate-
riais ao longo do perfil do solo. Quanto mais quen-
te e úmido for o clima, mais rápida e intensa será a 
decomposição das rochas, pois o aumento da tem-

peratura e da umidade acelera a velocidade das 
reações químicas. Solos de climas tropicais são 
mais profundos que de climas temperados (menos 
quentes) e áridos (menos úmidos).
• Relevo: com suas diferentes formas, proporciona 

desigual distribuição de água da chuva, de luz e ca-
lor, além de favorecer ou não os processos de erosão. 
As diferenças topográficas facilitam, por exemplo, o 
acúmulo de água das chuvas em áreas mais baixas e 
côncavas e aceleram a velocidade de escoamento 
dela em vertentes íngremes. As vertentes mais ex-
postas à insolação tornam-se mais quentes e secas 
do que outras faces menos iluminadas, que, no he-
misfério sul, estão voltadas predominantemente 
para a direção sul. Veja a ilustração a seguir.
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Influência da topografia na intensidade do intemperismo

p	 nas	áreas	de	declividade	acentuada,	os	solos	são	mais	rasos	
porque	a	alta	velocidade	de	escoamento	das	águas	diminui	a	
infiltração;	assim,	a	água	fica	pouco	tempo	em	contato	com	
as	rochas,	diminuindo	a	intensidade	do	intemperismo.	Além	
disso,	o	material	decomposto	ou	desagregado	é	rapidamen-
te	transportado	para	as	baixadas	–	por	isso,	no	pico	de	ser-
ras	e	de	montanhas,	a	rocha	costuma	ficar	exposta,	sem	
nenhum	recobrimento.
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p	 na	primeira	foto,	solo	de	terra	roxa,	formado	pelo	basalto,	em	floresta	(Pr),	em	2011.	Esse	solo,	de	fato,	é	vermelho.	A	palavra	
“roxa”	deriva	do	italiano	rossa,	que	significa	‘vermelha’.	“Terra rossa”	era	como	os	imigrantes	denominavam	esse	solo	averme-
lhado.	na	segunda	foto,	plantação	de	cana-de-açúcar	em	solo	de	massapê,	formado	pelo	gnaisse,	na	Zona	da	Mata,	em	Penedo	
(Al),	em	2009.	Sua	cor	é	bem	diferente	da	cor	da	terra	roxa.	Esses	dois	tipos	de	solo	estão	entre	os	mais	férteis	do	brasil.
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• Organismos: compreendem os microrganismos 

(bactérias, algas e fungos), que são decomposito-

res, e os vegetais e animais. Todos são agentes de 

conservação do solo. Já o ser humano, por exemplo, 

pode degradar ou conservar o solo, dependendo do 

uso que faz dele.

• Tempo: período de exposição da rocha matriz às 

condições da atmosfera. Solos jovens são geral-

mente mais rasos que os velhos.

conSErvAção	doS	SoloS

A perda anual de milhares de toneladas de solos 

agricultáveis, sobretudo em consequência da erosão, 

é um dos mais graves problemas ambientais, que 

abrange as maiores áreas na superfície terrestre. A 

principal causa da erosão, notadamente em países de 

clima tropical, é a retirada total da vegetação (muitas 

vezes feita por meio de queimadas) para implantação 

de culturas agrícolas e pastagens.

Caso predomine a erosão hídrica, quanto maior a 

velocidade de escoamento e o volume de água, maior a 

capacidade de transportar material em suspensão; 

quanto menor a velocidade, mais intensa a sedimenta-

ção e menor a intensidade da erosão. Por sua vez, a 

velocidade e o volume do escoamento dependem da 

declividade do relevo, da quantidade e intensidade das 

chuvas, da densidade da cobertura vegetal e do tipo de 

solo – fatores que podem facilitar ou dificultar a infil-

tração, conforme visto anteriormente.

EroSão E Equilíbrio ambiEntal

Segundo o Novo dicionário geoló-

gico-geomorfológico, o termo erosão 
significa, sob o ponto de vista da Geo-
logia e da Geografia, ‘a realização de 
um conjunto de ações que modelam 
uma paisagem’.

O pedólogo e o agrônomo, po-
rém, consideram esse termo apenas 
do ponto de vista da destruição dos 
solos. Em outras palavras, a erosão é 

um importante fator de modelagem 
das formas de relevo, de desgaste 
dos solos agricultáveis e, quando re-
sulta de ação humana sobre a natu-
reza, pode comprometer o equilíbrio 
ambiental.

Os fragmentos da rocha que 
sofreram intemperismo ficam livres 
para serem transportados pela água 
que escorre na superfície (erosão hí-

drica) ou pelo vento (erosão eólica). 
No Brasil, o escoamento superfi-

cial da água é o principal agente ero-
sivo. Como os horizontes O e A são 
os primeiros a serem desgastados, a 
erosão prejudica o ecossistema e a 
fertilidade natural do solo. Observe 
a seguir o esquema explicativo de 
erosão pluvial, causada pelas águas 
das chuvas.
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p	 A	presença	de	vegetação	em	áreas	íngremes	ajuda	a	aumentar	a	absorção	da	água	e	impede	que	o	solo	seja	levado	pela	
erosão.	As	folhas	das	árvores,	a	vegetação	rasteira	e	a	serrapilheira	(camada	formada	por	restos	de	vegetais	e	animais	que	
caem	no	solo)	diminuem	o	impacto	da	água	da	chuva	e	aumentam	a	infiltração	dela	no	solo;	já	as	raízes	formam	um	emara-
nhado	que	ajuda	na	sustentação	do	material	sólido.

Erosão pluvial
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Toda atividade agrícola provoca a degradação 

dos solos ao longo do tempo, mas a intensidade varia, 

dependendo do tipo de cultura e das técnicas utiliza-

das (uso de agroquímicos, espaçamento entre fi leiras, 

cobertura do solo, prática de queimadas, entre ou-

tras). Veja o esquema ao lado.

Algumas práticas possibilitam a quebra da velo-

cidade de escoamento das águas das chuvas e conse-

quentemente diminuem a erosão. São elas:

• Terraceamento: consiste em fazer cortes nas su-

perfícies íngremes para formar degraus – terraços. 

Esse procedimento possibilita a expansão das áreas 

agrícolas em regiões montanhosas e populosas, por 

isso é muito comum em países asiáticos, como Chi-

na, Japão, Tailândia e Filipinas.

Cassiano Röda/Arquivo da editora

A	quantidade	de	solo	que	se	perde	com	a	
erosão	varia	de	acordo	com	o	uso	da	terra.

p

Perdas de solo

Adaptado de: LEPSCH, Igo F. Solos: formação e conservação. 2. ed. São Paulo: Oficina de textos, 2010. p. 198.
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p	 Agricultura	em	terraços	em	bali	(indonésia),	em	2011.
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• Curvas de nível: prática que consiste em arar o 

solo e depois semeá-lo seguindo as cotas altimétri-

cas do relevo (curvas de nível ou isoípsas, que estu-

damos na Unidade 1), o que por si só já reduz a 

velocidade de escoamento superficial da água da 

chuva. Para reduzi-la ainda mais, é comum a cons-

trução de obstáculos no terreno, espécie de lomba-

das, com terra retirada dos próprios sulcos resul-

tantes da aração. Com esse método simples, a per-

da de solo agricultável é sensivelmente reduzida.

• Associação de culturas: em cultivos que deixam 

boa parte do solo exposta à erosão (como algodão 

e café), é comum plantar, entre uma fileira e outra, 

espécies leguminosas ( feijão, por exemplo), que re-

cobrem bem o terreno. Além de reduzir a erosão, 

essa prática favorece o equilíbrio orgânico do solo.

• Cultivo de árvores: em regiões 

onde os ventos são fortes e a ero-

são eólica é intensa, pode-se 

plantar árvores em linha para for-

mar uma barreira que quebre sua 

velocidade e, consequentemente, 

reduza sua capacidade erosiva.

Alguns cuidados podem man-

ter ou até mesmo melhorar a fertili-

dade do solo, o que contribui para 

sua conservação. Dentre os mais 

importantes, destacam-se:

• adequar as culturas aos tipos 

de solo, respeitando seu limite, 

sua possibilidade de uso; 

• adubar o solo, tanto para corrigir 

uma deficiência de nutrientes 

como para repor o que o cultivo 

retira dele;

• revezar culturas, já que cada 

uma delas tem exigências dife-

rentes em relação aos nutrientes 

do solo.

VoçorocaS

As chuvas fortes também po-

dem originar sulcos no terreno. Se 

não forem controlados, podem se 

aprofundar a cada nova chuva e, 

com o escoamento que ocorre no 

subsolo, resultar em sulcos de enor-

mes dimensões, chamados voçoro-

cas (ou boçorocas). Em alguns lu-

gares as voçorocas chegam a atingir 

dezenas de metros de largura e pro-

fundidade, além de centenas de me-

tros de comprimento, impossibili-

tando o uso do solo tanto para ativi-

dades agrícolas como urbanas.

p	 cultivo	de	chá	seguindo	as	curvas	de	nível,	em	registro	(SP),	em	2012.

voçoroca	em	chapada	
Gaúcha	(MG),	em	2012.
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Para impedir a formação das voçorocas, a primeira 

ação deve ser o desvio do fluxo de água. Se a topografia 

do relevo não permitir esse desvio, deve-se controlar a 

velocidade e o volume da água que escoa sobre o sulco. 

Isso pode ser feito com o plantio de grama (se a declivi-

dade das paredes do sulco não for muito acentuada) ou 

com a construção de taludes – degraus responsáveis 

pela diminuição da velocidade de escoamento da água 

–, recurso usado em rodovias brasileiras.

Outra solução bastante utilizada e difundida é a 

construção de uma barragem e o consequente repre-

samento da água que escoa tanto pela superfície 

quanto pelo subsolo. Esse represamento faz com que 

a voçoroca fique submersa e receba sedimentos trazi-

dos pela água, que com o tempo a estabilizam.

moVimEntoS dE maSSa

Em encostas que apresentam declividade acen-

tuada, os movimentos de massa são fenômenos natu-

rais, ou seja, fazem parte da dinâmica externa da cros-

ta terrestre e são agentes que participam da modela-

gem do relevo ao longo do tempo.

Os movimentos de massa devem ser analisados 

considerando-se basicamente dois fatores: a natureza do 

material movimentado (solo, detritos ou rocha) e a velo-

cidade do movimento (desde alguns centímetros por 

ano até mais de 5 km/hora). Nos extremos, podem ocor-

rer quedas ou rolamentos de grandes blocos de rocha 

montanha abaixo ou escoamento lento de solo em ver-

tentes de baixa declividade, mas os movimentos mais 

frequentes e que mais causam impactos sociais e am-

bientais são os escorregamentos de solo em encostas.

No Brasil, onde existem muitas regiões serranas 

sujeitas a elevados índices pluviométricos, os escorre-

gamentos de solos nas encostas são muito frequentes, 

principalmente no verão, quando as chuvas são abun-

dantes e tornam o solo mais saturado e pesado. Esse 

fenômeno faz parte da dinâmica da natureza e acon-

tece independentemente da intervenção humana.

Há, entretanto, um grande número de movimen-

tos de massa provocados pela ação antrópica, ou seja, 

pela ação humana. Geralmente, estão associados ao 

desmatamento, à ocupação irregular de encostas e ao 

peso acumulado sobre o solo (tanto em áreas urbanas 

quanto agrícolas), como pedreiras e depósitos de lixo.

Esses desastres são noticiados com destaque pela 

imprensa e são recorrentes na época das chuvas. Nas 

grandes cidades e regiões metropolitanas, é comum a 

ocupação de encostas de morros para moradia. Para 

tentar resolver esse problema, é necessário adotar uma 

série de medidas de caráter preventivo, por exemplo: 

fazer campanhas de esclarecimento para impedir no-

vas ocupações em áreas de encosta e acionar a Defesa 

Civil em dias de elevado índice pluviométrico.
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∏	 Escorregamento	natural	de	encosta	
na	ilha	Grande	(rJ),	em	2010.
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p	 Escorregamento	ocorrido	em	
blumenau	(Sc),	em	2008.
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conSErVação doS SoloS Em FlorESta

Em uma floresta, as árvores servem de anteparo 
para as gotas de chuva que escorrem pelos seus tron-
cos, infiltrando-se no subsolo. Além de diminuir a ve-
locidade de escoamento superficial, as árvores evitam 
o impacto direto da chuva no solo. Como vimos, a 
retirada da cobertura vegetal prejudica o solo, expon-
do-o aos fatores de intemperismo e erosão, cujas con-
sequências são graves. Veja alguns exemplos:
• aumento do processo erosivo e empobrecimento 

do solo;
• assoreamento de rios e lagos, resultante do au-

mento no volume de sedimentos, o que provoca 
desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos, enchen-
tes e, muitas vezes, prejudica a navegação;
• extinção de nascentes: o rebaixamento do len-

çol freático, resultante da menor infiltração da 
água das chuvas no subsolo, pode provocar pro-
blemas de abastecimento de água nas cidades e 
na agricultura;
• possível diminuição dos índices pluviométricos e 

da evapotranspiração. Estima-se que metade das 
chuvas caídas sobre as florestas tropicais seja resul-
tante da evapotranspiração, ou seja, troca de água 
da floresta com a atmosfera;

• elevação das temperaturas locais e regionais, como 
consequência da maior irradiação de calor para a 
atmosfera por causa do solo exposto. A floresta ab-
sorve boa parte da energia solar pelo processo de 
fotossíntese e transpiração. Sem a floresta, quase 
toda essa energia é devolvida para a atmosfera em 
forma de calor, elevando as temperaturas médias;
• agravamento dos processos de desertificação e 

arenização graças à combinação dos fenômenos 
até agora descritos: diminuição das chuvas, eleva-
ção das temperaturas, empobrecimento dos solos e 
acentuada diminuição da biodiversidade;
• redução ou fim das atividades extrativas vegetais e 

a inviabilização do turismo ecológico. É importan-
te destacar que, nas esferas ambiental e socioeco-
nômica, pode ser mais vantajoso conservar uma 
floresta: a exploração sustentável pode garantir 
empregos, gerar lucros e preservar o bioma;
• proliferação de pragas e doenças pelos desequilí-

brios nas cadeias alimentares. Algumas espécies, 
antes sem nenhuma nocividade, passam a proliferar 
com a eliminação de seus predadores, podendo cau-
sar graves prejuízos econômicos e ambientais. Por 
exemplo, a redução ou extinção de aves e répteis leva 
ao crescimento da população de insetos, que podem 
se transformar em pragas para a agricultura.
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p	 Quando	a	cobertura	vegetal	é	retirada,	uma	das	primeiras	consequências	é	o	aumento	da	erosão.	na	foto,	de	2011,	processo	
erosivo	instalado	em	encostas	de	morros	que	foram	desmatados	em	nova	friburgo	(rJ).
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•  vimos	 que	 o	 processo	 de	 formação	 dos	 solos	
ocorre	 lentamente	 e	 está	 associado	 a	 alguns	
fatores,	principalmente	os	relacionados	ao	cli-
ma	e	às	condições	de	relevo.	Em	média,	cada	
centímetro	de	solo	leva	cerca	de	100	anos	para	
se	formar.

observe a	 foto	 e	 a	 ilustração	 a	 seguir	 e	 es-
creva	 um	 texto	 destacando	 a	 importância	 da	
conservação	 dos	 solos	 para	 a	 agricultura	 e	
para	o	meio	ambiente,	na	busca	do	desenvol-
vimento	sustentável.

1. Explique	sucintamente	como	os	solos	são	formados,	destacando	a	ação	do	clima.

2. identifique	as	etapas	do	desgaste	de	solos	provocado	pelo	processo	erosivo	e	explique	como	combatê-lo.

3. como	se	formam	as	voçorocas?	Quais	são	seus	impactos	no	meio	ambiente?

4. Por	que	ocorrem	movimentos	de	massa	em	encostas?	Aponte	de	que	forma	a	ação	humana	agrava	esse	
processo	e	quais	são	as	consequências	dele	para	a	sociedade.

compreendendo conteúdos

desenvolvendo habilidades 

Adaptado de: UNIVERSIDADE DE SãO PAULO (USP). Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC). São Carlos (SP). 
Disponível em: <http://educar.sc.usp.br>. Acesso em: 2 set. 2012.

Camadas do solo
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p	 Perfil	de	solo	profundo	em	Ati-
baia	(SP),	em	2008.	note,	na	par-
te	 inferior	da	 imagem,	a	rocha	
em	processo	de	decomposição.
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DIALOGANDO COM OUTRAS DISCIPLINAS

nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	Geografia	e	biologia.

A dinâmica das florestas e a compostagem

Ecossistemas	como	as	florestas	possuem	uma	cobertu-
ra	de	folhas	caídas	e	diversos	outros	tipos	de	restos	vegetais	
e	animais	que	se	acumulam	constantemente	na	superfície	
do	 solo.	 Esta	 camada,	 chamada	 serrapilheira,	 consiste	 na	
principal	 reserva	 de	 nutrientes	 que	 compõem	 o	 ciclo	 dos	
ecossistemas	florestais.	

Para	que	esses	elementos	nutritivos	sejam	disponibili-
zados	ao	solo,	é	necessária	a	ação	de	uma	grande	diversi-
dade	de	seres	micro	e	macroscópicos	que	nele	habitam:	for-
migas,	cupins,	minhocas,	bactérias,	 fungos,	algas,	ácaros,	
aracnídeos,	entre	muitos	outros.	dentre	suas	principais	ati-
vidades,	estão	a	decomposição	da	matéria	orgânica,	a	pro-
dução	de	húmus,	o	controle	biológico	de	pragas	e	doenças,	
a	criação	de	condições	para	ventilação	e	circulação	de	água	
no	interior	do	solo,	a	fragmentação	da	serrapilheira,	etc.

Para	obter	um	adubo	semelhante	ao	“adubo	natural”	das	
florestas,	o	ser	humano	desenvolveu	um	processo	biológico	
chamado	compostagem,	 do	 qual	 macro	 e	 microrganismos	
participam,	transformando	a	matéria	orgânica	em	materiais	
semelhantes	aos	encontrados	no	solo,	rico	em	nutrientes.	
A	compostagem	é	uma	ótima	alternativa	para	a	destinação	
de	parte	do	lixo	produzido,	uma	vez	que	o	material	orgânico	
fornecido	aos	microrganismos	consiste	em	folhas,	papéis	e	
restos	de	comida,	que	atualmente	são	gerados	em	grande	
quantidade	pelas	pessoas.	

∏	 Adubo	produzido	com	a	
compostagem	de	ester-
co	 dos	 mamíferos	 do	
zoológico,	 para	 uso	 no	
Jardim	botânico	de	belo	
Horizonte	(MG),	2009.

p	 Solo	 recoberto	 por	
folhas	caídas	na	flo-
resta	 Amazônica,	
em	 Manaus	 (AM),	
em	2010.

F
a

b
io

 C
o

lo
m

b
in

i/
A

c
e

rv
o

 d
o

 f
o

tó
g

ra
fo

F
a
b

io
 C

o
lo

m
b

in
i/

A
c
e

rv
o

 d
o

 f
o

tó
g

ra
fo

GGB_v1_PNLD2015_127a137_U2C07.indd   136 3/5/13   9:12 AM



	 SoloS	 137

leia	o	texto	a	seguir,	que	explica	o	processo	da	compostagem:

A compostagem pode ser definida como uma bioxidação aeróbia exotérmica de um substrato orgânico 

heterogêneo, no estado sólido, caracterizado pela produção de CO
2 
, água, liberação de substâncias mi-

nerais e formação de matéria orgânica estável.

Os componentes orgânicos biodegradáveis passam por etapas sucessivas de transformação sob a ação 

de diversos grupos de microrganismos, resultando num processo bioquímico altamente complexo.

Sendo um processo biológico, os fatores mais importantes que influem na degradação da matéria orgâ-

nica são a aeração, os nutrientes e a umidade. A temperatura também é um fator importante, principal-

mente no que diz respeito à rapidez do processo de biodegradação e à eliminação de patógenos, porém 

é resultado da atividade biológica. Os nutrientes, principalmente carbono e nitrogênio, são fundamentais 

ao crescimento bacteriano. O carbono é a principal fonte de energia e o nitrogênio é necessário para a 

síntese celular. Fósforo e enxofre também são importantes, porém seu papel no processo é menos co-

nhecido. Os microrganismos têm necessidade dos mesmos micronutrientes requeridos pelas plantas: 

Cu, Ni, Mo, Fe, Mg, Zn e Na são utilizados nas reações enzimáticas, porém os detalhes deste processo 

são pouco conhecidos.

fErnAndES,	fernando;	SilvA,	Sandra	Márcia	cesário	Pereira	de.	Manual prático para a compostagem de 

biossólidos.	Programa	de	pesquisa	em	saneamento	básico	(Prosab).	Universidade	Estadual	de	londrina.	
disponível	em:	<www.finep.gov.br/prosab/livros/livro%20compostagem.pdf>.	Acesso	em:	24	nov.	2012.

1.	 releia	o	trecho	do	texto	que	define	compostagem:	“uma	bioxidação	aeróbia	exotérmica	de	um	substrato	orgânico	
heterogêneo”.	com	base	no	significado	de	cada	uma	dessas	palavras,	como	você	definiria	esse	processo?	caso	
seja	necessário,	faça	uma	pesquisa	sobre	o	significado	desses	termos.

2.	 cite	exemplos	de	fatores	físicos	e	ambientais	necessários	ao	processo	biológico	da	decomposição.

3.	 leia	outro	fragmento	do	texto,	que	trata	da	primeira	fase	de	decomposição	durante	o	processo	de	compostagem:

Na fase de degradação rápida, também chamada de bioestabilização, há intensa atividade microbiológica e 

rápida transformação da matéria orgânica. Portanto, há grande consumo de O
2
  pelos microrganismos, eleva-

ção da temperatura e mudanças visíveis na massa de resíduos em compostagem, pois ela se torna escura e 

não apresenta odor agressivo. Mesmo com tantos sinais de transformação o composto não está pronto para 

ser utilizado. Ele só estará apto a ser disposto no solo após a fase seguinte, chamada de maturação.

fErnAndES,	fernando;	SilvA,	Sandra	Márcia	cesário	Pereira	de.	Manual prático para a compostagem de 

biossólidos.	Programa	de	pesquisa	em	saneamento	básico	(Prosab).	Universidade	Estadual	de	londrina.	
disponível	em:	<www.finep.gov.br/prosab/livros/livro%20compostagem.pdf>.	Acesso	em:	24	nov.	2012.

É	possível	relacionar	essa	coloração	mais	escura	mencionada	no	texto	com	os	horizontes	dos	solos?	
Explique.

4.	 Em	ambos	os	processos	de	decomposição,	os	microrganismos	precisam	de	água	e	oxigênio.	Que	aspectos	da	
composição	do	solo	garantem	esse	suprimento	aos	microrganismos?

5.	 Grande	parte	das	florestas	é	desmatada	para	dar	lugar	a	práticas	sucessivas	de	agricultura,	que	acabam	em-
pobrecendo	o	solo.	Embora	a	agricultura	consista	no	plantio	de	vegetais,	explique	por	que	o	empobrecimento	
ocorre.

Pesquisa na internet

P	Embrapa

No site da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária você en-

contra a Unidade de Pesquisa Embrapa Solos, com informações, 

textos acadêmicos e curiosidades sobre solos. Disponível em: 

<www.cnps.embrapa.br>. Acesso em: 2 set. 2012.
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tempo	e	clima

Para entender o significado de clima, é importante 
distingui-lo de tempo atmosférico. O tempo correspon-
de a um estado momentâneo da atmosfera numa deter-
minada área da superfície da Terra, com relação à com-
binação de fenômenos como temperatura, umidade, 
pressão do ar, ventos e nebulosidade – ele pode mudar 
em poucas horas ou até mesmo de um instante para o 
outro. Já o clima corresponde ao comportamento do 
tempo em uma determinada área durante um período 
longo, de pelo menos 30 anos. O clima é o padrão da 
sucessão dos diferentes tipos de tempo que resultam do 
movimento constante da atmosfera.

Quando afirmamos “hoje o dia está quente e 
úmido”, estamos nos referindo ao tempo, ao compor-
tamento dos elementos da atmosfera nesse instante. 
Em contrapartida, se ouvimos alguém nos dizer que 
no noroeste da Amazônia “é quente e úmido o ano 
inteiro”, a pessoa está se referindo ao clima da região.

É comum fazermos julgamentos sobre o tempo 
e o clima. Por exemplo, “hoje o tempo está feio”, as-
sociado a tempo fechado, chuvoso; “hoje o tempo está 

bonito”, associado a tempo aberto, ensolarado. Porém, 
como nos lembra Fernando Pessoa, cada um tem sua 
beleza e ambos são importantes para a reprodução 
dos seres vivos e o desenvolvimento das atividades 
econômicas, principalmente as agrícolas.

Sabe-se que cada lugar ou região apresenta um 
clima próprio. Por exemplo, o clima da cidade do Rio de 
Janeiro é diferente do de Moscou, capital da Rússia, 
porque cada um desses lugares apresenta um conjunto 
distinto de fatores climáticos, ou seja, características 
que determinam o clima: latitude, altitude, massas de ar, 
continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, 
relevo, vegetação e urbanização. A conjugação desses 
fatores é responsável pelo comportamento da tempera-
tura, da umidade e da pressão atmosférica, que são os 
atributos ou elementos climáticos do local.

É importante salientar que, mesmo dentro do 
comportamento esperado do clima de um lugar, existe 
uma variação considerável de ano para ano. É o caso, por 
exemplo, de verões mais chuvosos ou menos chuvosos, 
invernos rigorosos ou com temperaturas mais amenas.
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p	 a	sequência	de	fotos	mostra	os	efeitos	na	paisagem	que	resultam	das	diferenças	de	comportamento	do	tempo	no	clima	tropical,	
ao	longo	das	quatro	estações	do	ano.	parque	do	ibirapuera,	são	paulo	(sp),	em	2007	e	2008.

inverno

Verão

primavera

outono
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fatores	climáticos

Veja a seguir os principais fatores que determi

nam o clima de um lugar ou região.

Latitude

De forma geral, quanto maior a latitude – ou seja, 

quanto mais nos afastamos da linha do equador em 

direção aos polos, menores são as temperaturas mé

dias anuais. Como vimos no capítulo 1, por ser esférica, 

a superfície terrestre é iluminada de diferentes formas 

pelos raios solares, porque eles a atingem com inclina

ções distintas. Nos locais próximos ao equador, a in

clinação é menos acentuada e os raios incidem sobre 

uma área menor, portanto com maior intensidade. Em 

contrapartida, conforme aumenta a latitude, mais 

acentuada se torna a inclinação com que os raios inci

dem, abrangendo uma área maior, com menos intensi

dade. Essa diferença na intensidade de luz incidente 

sobre a superfície faz com que a temperatura média 

tenda a ser maior quanto mais próximo ao equador e 

menor quanto mais próximo aos polos.

Assim, a variação latitudinal é o principal fator de 

diferenciação das zonas climáticas – polar, tem perada 

e tropical. Porém, em cada uma dessas zonas encontra

mos variados tipos de clima, explicados pelas diferen

tes associações entre os demais fatores climáticos. Veja 

o exemplo no mapa abaixo.
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A grande extensão latitudinal do território brasi

leiro é um importante fator de diferenciação climáti

ca. Observe, no mapa e no gráfico da página seguinte, 

a variação das temperaturas médias em cidades 

situadas ao nível do mar, mas em diferentes latitudes. 

Note que à medida que aumenta a latitude diminuem 

as temperaturas médias e aumenta a amplitude tér

mica anual, que é a diferença entre a maior tempera

tura média mensal ao longo do ano e a menor.

p	 observe,	nas	linhas	de	cor	laranja,	que	a	área	atingi-
da	por	um	mesmo	 feixe	de	 raios	solares	é	maior	
quanto	mais	nos	aproximamos	dos	polos.
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p	 neste	mapa	a	Zona	tropical	é	delimitada	pela	isoterma	de	18	°c,	e	não	pelos	trópicos	de	câncer	e	capricórnio.
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Disponível em: <www.inmet.gov.br>. Acesso em: 8 set. 2012.
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p	 o	burj	Khalifa,	em	Dubai	(emirados	árabes	Unidos),	inaugu
rado	em	janeiro	de	2010,	possui	828	metros	de	altura	(foto	de	
2012).	isso	significa	que	se	ele	fosse	construído	em	santos	
(sp),	ao	nível	do	mar,	seu	topo	estaria	na	mesma	altitude	
média	da	avenida	paulista	(830	m),	local	mais	elevado	da	
cidade	de	são	paulo.	a	variação	de	temperatura	entre	a	base	
do	burj	Khalifa	e	seu	topo	pode	chegar	a	6	ºc.

Altitude e pressão atmosférica
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aLtitude

Quanto maior a altitude, menor a temperatura 

média do ar. No alto de uma montanha a temperatu-

ra é menor do que a registrada no nível do mar no 

mesmo ins tante e na mesma latitude. No topo de um 

edifício muito alto a temperatura também é menor 

que em sua base (veja a foto ao lado). Isso porque 

quanto maior a altitude, menor a pressão atmosféri-

ca, o que torna o ar mais rarefeito, ou seja, há uma 

menor concentração de gases, umidade e mate riais 

particulados. Como há menor densidade de gases e 

partículas de vapor de água e poeira, diminui a re-

tenção de calor nas camadas mais elevadas da at-

mosfera e, em consequência, a temperatura é menor. 

Além disso, nas maiores altitudes, a área de superfí-

cie que recebe e irradia calor é menor. Observe a ilus-

tração a seguir.

p	 outros	fatores	contribuem	para	a	diferenciação	climática	do	
território	 brasileiro,	 entretanto,	 o	 fato	 de	 essas	 cidades	
estarem	ao	nível	do	mar	permite	uma	comparação	sem	a	
influência	da	altitude.
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aLbedo

O tipo de superfície atingida pelos raios solares 
também exerce influência na diferença de temperatura 
atmosférica, porque o aquecimento do ar é feito por 
meio da reflexão dos raios solares por essa superfície.

Os raios solares que penetram na atmosfera e são 
por ela refletidos, sem incidir na superfície, retornam 
ao espaço sideral e não alteram a temperatura do pla-
neta, já que não há retenção de energia. O índice de 

reflexão de uma superfície – o albedo – varia de acordo 
com sua cor. A cor, por sua vez, depende de sua com-
posição química e de seu estado físico. A neve, por ser 
branca, reflete até 90% dos raios solares incidentes, en-
quanto a floresta Ama zônica, por ser verde-escura, re-
flete apenas cerca de 15%. Quanto menor o albedo, 
maior a absorção de raios solares, maior o aquecimen-
to e, consequentemente, a irradiação de calor.

Massas de ar

São grandes porções da atmosfera que possuem 
características comuns de temperatura, umidade e 
pressão e podem se estender por milhares de quilôme-
tros. Formam-se quando o ar permanece estável por 
um tempo sobre uma superfície homogênea (o oceano, 
as calotas polares ou uma floresta) e se deslocam por 
diferença de pressão, levando consigo as condições de 
temperatura e umidade da região em que se origina-
ram. À medida que se deslocam, vão se transformando 
pela interação com outras massas, com as quais tro-
cam calor e/ou umidade. De maneira geral, podemos 
distinguir as massas de ar da seguinte forma: 
• Oceânicas: são massas de ar úmidas.
• Continentais: são massas de ar secas, embora haja 

também continentais úmidas, como as que se for-
mam sobre grandes florestas. 
• Tropicais e equatoriais: são massas de ar quentes.
• Temperadas e polares: são massas de ar frias.

ContinentaLidade e MaritiMidade

A maior ou menor proximidade de grandes corpos 
de água, como oceanos e mares, exerce forte influência 
não só sobre a umidade relativa do ar, mas também so-
bre a temperatura. Em áreas que sofrem influência da 
continentalidade (localização no interior do continen-
te, distante do litoral), a amplitude térmica diária, ou 
seja, a diferença entre as temperaturas máxima e míni-
ma registradas durante um dia, é maior do que em áreas 
que sofrem influência da maritimidade (proximidade 
de oceanos e mares). Isso ocorre porque a água retém 
calor por mais tempo, demora mais para irradiar a ener-
gia absorvida. Os continentes, por sua vez, esfriam com 
maior rapidez quando a incidência de luz solar diminui 
ou cessa. Em consequência, os oceanos demoram mais 
para se aquecer e para se resfriar do que os continentes. 

Albedos
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Adaptado de: FARNDON, John. Dicionário escolar da Terra. Londres: Butler & Ianner, 1996. p. 141.

p	 Diferentes	tipos	de	superfície	refletem	diferentes	
porcentagens	da	luz	solar	incidente.
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∏	 a	 área	 continental	 do	
hemisfério	norte	é	maior	
que	a	do	sul,	o	que	faz	
com	 que,	 de	 maneira	
geral,	as	oscilações	tér
micas	naquele	hemisfé
rio	 sejam	 maiores	 do	
que	as	deste	último	(ob
serve	que	o	hemisfério	
norte	apresenta	verões	
mais	quentes	e	invernos	
mais	frios	que	os	do	sul).
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Adaptado de: ALLEN, John L. Student Atlas of World Geography. 7th. ed. [s.l.]: McGraw-Hill/Duskin, 2012. p. 10.

p	 Os	climogramas	mostram	o	total	de	chuvas	(barras)	e	a	temperatura	média	mensal	(linha)	de	duas	cidades	europeias:	Bruxelas	–	
que	sofre	forte	infuência	da	maritimidade,	e	moscou	–	fortemente	infuenciada	pela	continentalidade.	Observe	que	na	capital	
da	Rússia	a	amplitude	térmica	anual	é	bem	maior	que	na	capital	da	Bélgica.

Adaptado de: CHARLIER Jacques (Dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2011. p. 182.
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Correntes MarítiMas

São grandes volumes de água que se deslocam 
pelo oceano, quase sempre nas mesmas direções, como 
se fossem larguíssimos “rios” dentro do mar. As corren-
tes marítimas são movimentadas pela ação dos ventos 
e pela influência da rotação da Terra, que as desloca 
para oeste – no hemisfério norte as correntes circulam 
no sentido horário, e no hemisfério sul, anti-horário. 

Diferenciam-se em temperatura, salinidade e direção 
das águas do entorno dos continentes. Causam forte 
influência no clima, principalmente porque alteram a 
temperatura atmosférica, e são importantes para a ati-
vidade pesqueira: em áreas de encontro de correntes 
quentes e frias, aumenta a disponibilidade de plâncton, 
que atrai cardumes porque lhes serve de alimento.
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p	 observe	que	a	localização	das	áreas	áridas	e	semiáridas	está	condicionada	principalmente	pela	presença	de	alguma	corrente	fria.	É	
comum	essas	correntes	provocarem	nevoeiros	e	chuvas	no	oceano,	fazendo	que	as	massas	cheguem	ao	continente	sem	umidade.
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p	 a	massa	de	ar	úmido	(1),	deslocandose	em	direção	ao	con
tinente,	resfriase	ao	passar	sobre	a	corrente	marítima	de	
Humboldt,	que	é	fria	(com	uma	temperatura	de	aproximada
mente	7	°c	ou	8	°c	inferior	à	temperatura	média	do	oceano	
na	mesma	latitude),	provocando	chuvas	(2).	continuando	
seu	deslocamento,	chega	ao	continente	como	massa	de	ar	
seco	(3),	porque	descarregou	a	umidade	sobre	o	oceano.

A corrente do Golfo, por ser quente, impede o 
congelamento do mar do Norte e ameniza os rigores 
climáticos do inverno em toda a faixa ocidental da 
Europa. A corrente de Humboldt, no hemisfério sul, e 
a da Califórnia, no hemisfério norte, ambas frias (veja 
o esquema ao lado), causam queda da temperatura 
nas áreas litorâneas, respectivamente, do norte do 
Chile e do sudoeste dos Estados Unidos. Isso provoca 
condensação do ar e chuvas no oceano, fazendo que 
as massas de ar percam a umidade. Ao atingirem o 
continente, as massas de ar estão secas e originam, 
assim, desertos, como o de Atacama (Chile) e o da 
Califórnia (Estados Unidos).

Já as correntes quentes do Brasil (no leste da 
América do Sul), das Agulhas (no sudeste da África) e 
Leste-Australiana estão associadas a massas de ar 
quente e úmido, que aumentam a pluviosidade e pro-
vocam fortes chuvas de verão no litoral, fato que se 
acentua quando há presença de serras no continente, 
que retêm a umidade vinda do mar.
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Vegetação

Os diferentes tipos de cober-

tura vegetal – tundra, floresta tropi-

cal, campos, etc. – apresentam 

grande variação de densidade, o 

que influencia diretamente a absor-

ção e irradiação de calor, além da 

umidade do ar. Numa região flores-

tada, as árvores impedem que os 

raios solares incidam diretamente 

sobre o solo, diminuindo a absor-

ção de calor e a temperatura. As 

plantas, por sua vez, retiram umi-

dade do solo pelas raízes e a trans-

ferem para a atmosfera através das 

folhas (transpiração), aumentando 

a umidade do ar. Isso ajuda a trans-

ferir parte da energia solar ao pro-

cesso de evaporação, diminuindo a 

quantidade de energia que aquece 

a superfície e, consequentemente, o 

ar. Quando ocorre um desmata-

mento de grandes proporções, há 

acentuada diminuição da umidade 

e elevação significativa das tempe-

raturas médias por causa do au-

mento da absorção e irradiação de 

calor pelo solo exposto.
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p	 O	relevo	plano	e	baixo	da	bacia	Platina	permite	que	a	massa	Polar	atlântica,	no	
inverno	do	hemisfério	sul,	em	algumas	ocasiões	atinja	o	sul	da	amazônia	ocidental	
provocando	queda	brusca	na	temperatura,	regionalmente	conhecida	por	“friagem”.	
Em	12	de	agosto	de	1936,	no	acre,	a	temperatura	caiu	a	7,9	oc.	O	ramo	dessa	massa	
que	segue	pela	baixada	litorânea	provoca	chuvas	frontais	no	litoral	nordestino,	onde	
o	volume	de	chuva	de	inverno	é	maior	que	o	de	verão	(observe	o	climograma	de	
salvador,	Ba,	na	página	154).	Já	no	norte	do	Paraná,	chegando	pela	calha	do	rio	
Paraná,	a	massa	polar	provoca	geadas.
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ReleVo

Além de estar associado à altitude, que é um fa-

tor climático, o relevo influi na temperatura e na umi-

dade ao facilitar ou dificultar a circulação das massas 

de ar. Na Europa, por exemplo, as planícies existentes 

no centro do continente facilitam a penetração das 

massas de ar oceânicas (ventos do oeste), provocando 

chuvas e reduzindo a amplitude térmica anual. Nos 

Estados Unidos, as cadeias montanhosas do oeste 

(serra Nevada, cadeias da Costa) impedem a passa-

gem das massas de ar vindas do oceano Pacífico, o 

que explica as chuvas que ocorrem na vertente volta-

da para o mar e a aridez no lado oposto. No Brasil, a 

disposição longitudinal das serras no centro-sul do 

país forma um “corredor” que facilita a circulação da 

Massa Polar Atlântica e dificulta a circulação da Mas-

sa Tropical Atlântica, vinda do oceano. Não por acaso 

a vertente da serra do Mar voltada para o Atlântico, 

em São Paulo, apresenta um dos mais elevados índi-

ces pluviométricos do Brasil. Como veremos a seguir, 

nessa região predominam as chuvas de relevo.

GGB_v1_PNLD2015_138a158_U2C08.indd   145 6/21/14   8:54 AM



146	 GeoGrafia	física	e	meio	ambiente

atribUtos	oU	elementos	Do	clima

Os três atributos climáticos mais importantes 
são a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica.

A temperatura é a intensidade de calor exis-
tente na atmosfera. Como vimos na explicação so-
bre o fator altitude, o Sol não aquece o ar direta-
mente. Se não incidirem sobre uma partícula em 
suspensão (como poeira e vapor de água), os raios 
solares atravessam a camada da atmosfera sem 
aquecê-la e atingem a superfície do planeta. Só de-
pois de aquecidas, as terras, as águas e os demais 
elementos presentes na superfície – prédios, calça-
das, áreas agrícolas, etc. – irradiam o calor para a 
atmosfera.

A umidade é a quantidade de vapor de água 
presente na atmosfera num determinado momento, 
resultado do processo de evaporação das águas da su-
perfície terrestre e da transpiração nas plantas.

É comum ouvirmos um apresentador de telejor-
nal ou um locutor de rádio dizer que a umidade rela-
tiva do ar é, por exemplo, de 70%. Passadas algumas 
horas, ele diz que a umidade relativa subiu para 90%. 
O que significa isso?

A umidade relativa, expressa em porcentagem, é 

uma relação entre a quantidade de vapor existente na 
atmosfera num dado momento (umidade absoluta, 
expressa em g/m3) e a quantidade de vapor de água 
que essa atmosfera comporta. Quando este limite é 
atingido, a atmosfera atinge seu ponto de saturação 

e ocorre a chuva.
Se ao longo do dia a umidade relativa estiver au-

mentando, chegando próximo a 100%, há grande pos-
sibilidade de ocorrer precipitação, pois a atmosfera 
está atingindo seu ponto de saturação. Para chover, o 
vapor de água tem de se condensar, passando do es-
tado gasoso para o líquido, o que acontece com a 
queda de temperatura. Em contrapartida, se a umi-
dade relativa for constante ou estiver diminuindo, 
dificilmente choverá.

É importante destacar que a capacidade de re-
tenção de vapor de água na atmosfera também está 
associada à temperatura. Quando a temperatura está 
elevada, os gases estão dilatados e aumenta sua capa-
cidade de retenção de vapor; ao contrário, com tem-
peraturas baixas, os gases ficam mais adensados e é 
necessária uma menor quantidade de vapor para 
atingir o ponto de saturação.

p	 a	baixa	umidade	do	ar	contribui	para	a	concentração	de	poluentes,	piorando	a	qualidade	do	ar.	a	organização	mundial	da	saúde	
(oms)	considera	como	ideal	a	umidade	do	ar	acima	de	60%.	É	considerado	estado	de	atenção	quando	a	umidade	cai	abaixo	dos	
30%,	e	estado	de	alerta	quando	atinge	entre	19%	e	12%.	abaixo	disso,	tratase	de	estado	de	emergência.

Adaptado de: BURROUGHS, William J. The Climate Revealed. New York: Cambridge University Press, 1999. p. 137.

Umidade relativa do ar (%)
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As condições de umidade relativa do ar são impor-
tantes para a saúde e a sensação de conforto ou descon-
forto térmico. Nos dias quentes e úmidos, nosso organis-
mo transpira mais, enquanto nos dias secos se agravam 
os problemas respiratórios e de irritação de pele. O gráfi-
co da página ao lado nos mostra a relação entre tempe-
ratura e umidade do ar para a saúde das pessoas. Em 
Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e várias outras cidades 
sujeitas ao clima tropical e distantes do oceano, durante 
alguns dias do inverno, a umidade relativa do ar pode fi-
car muito baixa (15% a 30%, índice semelhante aos do 
deserto do Saara, no norte da África), ameaçando a saúde 
da população. No Distrito Federal isso ocorre quase todos 
os anos e o governo chega a suspender as aulas de educa-
ção física nas escolas. O desconforto obriga as pessoas a 
colocar toalhas molhadas e bacias com água em seus 
quartos, durante a noite, para que o ar fique menos seco.

A precipitação pode ocorrer de várias formas, 
dependendo das condições atmosféricas. Além da 
chuva, existem outros tipos de precipitação, como a 
neve e o granizo.

A neve é característica de zonas temperadas e 
frias, quando a temperatura do ar está abaixo de zero. 
Quando isso ocorre, o vapor de água contido na 
atmosfera se congela e os flocos de gelo, formados por 
cristais, precipitam-se.

Já o granizo é constituído por pedrinhas for-
madas pelo congelamento das gotas de água conti-
das em nuvens que atingem elevada altitude, cha-
madas cúmulos-nimbos, que também estão asso-
ciadas aos temporais com a ocorrência de raios. 
Esse congelamento acontece quando uma nuvem 
carregada de gotículas de água encontra uma ca-
mada de ar muito fria.
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p	 os	cúmulosnimbos	(do	latim,	cumulus-nimbus,	‘nuvem	carregada	de	chuva’)	atingem	uma	altitude	aproximada	de	10	mil	
metros,	em	que	a	temperatura	do	ar	chega	a	ser	muito	baixa,	em	torno	de	50	ºc	negativos.	na	foto,	cúmulonimbo	e	chuva	com	
descarga	de	raios	em	tucson,	no	arizona	(estados	Unidos),	em	2008.
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os tipos de ChuVa

Os três principais tipos de chuva 
que ocorrem no Brasil são:
• Chuva frontal: nas frentes, que são 

zona de contato entre duas massas 
de ar de características diferentes, 
uma quente e outra fria, ocorre a 
con densação do vapor e a precipi-
tação da água na forma de chuva. 
A área de abrangência (em quilô-
metros quadrados) e o volume de 
água precipitada estão relaciona-
dos com a intensidade das massas, 
variável no decorrer do ano.
• Chuva de relevo ou orográfica 

(oro = ‘montanha’): barreiras de re-
levo levam as massas de ar a atin-
gir elevadas altitudes, o que causa 

queda de temperatura e conden-
sação do vapor. Esse tipo de chuva 
costuma ser localizada, intermi-
tente e fina, e é muito comum nas 
regiões Sudeste, Nordeste e Sul do 
Brasil, onde as serras e chapadas 
dificultam o deslocamento das 
massas úmidas de ar provenientes 
do oceano Atlântico para o inte-
rior do continente (serra do Mar, 
no Sudeste; chapadas da Borbore-
ma, Ibiapaba e Apodi, no Nordes-
te; e serra Geral no Sul).
• Chuva de convecção ou de verão: 

em dias quentes, o ar próximo à 
superfície fica menos denso e sobe 
para as camadas superiores da at-

mosfera, carregando umidade. Ao 
atingir altitudes maiores, a tempera-
tura diminui e o vapor se condensa 
em gotículas que permanecem em 
suspensão. O ar fica mais denso e 
desce frio e seco para a superfície, 
iniciando novamente o ciclo con-
vectivo. Ao fim da tarde, a nuvem 
(cúmulo-nimbo) resultante está 
enorme, provocando chuvas tor-
renciais rápidas e localizadas. Após 
a precipitação, o céu costuma ficar 
claro novamente. São as principais 
responsáveis por alagamentos, so-
bretudo em grandes centros urba-
nos, onde há extensas áreas imper-
meabilizadas.

Observe no mapa a seguir a enorme variação nos índices de precipitação em nosso planeta.
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p	 observe	que,	de	maneira	geral,	as	maiores	médias	de	precipitação	ocorrem	nas	regiões	mais	quentes	do	planeta,	na	Zona	intertropical.

Tipos de chuvas
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A pressão atmosférica é a medida da força exer-
cida pelo peso da coluna de ar contra uma área da super-
fície terrestre. Quanto mais elevada a temperatura, 
maior a movimentação das moléculas de ar e mais elas 
se distanciam umas das outras – como resultado, mais 
baixo é o número de moléculas em cada metro cúbico de 
ar e menor se torna o peso do ar. Portanto, menor a pres-
são exercida sobre uma superfície. Inversamente, quan-
to menor a temperatura, maior é a pressão atmosférica.

Como vimos anteriormente, por causa da esferi-
cidade, da inclinação do eixo imaginário e do movi-
mento de translação ao redor do Sol, nosso planeta 
não é aquecido uniformemente. Isso condiciona os 
mecanismos da circulação atmosférica do globo ter-
restre, levando à formação de centros de baixa e de 
alta pressão, que se alteram continuamente.

Pressão atmosférica e temperatura

Quando o ar é aquecido, fica menos denso e 
sobe, o que diminui a pressão sobre a superfície e for-
ma uma área de baixa pressão atmosférica, tam-
bém chamada ciclonal, que é receptora de ventos. Ao 
contrário, quando o ar é resfriado, fica mais denso e 
desce formando uma zona de alta pressão, ou antici-

clonal, que é emissora de ventos. Esse movimento 
pode ocorrer entre áreas que distam apenas alguns 
quilômetros, como a brisa marítima, ou em escala re-
gional, como a Massa Equatorial Continental, que 
atua sobre a Amazônia. Os furacões se formam sobre 
os oceanos em áreas de águas quentes e baixa pressão. 
À medida que o ar quente se eleva, seu vapor de água 
se condensa, formando nuvens de tempestade e gotas 
de chuva. A condensação libera calor, que aquece o ar 
frio nas alturas, fazendo com que ele suba ainda mais. 
Esse ar que se eleva é substituído por mais ar quente 

e úmido, proveniente das camadas inferiores, próxi-
mas do oceano. Esse ciclo continua, levando mais ar 
quente e úmido para a tempestade que se desenvolve 
e movendo continuamente o calor da superfície para 
as camadas mais altas da atmosfera. Essa troca térmi-
ca cria um padrão de vento que circula ao redor de 
um centro. Uma tempestade é considerada furacão 
quando a velocidade do vento ultrapassa 110 km/h. 
Observe o primeiro mapa da página seguinte.

Já em escala planetária temos os ventos alísios, 
que atuam ininterruptamente, se deslocando das re-
giões subtropicais e tropicais (alta pressão) para a re-
gião equatorial (baixa pressão), e são desviados para 
oeste pelo movimento de rotação da Terra. Com esse 
desvio, formam-se os ventos alísios de sudeste no he-
misfério sul e os ventos alísios de nordeste, no hemisfé-
rio norte. Observe o segundo mapa da página seguinte.
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Quando ocorre o deslocamento provocado pela expansão de massas de ar quente e, consequente-

mente, formação de frentes quentes, temos uma situação na qual o ar se desloca das áreas de maior 

temperatura para as de menor.

tipos	De	clima

As diferentes combinações dos fatores climáticos 

dá origem a vários tipos de clima. O planisfério a seguir 

apresenta uma classificação por grandes regiões do pla-

neta; portanto, não fornece informações sobre as dife-

renças encontradas no interior de cada região, como as 

decorrentes das variações locais de altitude e de outras 

características de relevo, e dos graus diferenciados de 

urbanização. Dois dos elementos do clima (temperatura 

e umidade) estão expressos nos gráficos (climogramas) 

das cidades destacadas no mapa da página seguinte.
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p	 as	áreas	onde	os	furacões	se	formam	estão	em	vermelho	(quanto	mais	escuro,	mais	alta	a	incidência).	a	linha	pontilhada	delimita	as	
regiões	onde	a	temperatura	da	superfície	do	oceano	é	maior	que	27	°c	nos	meses	de	verão,	quando	ocorrem	furacões.	as	grandes	tem
pestades	tropicais	são	denominadas	furacões	quando	ocorrem	no	oceano	atlântico,	e	tufões,	quando	se	formam	no	oceano	pacífico.
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• Polar (ou glacial): ocorre em regiões de latitudes 
elevadas, próximas aos círculos polares Ártico e 
Antártico, onde, por causa da inclinação do eixo 
terrestre, há grande variação na duração do dia e da 
noite e, consequentemente, na quantidade de ra-
diação absorvida ao longo do ano. Aí também os 
raios solares sempre incidem de forma oblíqua. São 
climas que se caracterizam por baixas temperatu-
ras o ano inteiro, atingindo no máximo 10 ºC nos 
meses de verão, em regiões em que a camada de 
neve e gelo que recobre o solo derrete e o dia é mui-
to mais longo que a noite (observe o climograma do 
polo sul, na página seguinte).
• Temperado e frio: é apenas nas zonas climáticas 

temperadas e frias desta classificação que encon-
tramos uma definição clara das quatro estações do 
ano: primavera, verão, outono e inverno. Há uma 
nítida distinção entre as localidades que sofrem in-
fluência da maritimidade ou da continentalidade. 
No clima temperado oceânico a amplitude térmica 
é menor e a pluviosidade, maior (como exemplo, 
reveja o climograma de Bruxelas na página 143). No 
clima temperado continental as variações de tem-

peratura diária e anual são bastante acentuadas e 
os índices pluviométricos são menores (reveja o 
climograma de Moscou na página 143).
• Mediterrâneo: regiões que apresentam esse clima 

têm verões quentes e secos, invernos amenos e 
chuvosos. Observe sua distribuição nas médias la-
titudes, em todos os continentes (veja o climogra-
ma de Atenas, na próxima página).
• Tropical: as áreas de clima tropical apresentam 

duas estações bem definidas: inverno, geralmente 
ameno e seco; e verão, geralmente quente e chu-
voso (observe o climograma de Mumbai, na pró-
xima página).
• Equatorial: ocorre na zona climática mais quente 

do planeta. Caracteriza-se por temperaturas eleva-
das (médias mensais em torno de 25 ºC), com pe-
quena amplitude térmica anual, já que as variações 
de duração entre o dia e a noite e de inclinação de 
incidência dos raios solares são mínimas. Quanto ao 
regime das chuvas, não é possível generalizar como 
no caso da temperatura. Nas áreas mais chuvosas o 
índice supera os 3 000 mm/ano e não há ocorrência 
de estação seca, mas nas regiões menos chuvosas o 
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Adaptado de: IBGE. Atlas geográfico escolar. 5. ed. Rio de Janeiro, 2009. p. 58.

p	 esse	mapa	foi	adaptado	da	classificação	de	Köppen,	na	qual	são	consideradas	as	médias	de	temperaturas	e	chuvas	em	um	
intervalo	de	pelo	menos	30	anos.
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índice cai para 1500 mm/ano 

com três meses de estiagem (ob-

serve o climograma de Manaus, 

a seguir).

• Subtropical: característico das 

regiões localizadas em médias 

latitudes, como Buenos Aires 

(observe o climograma a seguir), 

nas quais já começam a se deli-

near as quatro estações do ano. 

Tem chuvas abundantes e bem 

distribuídas, verões quentes e 

invernos frios, com significativa 

amplitude térmica anual.

• Árido (ou desértico): por cau-

sa da falta de umidade, carac-

teriza-se por elevada ampli-

tude térmica diária e sazonal. 

Os índices pluviométricos são 

inferiores a 250 mm/ano (ob-

serve o climograma do Cairo, 

a seguir).

• Semiárido: clima de transição, 

caracterizado por chuvas es-

cassas e mal distribuídas ao 

longo do ano. Ocorre tanto em 

regiões tropicais, onde as tem-

peraturas são elevadas o ano 

inteiro, quanto em Zonas tem-

peradas, onde os invernos são 

frios (veja o climograma de 

Denver, a seguir).
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Adaptado de: ATLAS National Geographic. A Terra e o Universo. 

São Paulo: Abril, 2008. p. 26-27. v. 12.
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p	 os	climogramas	mostram	as	médias	de	temperatura	e	pluviosidade	de	um	lugar	específico	e	representam	as	características	
médias	de	um	tipo	climático,	que	na	realidade	é	diverso.	por	exemplo,	nem	toda	a	área	de	clima	equatorial	apresenta	um	cli
mograma	exatamente	igual	ao	de	manaus,	mas	também	não	difere	muito	dele.	por	isso	costumase	fazer	essa	generalização	
de	características	climáticas	de	um	lugar	para	uma	região.
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climas	no	brasil

Por possuir 92% do território na Zona intertropi-
cal do planeta, grande extensão no sentido norte-sul e 
litoral com forte influência das massas de ar oceânicas, 
o Brasil apresenta predominância de climas quentes e 

úmidos. Em apenas 8% do território, ao sul do trópico 
de Capricórnio, ocorre o clima subtropical, que apre-
senta maior variação térmica e estações do ano mais 
bem definidas.

Como podemos observar nos mapas, cinco mas-
sas de ar atuam no território brasileiro:
• mEa (Massa Equatorial Atlântica): quente e úmida;
• mEc (Massa Equatorial Continental): quente e 

úmida (apesar de continental, é úmida por se origi-
nar na Amazônia);
• mTa (Massa Tropical Atlântica): quente e úmida;
• mTc (Massa Tropical Continental): quente e seca;
• mPa (Massa Polar Atlântica): fria e úmida.

Quanto à ação das massas de ar, é possível veri-
ficar nos climogramas da próxima página que:
• em grande parte da Amazônia, como em Belém, o cli-

ma é quente e úmido o ano inteiro porque lá atuam 
somente massas quentes e úmidas (mEc e mEa). O 
índice de chuvas apresenta grande variação entre os 
meses do ano, mas a umidade relativa do ar permane-
ce elevada mesmo nos períodos em que chove menos;
• no clima subtropical ocorrem verões quentes e in-

vernos frios para o padrão brasileiro, com chuvas 
bem distribuídas, porque as massas de ar que lá 

atuam são quentes no verão (mTa), frias no inverno 
(mPa) e ambas são úmidas. É o que ocorre em Por-
to Alegre;
• quando a mTa e mPa se encontram, forma-se uma 

frente fria e há ocorrência de chuvas.
Vários especialistas se dedicaram à classificação 

climática do Brasil, cada qual adotando sua própria 
metodologia. Observe o exemplo da página seguinte, 
que considera as principais características de tempe-
ratura e umidade para delimitar os tipos climáticos.

Por estar representado em pequena escala e por 
causa das simplificações, esse mapa apresenta gene-
ralizações. Dentro de cada um dos tipos climáticos 
mapeados há grandes contrastes que não foram car-
tografados, como na área de clima subtropical, cuja 
região serrana está agrupada com a litorânea (de tem-
peraturas médias mais elevadas), ou como na área de 
clima tropical, que agrupa Rio de Janeiro e Brasília, 
apesar de apresentarem comportamentos muito dife-
rentes de temperatura e chuva ao longo do ano.

Equatorial

Atl‰ntica

Tropical

Atl‰ntica

Equatorial

Continental

Tropical

Continental

Equador

55º O

0º

OCEANO
ATLÂNTICO

Trópico de Capricórnio 

BelŽm

Bras’lia

Goi‰nia

Porto Alegre

Salvador

km

0 640

Brasil: massas de ar no verão

Equador 0º

55º O
OCEANO

ATLÂNTICO

Equatorial

Atlântica

Tropical

Atlântica

Equatorial

Continental

Tropical

Continental

Polar

Atlântica

Belém

Brasília

Goiânia

Porto Alegre

Salvador

km

0 640

Brasil: massas de ar no inverno

M
a

p
a

s
: 
A

ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra A
da

pt
ad

o 
de

: G
IR

A
R

D
I, 

G
is

el
e;

 R
O

S
A

, J
us

sa
ra

 V
az

. A
tla

s 
ge

og
rá

fic
o 

do
 e

st
ud

an
te

. S
ão

 P
au

lo
: F

TD
, 2

01
1.

 p
. 2

5.

A
da

pt
ad

o 
de

: G
IR

A
R

D
I, 

G
is

el
e;

 R
O

S
A

, J
us

sa
ra

 V
az

. A
tla

s 
ge

og
rá

fic
o 

do
 e

st
ud

an
te

. S
ão

 P
au

lo
: F

TD
, 2

01
1.

 p
. 2

5.

p	 note	que	as	massas	de	ar	equatoriais	e	tropicais	têm	sua	ação	atenuada	no	inverno	pelo	avanço	da	massa	polar	atlântica.
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a	outra	propriedade	física	que	também	influi	na	temperatura	da	superfície	terrestre	é	o	calor	específico,	

que	está	descrito	no	texto	abaixo:	

Um dos efeitos do fornecimento de calor a um objeto é a elevação de sua temperatura. [...] Substâncias diferentes 

absorvem calor de forma diferente. A propriedade de uma substância de aquecer mais ou menos quando recebe certa 

quantidade de calor é chamada de calor específico. Por exemplo, o calor específico da água é 1 cal/g.°C. Isso significa 

que 1 caloria fornecida a 1 grama de água produz um aumento de temperatura de 1 grau centígrado. O calor específico 

do chumbo é 0,031 cal/g.°C. Isso significa que 0,031 caloria fornecida a 1 grama de chumbo produz um aumento de 

temperatura de 1 grau centígrado. Assim, calor específico é a quantidade de calor que faz aumentar de 1 °C a tempe-

ratura de 1 grama do material.

panZera,	arjuna	c.;	moUra,	Dácio	G.	temperatura,	calor	e	equilíbrio	térmico.	centro	de	referência		

Virtual	do	professor,	seemG.	mar.	2009.	Disponível	em:	<http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/	

documentos/md/ef/ciencias/201008/mdefci49.pdf>.	acesso	em:	22	dez.	2012.

as	tabelas	abaixo	indicam	o	albedo	de	determinados	componentes	da	superfície	terrestre	e	o	calor	es

pecífico	de	alguns	materiais.	com	base	nos	valores	nelas	indicados	e	nos	conhecimentos	adquiridos	neste	

capítulo,	faça	o	que	é	pedido	a	seguir.	

Superfície Albedo (%)

Neve fresca 80 a 90

Gelo 40 a 80

Telha (cerâmica)* 10 a 35

Florestas 8 a 15

Oceano 7 a 10

CLIMATE DATA INFORMATION.  
Disponível em: <www.climatedata.info/Forcing/Forcing/albedo.html>.  
Acesso em: 22 dez. 2012.

* Environmental Design of Urban Buildings.

Substância Calor específico (cal/g. °C)

Água 1,00

Ar 0,24

Asfalto* 0,22

Granito 0,19

Areia 0,19

Ferro 0,11

Gelo 0,5

Adaptado de: PhysicalGeography.net.  
Disponível em: <www.physicalgeography.net/fundamentals/7m.html>.  
Acesso em: 22 dez. 2012.

* Disponível em: <www.aalborg-industries.com.br>. Acesso em: 22 dez. 2012.

1.	Usar	materiais	de	cor	clara	nos	telhados	e	calçamentos	ajuda	a	reduzir	o	calor	absorvido	por	essas	super

fícies.	outra	sugestão	para	reduzir	o	albedo	é	cobrir	os	telhados	com	vegetação.	segundo	os	defensores	

dessas	ideias,	em	ambos	os	casos	os	benefícios	seriam	tanto	para	o	ambiente	quanto	para	as	pessoas,	que	

teriam	suas	casas	mais	frescas.	

a)	 considerando,	além	do	albedo,	as	trocas	de	calor	dos	vegetais	com	o	ambiente,	assinaladas	no	capítulo,	qual	
seria,	na	sua	opinião,	a	melhor	cobertura?

b)	com	base	no	albedo	das	coberturas	e	no	conforto	térmico	interno,	essa	seria	uma	solução	aplicável	em	qualquer	
latitude?	
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Pesquisa	na	internet

P CPTEC – INPE

A página eletrônica do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais possui 

vários materiais educacionais sobre mudança climática e outros temas. Disponível em: <http://videoseducacionais.cptec.inpe.

br>. Acesso em: 8 set. 2012.

P Instituto Astronômico e Geofísico – USP

O site possui uma página chamada “Investigando a Terra”, onde há diversas informações sobre Geologia, Astronomia, clima e 

Meteorologia, entre outras informações. Disponível em: <www.iag.usp.br/siae98/default.htm>. Acesso em: 8 set. 2012. 

P Instituto Nacional de Meteorologia

Neste site você encontra várias informações e imagens sobre previsão do tempo e pode montar climogramas de todas as 

capitais brasileiras. Disponível em: <www.inmet.gov.br>. Acesso em: 8 set. 2012.

P NOAA

No site da National Oceanic and Atmospheric Administration, do governo dos Estados Unidos, há informações sobre tempo, 

clima, fenômenos climáticos, ecossistemas e outros temas (em inglês). Disponível em: <www.pmel.noaa.gov>. Acesso em: 

8 set. 2012.

P OMM

O site da Organização Meteorológica Mundial (em inglês, espanhol e francês) é muito rico em informações, textos, imagens e 

notícias sobre tempo, clima e diversos outros assuntos ambientais. Disponível em: <www.wmo.int>. Acesso em: 8 set. 2012.

2.	cientistas	da	agência	espacial	europeia	(esa,	na	sigla	em	inglês)	verificaram	que	a	extensão	de	gelo	que	
cobre	o	ártico	vem	diminuindo	aceleradamente	por	causa	do	aumento	das	temperaturas	na	região.	consi
dere	os	valores	de	albedo	da	água	e	do	gelo	e	responda:	

a)	 À	medida	que	a	camada	de	gelo	diminui,	convertendose	em	água	líquida,	o	que	deve	acontecer	com	o	albedo?	

b)	Qual	seria	a	consequência	dessa	mudança	em	termos	globais?

3.	sob	o	sol	de	verão,	próximo	ao	meiodia,	andar	descalço	na	areia	seca	da	praia,	em	uma	pedra	ou	no	asfalto	
é	desastre	na	certa:	os	pés	vão	arder.	ao	fim	da	tarde,	porém,	essas	superfícies	estão	frias,	ao	passo	que	a	
água	do	mar	permanece	praticamente	com	a	mesma	temperatura.	

a)	 como	se	explica	essa	variação	em	um	caso	e	a	constância	em	outro?

b)	compare	o	albedo	e	o	calor	específico	da	areia	e	do	asfalto.	a	areia	é	mais	reflexiva	que	o	asfalto.	isso	significa	que	
sua	capacidade	de	absorver	calor	é	menor	que	a	do	asfalto?

4.	imagine	três	tubos	de	ensaio,	cada	um	preenchido	até	¼	do	seu	volume	com	os	seguintes	materiais:	areia,	
água	e	gelo	moído.	esses	tubos	são	fechados	por	uma	rolha	que	contém	um	pequeno	orifício	através	do	
qual	se	introduz	um	termômetro.	o	bulbo	do	termômetro	fica	suspenso	no	interior	do	tubo	de	ensaio	sem	
tocar	os	materiais.	os	três	tubos	são	expostos	ao	mesmo	tempo	à	luz	solar	ou	a	uma	lâmpada	de	150	W.	
esse	é	um	experimento	 imaginário	que	reproduz	parcialmente	o	que	acontece	em	algumas	superfícies	
terrestres	(efeito	estufa).	Você	pode	realizálo	no	laboratório	da	escola	ou	na	sala	de	aula,	com	a	orientação	
de	seu	professor.	com	base	nas	tabelas,	avalie	o	comportamento	do	termômetro	após	alguns	minutos	de	
exposição	à	luz.	
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ca
p

ítu
lo 9 Os fenômenos climáticos e 

a interferência humana

O que eu faço é uma gota no meio de um oceano. 

Mas, sem ela, o oceano será menor.

Madre Teresa de Calcutá (1910-1997), missionária na Índia e beata católica.

Desde sua origem a Terra sempre sofreu mu

danças climáticas. Como vimos no capítulo 5, o plane

ta era uma esfera incandescente que foi se resfrian

do lentamente e há cerca de 250 milhões de anos os 

continentes formavam um único bloco, com condições 

climáticas muito diferentes das atuais.

Vários fenômenos naturais provocam altera

ções climáticas em diversas escalas de tempo, por 

exemplo:

•	 no	transcorrer	da	história	geológica,	o	planeta	pas

sou por vários períodos glaciais – o último termi

nou há cerca de 11 mil anos;

•	 em	anos	de	ocorrência	do	fenômeno	El	Niño	a	di

nâmica das massas de ar é alterada, provocando 

secas em algumas regiões e enchentes em outras;

•	 erupções	 vulcânicas	 lançam	 imensas	 quantidades	

de	partículas	sólidas	na	atmosfera	e	chegam	a	inter

ferir no clima em escala planetária.

Entretanto,	recentemente	foram	detectados	al

guns fenômenos provocados pela ação humana que 

têm	alterado	o	 clima	no	planeta	 bem	mais	 rapida

mente	do	que	os	acontecimentos	naturais.	Entre	eles	

se destacam:

•	 a	 poluição	 atmosférica,	 que	 pro

voca aumento da temperatura, re

dução da camada de ozônio e ocor

rência	de	chuvas	ácidas;

•	 o	desmatamento,	que	provoca	au

mento da temperatura média e 

redução da umidade do ar, entre 

outros impactos.

Neste	 capítulo	 vamos	 estudar	

as	consequências	das	atividades	hu

manas no sistema climático.
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p	 erupção	vulcânica	lançando	gases	na	
atmosfera	nas	filipinas,	em	2009.

∏	 congestionamento	de	veículos	em	sal-
vador	(Ba),	em	2011.	nas	grandes	cida-
des,	os	veículos	são	a	principal	fonte	de	
poluição	atmosférica.

GGB_v1_PNLD2015_159a175_U2C09.indd   159 3/5/13   9:17 AM



160	 GeOGrafia	física	e	meiO	amBiente

interferências	humanas	nO	clima

POluiçãO atmOsférica

A poluição atmosférica é provocada por fontes:
• estacionárias, como indústrias, usinas termelétri-

cas e incineradores; 
• móveis, como caminhões, ônibus e carros;
• esporádicas, como incêndios em fontes diversas.

É um dos grandes problemas de saúde pública, 
principalmente nas grandes aglomerações urbanas. 
Na zona rural brasileira, a prática de queimadas em 
canaviais e os incêndios em florestas e outras forma-
ções vegetais são os principais responsáveis pela po-
luição atmosférica.

Com o lançamento de gases e partículas sólidas 
na atmosfera, tanto pode ocorrer um desequilíbrio nas 
proporções de gases que já a compõem (caso da eleva-
ção da concentração de dióxido de carbono ou gás car-
bônico), quanto a presença de gases estranhos a ela, 
como é o caso do dióxido de enxofre, dos óxidos de ni-
trogênio e do monóxido de carbono. Ocorre também o 
aumento de elementos ou partículas que naturalmente 
não aparecem na composição atmosférica, como o 
chumbo, as poeiras industriais, os aerossóis, as fuma-
ças negras, os hidrocarbonetos, os solventes, etc.
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p	 um	dos	mais	graves	impactos	ambientais,	a	poluição	do	ar	causa	problemas	de	saúde	a	milhões	de	pessoas	no	mundo	inteiro,	
principalmente	nas	grandes	cidades.	na	foto,	vista	de	ulan	Bator	(mongólia),	em	2011.

A elevação dos níveis de poluentes na atmosfera 
traz uma série de desconfortos às pessoas, tais como 
irritação nos olhos e na garganta – os mais imediatos 
– e problemas respiratórios, principalmente para os 
que já têm predisposição a eles, como aqueles que têm 
doenças crônicas (asma e bronquite, por exemplo).

Alguns fenômenos naturais, como a ocorrência 
de inversões térmicas, os longos períodos de estiagem 
ou a própria configuração do relevo, aumentam a 
concentração de poluentes na atmosfera ou dificul-
tam sua dispersão.
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O efeitO estufa e O aquecimentO glObal

O efeito estufa é um fenômeno natural e funda-

mental para a vida na Terra. Ele consiste na retenção 

do calor irradiado pela superfície terrestre nas partí-

culas de gases e de água em suspensão na atmosfera, 

evitando que a maior parte desse calor se perca no 

espaço exterior. A consequência é a manutenção do 

equilíbrio térmico do planeta e a sobrevivência das 

várias espécies vegetais e animais que compõem a 

biosfera. Sem esse fenômeno, seria impossível a vida 

na Terra como a conhecemos hoje (veja o infográfico 

nas páginas 162-163).

O fenômeno tem esse nome porque se asseme-

lha àquilo que ocorre nas estufas de plantas, frequen-

temente utilizadas nos países de clima temperado 

para abrigar determinadas espécies durante o inver-

no. Uma estufa é uma construção com paredes e teto 

de vidro ou plástico transparente, a qual tem a capa-

cidade de reter calor, mantendo a temperatura inter-

na mais elevada que a externa.

Você pode perceber o efeito estufa no cotidiano. 

Por exemplo, num dia ensolarado os motoristas pro-

curam estacionar seus veículos em uma vaga na som-

bra porque o interior de um carro exposto ao sol fica 

quente e abafado. Um carro funciona como se fosse 

uma estufa: os raios solares entram pelo vidro, mas 

depois o calor não consegue sair.

A crescente emissão de certos gases que têm capa-

cidade de absorver calor, como o metano, os clorofluor-

carbonetos (CFCs) e, principalmente, o dióxido de car-

bono, faz com que a atmosfera retenha mais calor do que 

deveria em seu estado natural. O problema, portanto, 

não está no efeito estufa, mas em sua intensificação, cau-

sada pelo desequilíbrio da composição atmosférica. A 

intensa e permanente queima de combustíveis fósseis e 

de florestas tem elevado os níveis de dióxido de carbono 

na atmosfera desde a Primeira Revolução Industrial, 

com efeitos cumulativos. O gráfico a seguir mostra a par-

ticipação dos países na emissão de dióxido de carbono.

As mudanças climáticas decorrentes do aque-

cimento global provocado pela intensificação do 

efeito estufa levaram a Organização Meteorológica 

Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (Pnuma) a criar, em 1988, o 

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas 

(IPCC, na sigla em inglês), um grupo formado por 

2500 cientistas de 130 países.

Segundo o relatório de 2007 do IPCC, poderá 

ocorrer um aumento entre 1,4 e 5,8 ºC na temperatura 

do planeta entre 1990 e 2100. Nesse mesmo período o 

nível do mar poderá subir de 10 a 90 centímetros por 

causa da fusão do gelo do topo das montanhas, do der-

retimento da camada que recobre as terras polares e da 

dilatação da água dos mares. Outra possível conse-

quência do aquecimento global é a alteração nos cli-

mas e na distribuição das plantas pela superfície do 

planeta. O aumento da temperatura modifica o meta-

bolismo das plantas e a transpiração, alterando a quan-

tidade de água necessária ao seu desenvolvimento. 

Disso deve decorrer o aumento da produtividade agrí-

cola em algumas regiões e a diminuição em outras.
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GREINER, Alyson L. Visualizing Human Geography. [s.l.]: Wiley/National Geographic, 2011. p. 376.

GGB_v1_PNLD2015_159a175_U2C09.indd   161 3/5/13   9:18 AM



162	 GeOGrafia	física	e	meiO	amBiente

INFOGRÁFICOINFOGRÁFICO

EFEITO	ESTUFA
O efeito estufa natural mantém a temperatura 
média do planeta na faixa de 15 ºc. se não 
houvesse retenção de calor na atmosfera, a 
temperatura média do planeta seria negativa, 
próxima de  –18 ºc.

O	GÁS	METANO
O gás metano tem uma capacidade de 
retenção de calor cerca de vinte vezes 
superior à do CO2. Suas principais fontes 
de emissão são a fl atulência de animais, 
a decomposição de lixo e o cultivo de 
arroz em terras inundadas. A pecuária 
de bovinos, ovinos e outros animais e a 
agricultura de várzea são responsáveis 
por cerca de 15% da poluição atmosférica 
mundial. 

Absorção	e	conversão
Cerca de 20% da energia total 
que atinge a Terra é absorvida 
na superfície e depois irradiada 
na forma de calor. 

ESTUFA	NATURAL
Geralmente, parte do calor emitido 
pela Terra volta ao espaço e parte 
continua nela, mantendo a 
temperatura na superfície. No entanto, 
a ação humana tem causado um 
aumento na retenção desse calor, 
podendo resultar em um aumento da 
temperatura média do planeta. Veja na 
sequência ao lado como isso ocorre. 

Energia	solar
Cerca de 30% da energia 
solar que atinge a 
atmosfera é refl etida em 
suas camadas superiores 
e retorna ao espaço. 

1

2
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EMISSÃO	DE	GASES	
DO	EFEITO	ESTUFA
Muitos gases são emitidos em decorrência 
das atividades humanas, exceto o vapor 
de água presente naturalmente na 
atmosfera. 

AÇÃO	HUMANA
Os principais fatores de emissão de dióxido de 

carbono na atmosfera são provenientes das 

queimadas, especialmente em fl orestas tropicais, 

e da queima de combustíveis fósseis para obtenção 

da energia utilizada em transportes, indústrias, 

serviços e residências.

AQUECIMENTO	GLOBAL	
O arquipélago do Havaí está localizado distante 

dos grandes centros urbano-industriais. Os dados 

do gráfi co foram coletados no observatório da ilha 

de Mauna Loa, a 3 500 m de altitude. O aumento da 

concentração de CO
2
 em um lugar isolado como esse 

demonstra que a poluição está espalhada por todo 

o planeta. 
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Intervenção	humana

O dióxido de carbono e outros gases 
estufa emitidos pelas atividades humanas 
armazenam o calor irradiado e a energia 
solar refl etida pela Terra. O aumento na 
concentração de gases estufa aumenta a 
retenção desse calor nas camadas inferiores 
da atmosfera e provoca aumento na 
temperatura média.

CALOR	COM	CHUVA
O aumento na temperatura média do planeta 
provoca aumento da evaporação e, portanto, 
da concentração de vapor de água na 
atmosfera, o que causa um armazenamento 
ainda maior de calor. 
Na região central das grandes cidades, o 
aumento da temperatura resultante da “ilha 
de calor” aumenta a evaporação e provoca 
índices de chuva maiores que na periferia.
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Adaptado de: OXFORD Essential World Atlas. 5th ed. New York: 

Oxford University Press, 2008. p. 15.
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reduçãO da camada de OzôniO

De toda a radiação solar que atinge a superfície da 
Terra, 45% é luz visível, 45% é radiação infravermelha e 
10% são raios ultravioleta, cujo aumento de intensida-
de poderia comprometer as condições de vida no pla-
neta e a própria sobrevivência da espécie humana.

Acima dos 15 km de altitude há uma grande con-
centração de ozônio, o que forma uma espécie de es-
cudo ou filtro natural, com cerca de 30 km de espes-
sura, contra a ação dos raios ultravioleta.

Desde a década de 1980 os satélites meteorológi-
cos vêm fornecendo imagens que mostram a destrui-
ção da camada de ozônio, principalmente sobre a An-
tártida. O principal responsável por essa destruição é o 
gás CFC (clorofluorcarbono), usado como fluido de re-
frigeração em geladeiras e aparelhos de ar condiciona-
do e como solvente nas embalagens de aerossóis e nas 
espumas plásticas.

Em 1986, 120 países assinaram o Protocolo de 
Montreal (Canadá), um acordo de redução do uso de 

CFC. Todos os artigos que continham CFC deveriam 
ter sua produção e utilização interrompidas até 1996, 
e essa substância deveria ser substituída por outras 
inofensivas ao ozônio, como o HFC (hidrofluorcarbo-
no) e outros, que atualmente são usados nas geladei-
ras. Além do grande buraco na camada de ozônio so-
bre a Antártida, foram detectados miniburacos tam-
bém sobre o polo norte. A preocupação era se a cir-
culação atmosférica não faria esses buracos se am-
pliarem, atingindo regiões mais habitadas. Governos 
e indústrias, sob pressão da sociedade civil, tomaram 
iniciativas para colocar em prática os acordos firma-
dos pelo Protocolo de Montreal – entre outras, subs-
tituir o CFC usado em motores de geladeiras, condi-
cionadores de ar e outros equipamentos. Como mos-
tra o gráfico abaixo, desde então houve uma signifi-
cativa redução da emissão desse gás e já há proje-
ções de que a camada de ozônio pode ser completa-
mente recomposta até meados deste século.

Áfríca
Ásia e Pacífico
Europa
América Latina e Caribe
América do Norte
Ásia Ocidental
Mundo

* Unidade de medida do potencial de esgotamento da camada de ozônio.
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ilhas de calOr

A ilha de calor é uma das mais evidentes de-
monstrações da ação humana como fator de mudan-
ça climática. O fenômeno resulta da elevação das 
temperaturas médias nas áreas urbanizadas das gran-
des cidades, em comparação com áreas vizinhas.

A diferença de temperatura entre o centro da ci-
dade e as áreas periféricas pode chegar até 7 ºC. A 
expansão da mancha urbana de São Paulo, por exem-
plo, provocou um aumento de 1,3 ºC na temperatura 
média anual entre 1920 e 2005, que subiu de 17,7 ºC 
para 19 ºC. Isso ocorre por causa das diferenças de 
irradiação de calor entre as áreas impermeabilizadas 
e as áreas verdes. A substituição da vegetação por 
grande quantidade de casas e prédios, viadutos, ruas 

e calçadas pavimentadas faz aumentar significativa-
mente a irradiação de calor para a atmosfera, em 
comparação com as zonas rurais, onde, em geral, é 
maior a cobertura vegetal. Além disso, nas zonas cen-
trais das grandes cidades é muito maior a concentra-
ção de gases e materiais particulados lançados por 
veículos automotores. Esses materiais são responsá-
veis por um efeito estufa localizado, que colabora para 
aumentar a retenção de calor. A isso se soma o calor 
liberado pelos motores dos veículos, o que acentua o 
fenômeno da ilha de calor. Nas grandes metrópoles os 
veículos atingem milhões de unidades; por exemplo, 
na cidade de São Paulo, em 2012, havia cerca de 6 mi-
lhões de veículos automotores em circulação.

Consumo de substâncias que agridem a camada de ozônio

PROGRAMA dAs NAçõEs UNIdAs PARA O MEIO AMbIENtE (Pnuma). Anuário Pnuma: temas emergentes en nuestro medio 
ambiente global 2011. disponível em: <www.brasilpnuma.org.br/index.html>. Acesso em: 8 set. 2012. 
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Deve-se salientar, no entanto, que uma cidade 

pode ter diversos picos de temperatura espalhados 

pela mancha urbana – como mostra, por exemplo, o 

mapa ao lado –, caracterizando várias ilhas de calor. 

Uma região densamente edificada e industrializada 

apresenta picos de temperatura mais elevados do que 

bairros residenciais com grandes áreas verdes.

A formação de ilhas de calor facilita a ascensão 

do ar, formando uma zona de baixa pressão. Isso faz 

com que os ventos soprem, pelo menos durante o dia, 

para essa área central, trazendo, muitas vezes, maio-

res quantidades de poluentes. Sobre a zona central da 

mancha urbana forma-se uma “cúpula” de ar pesada-

mente poluído. No caso das grandes metrópoles, com 

elevados índices de poluição, os ventos que sopram 

de zonas industriais periféricas rumo às zonas cen-

trais concentram ainda maiores quantidades de po-

luentes. Nessas cidades, do alto dos prédios ou quan-

do se está chegando por uma estrada, pode-se ver ni-

tidamente uma “cúpula” acinzentada recobrindo-as.

A “ilha de calor” de são Paulo: temperatura da superfície

C
a

s
s
ia

n
o

 R
ö

d
a

/A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it

o
ra

At
LA

s 
am

bi
en

ta
l d

o 
m

un
ic

íp
io

 d
e 

sã
o 

Pa
ul

o.
 d

is
po

ní
ve

l e
m

: <
ht

tp
:/

/a
tla

sa
m

bi
en

ta
l.p

re
fe

itu
ra

.s
p.

go
v.

br
/p

ag
in

a.
ph

p?
id

=2
1>

. A
ce

ss
o 

em
: 8

 s
et

. 2
01

2.
 

a	Praça	da	sé	está	localizada	no	centro	
histórico	de	são	Paulo,	uma	área	densa-
mente	urbanizada;	ao	norte	e	ao	sul	des-
se	município	encontramos	áreas	de	pre-
servação	ambiental	com	domínio	de	flo-
resta,	devido	à	presença	das	serras	da	
cantareira	e	do	mar,	respectivamente.

p

as chuvas ácidas

Mesmo em ambiente não poluído, as chuvas são 

sempre ligeiramente ácidas. A combinação de gás car-

bônico e água presentes na atmosfera produz ácido car-

bônico, que dá às chuvas uma pequena acidez. O fenô-

meno das chuvas ácidas de origem antrópica causa, 

porém, graves problemas por resultar da elevação anor-

mal dos níveis de acidez da atmosfera, em consequên-

cia do lançamento de poluentes produzidos sobretudo 

por atividades urbano-industriais. Trata-se de mais um 

fenômeno atmosférico causado, em escala local e regio-

nal, pela emissão de poluentes das indústrias, dos meios 

de transporte e de outras fontes de combustão. Os prin-

cipais causadores desse fenômeno são o dióxido de ni-

trogênio e o trióxido de enxofre – que é a combinação 

do dióxido de enxofre, emitido pela queima de combus-

tíveis fósseis, e do oxigênio, já presente na atmosfera.

A concentração de trióxido de enxofre aumen-

tou na atmosfera com a ampliação do uso de combus-

tíveis fósseis nos transportes, nas termelétricas e nas 

indústrias. Cerca de 90% do dióxido de enxofre é eli-

minado pela queima do carvão e do petróleo. Já pelo 

menos 70% do dióxido de nitrogênio é emitido pelos 

veículos automotores. Enquanto a concentração do 

primeiro está gradativamente diminuindo na atmos-

fera, a do segundo está aumentando, por causa da 

maior utilização do transporte rodoviário.

Os países que mais colaboram para a emissão 

desses gases são os industrializados do hemisfério 

norte. Por isso as chuvas ácidas ocorrem com mais 

intensidade nessas nações, principalmente no nor-

deste da América do Norte e na Europa ocidental, 

como se pode ver no mapa da página seguinte.
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Como ocorrem as chuvas ácidas? O trióxido de 
enxofre e o dióxido de nitrogênio lançados na atmosfe-
ra, ao se combinarem com água em suspensão, trans-
formam-se em ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, 
respectivamente, que têm elevada capacidade de cor-
rosão. A ação corrosiva da chuva ácida foi detectada no 
século XVIII e sua intensidade só tem aumentado. Em 
1872, Robert Angus Smith, inspetor de saúde pública 
de Londres, escreveu o livro Ar e chuva: fundamentos de 

uma climatologia química, no qual apontava a grande 
concentração de ácido sulfúrico no ar londrino e a con-
sequente oxidação das peças de metal da cidade.

Além de causar corrosão de metais e deteriora-
ção de monumentos históricos – alguns extrema-
mente valiosos, como os monumentos gregos de 
Atenas –, as chuvas ácidas provocam impactos, mui-
tas vezes, a centenas de quilômetros das fontes po-
luidoras. Muitos lagos da Escandinávia estão acidifi-
cados por causa das chuvas alteradas pelo lança-
mento de dióxido de enxofre e de dióxido de nitrogê-

nio por indústrias localizadas na Alemanha, Reino 
Unido e França, a centenas de quilômetros ao sul. O 
mesmo ocorreu com lagos canadenses, localizados 
bem ao norte dos centros industriais da região dos 
Grandes Lagos. A acidificação das águas está matan-
do todas as formas de vida nesses lagos. É impossível 
a manutenção da vida num ambiente com ph menor 
que 2,3, mas, antes mesmo de se chegar a esse nível 
de acidez, muitas espécies já perecem, desequili-
brando o ecossistema aquático.

Outro impacto causado pelas chuvas ácidas, que 
é tanto mais grave quanto mais próximo das fontes 
poluidoras, é a destruição da cobertura vegetal. Essa 
tragédia ecológica é muito comum nos países desen-
volvidos. No Brasil, esse fenômeno ocorre de forma 
significativa na região metropolitana de São Paulo, 
nas cidades mineiras onde se produz aço e no Rio 
Grande do Sul, próximo às termelétricas movidas a 
carvão, cuja poluição atinge até o Uruguai (reveja o 
mapa de chuvas ácidas acima).
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Áreas de elevada deposição de ácidos
Quanto menor o pH, maior a acidez (o pH neutro é igual a 7).
A chuva normal, levemente ácida pela dissolução de dióxido de
carbono, nunca ultrapassa o pH 5,6.

pH inferior a 4 (muito ácido)
pH de 4 a 4,5
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O caso mais grave, porém, aconteceu nas déca-

das de 1980 e 1990 em Cubatão, município da Região 

Metropolitana da Baixada Santista (SP). Em alguns 

pontos da escarpa da serra do Mar, nas proximidades 

das principais fontes poluidoras, parte da vegetação 

de pequeno e médio porte desapareceu. As árvores 

resistiram à poluição, mas, com a morte dos vegetais 

de pequeno porte, o solo ficou exposto, o que favore-

ceu a ocorrência de escorregamentos e agravou o des-

matamento das encostas. Nos últimos anos, porém, a 

diminuição da emissão de poluentes pelas indústrias 

do polo petroquímico e siderúrgico de Cubatão per-

mitiu a reconstituição da vegetação nas encostas afe-

tadas pelo processo.

Como vamos estudar no capítulo 12, a preocupa-

ção com os impactos ambientais, como os que vimos 

neste capítulo, vem desde a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada 

na Suécia (Estocolmo) em 1972. As questões lá apon-

tadas, como a incompatibilidade entre o modelo con-

sumista de desenvolvimento e a conservação do meio 

ambiente, afloraram novamente na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento realizada no Rio de Janeiro em 1992, na Rio 

+ 10, realizada em Johannesburgo em 2002, e de forma 

mais tímida na Rio + 20, no Rio de Janeiro, em 2012.

Mesmo quando os países não chegaram a um 

acordo, como ocorreu num importante encontro reali-

zado em Copenhague 

pelo Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança 

do Clima (COP 15), hou-

ve consenso mundial so-

bre a necessidade de 

compatibilizar cresci-

mento econômico e con-

servação do meio am-

biente para as futuras 

gerações, o que significa 

a defesa de um desenvol-

vimento sustentável.

∏	 Vista	 parcial	 da	 usiminas,	
em	 cubatão	 (sP),	 com	 a	
serra	do	mar	ao	fundo	(foto	
de	2012).	
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∏	 Obra	de	aleijadinho	prejudicada	
pela	 chuva	 ácida	 em	 congo-
nhas	(mG),	em	2011.
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fenômenOs	naturais

inversãO térmica

Trata-se de um fenômeno natural agravado pela 
ação humana, mais frequente nos meses de inverno, 
em períodos de penetração de massas de ar frio.

As inversões térmicas acontecem em escala lo-
cal por apenas algumas horas. São mais comuns no 
final da madrugada e no início da manhã. Durante 
esse período, ocorre o pico da perda de calor do solo 
por irradiação; portanto, as temperaturas são mais 
baixas, tanto a do solo quanto a do ar. Quando a tem-
peratura próxima ao solo cai abaixo de 4 ºC, o ar, frio 
e pesado, fica retido em baixas altitudes. Esse fenôme-
no ocorre preferencialmente em áreas conhecidas 
como “fundo de vale”, que permitem o aprisionamen-
to do ar frio. Camadas mais elevadas da atmosfera são 
ocupadas com ar relativamente mais quente, que não 
consegue descer. Como resultado, a circulação atmos-
férica local fica bloqueada por certo tempo, ocorren-
do uma inversão na posição habitual das camadas, 
com o ar frio permanecendo embaixo e o ar quente 
acima – daí o nome inversão térmica. Logo após o 
nascer do sol, à medida que o solo e o ar próximo a ele 
vão se aquecendo, o fenômeno vai gradativamente se 

desfazendo. O ar aquecido passa a subir e o ar resfria-
do, a descer, recuperando o padrão habitual da cir-
culação atmosférica e desfazendo a inversão térmica.

Esse fenômeno pode ocorrer em qualquer lugar 
do planeta, porém é mais comum em áreas onde o 
solo ganha bastante calor durante o dia e o irradia 
com intensidade à noite.

Um ambiente favorável para a inversão térmica 
são as grandes cidades, que, pelo fato de apresenta-
rem extensa área construída, desmatada e impermea-
bilizada por cimento e asfalto, absorvem grande 
quantidade de calor durante o dia. À noite, no entan-
to, perdem calor rapidamente. No meio urbano isso 
vem acompanhado de um problema extra: com a con-
centração do ar frio nas camadas mais baixas da at-
mosfera, ocorre também a retenção de toneladas de 
poluentes. É importante destacar que, em regiões 
onde o ar não é poluído, a ocorrência de inversão tér-
mica não provoca nenhum problema ambiental. Já 
nas áreas urbanas que têm grande concentração de 
poluição no ar, esse fenômeno constitui um sério pro-
blema ambiental.
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p	 Durante	o	período	de	inversão	térmica,	a	concentração	de	poluentes	atmosféricos	aumenta	e,	por	vezes,	há	proibição	de	cir-
culação	de	veículos	nos	centros	urbanos.	a	foto	mostra	o	fenômeno	ao	amanhecer,	no	inverno	de	2009,	em	americana	(sP).
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Adaptado de: CENtRO dE PREvIsãO dE tEMPO E EstUdOs CLIMátICOs (CPtEC/INPE). disponível em: <http://enos.cptec.inpe.br/>. Acesso em: 8 set. 2012.

p	 as	condições	que	indicam	a	presença	do	fenômeno	el	niño	são	o	enfraquecimento	dos	ventos	alísios	e	o	aumento	da	tempera-
tura	da	superfície	do	mar	(tsm)	no	oceano	Pacífico	equatorial	leste.	como	consequência,	ocorre	uma	diminuição	das	águas	
mais	frias	que	afloram	próximo	à	costa	oeste	da	américa	do	sul.

OCEANIA

AMÉRICA DO NORTE

AMÉRICA DO SUL

Fria

Quente

OCEANO PACÍFICO

Condições climáticas normais

Adaptado de: CENtRO dE PREvIsãO dE tEMPO E EstUdOs CLIMátICOs (CPtEC/INPE). disponível em: <http://enos.cptec.inpe.br/>. Acesso em: 8 set. 2012.

p	 em	condições	normais,	observam-se	águas	superficiais	relativamente	mais	frias	no	Pacífico	equatorial	leste,	junto	à	costa	
oeste	da	américa	do	sul,	e	relativamente	mais	aquecidas	no	Pacífico	equatorial	Oeste,	próximo	à	costa	australiana	e	à	região	
da	indonésia.	Os	ventos	alísios	sopram	de	leste	para	oeste	favorecendo	a	ressurgência	–	processo	pelo	qual	a	água	fria	sobe	à	
superfície	–	próximo	à	costa	oeste	da	américa	do	sul.
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AMÉRICA DO SUL
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OCEANO PACÍFICO

Condições climáticas de El Niño
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el niñO

Enquanto as inversões térmicas acontecem em 

escala local por apenas algumas horas, El Niño é um 

fenômeno climático natural que ocorre em escala pla-

netária por períodos de aproximadamente dois a sete 

anos. Ele se manifesta como um aquecimento (3 ºC a 

7 ºC acima da média) das águas do oceano Pacífico 

nas proximidades do equador, como podemos obser-

var nos esquemas a seguir:

Geralmente, no hemisfério sul os ventos alísios 

sopram no sentido leste-oeste com velocidade mé-

dia de 15 m/s, aumentando o nível das águas do 

oceano Pacífico nas proximidades da Austrália, onde 

ele é cerca de 50 cm superior ao das proximidades da 

América do Sul. Além disso, esses ventos provocam 

correntes que levam as águas da superfície, mais 

quentes, nessa mesma direção.

Nos anos de ocorrência de El Niño, a velocidade 

dos ventos alísios diminui para cerca de 1 a 2 m/s. Sem 

a sustentação dos ventos, o nível das águas se eleva em 

direção à América do Sul, e as águas superficiais, por se 

deslocarem menos, têm sua temperatura aumentada. 

Em decorrência, provocam grandes mudanças na cir-

culação dos ventos e das massas de ar, além de evapora-

ção mais intensa, com aumento do índice de chuvas em 

algumas regiões do planeta e ocorrência de estiagem em 

outras. A razão dessa mudança na intensidade dos ven-

tos alísios ainda é uma incógnita; as pesquisas em anda-

mento não chegaram a uma explicação conclusiva.
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Nos anos em que o fenômeno ocorre, a América 

do Sul sofre ainda a ação de uma massa de ar quente 

e úmida periódica que atua no sentido noroeste-su-

deste.

No Brasil, essa massa de ar desvia a umidade da 

Massa Equatorial Continental, a responsável pelas 

chuvas na caatinga, em direção ao sul do país. A con-

sequência é a ocorrência de enchentes no Brasil me-

ridional e de seca na região do clima semiárido nor-

destino e extremo norte do país, principalmente em 

Roraima. Outra consequência é o desvio da Massa 

Polar Atlântica para o oceano Atlântico antes de 

atingir a região Sudeste, o que atenua a queda nor-

mal de temperaturas no inverno.

Existe um fenômeno que ocorre com menor 

frequência e que tem características opostas às de El 

Niño. Por esse contraste, esse fenômeno foi denomi-

nado La Niña. Nos anos em que La Niña ocorre, há 

um resfriamento das águas superficiais do Pacífico 

na costa peruana, o que também altera as zonas de 

alta e baixa pressão, provocando mudanças na dire-

ção dos ventos e das massas de ar. As causas que 

determinam o aparecimento desses dois fenômenos 

naturais são desconhecidas. Observe os mapas:
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Efeitos do fenômeno El Niño em dezembro, janeiro e fevereiro

Efeitos do fenômeno La Niña em dezembro, janeiro e fevereiro
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Adaptado de: CENtRO dE PREvIsãO dE tEMPO E EstUdOs CLIMátICOs (CPtEC/INPE). disponível em: <http://enos.cptec.inpe.br/img/dJF_el.jpg>. Acesso em: 8 set. 2012.

Adaptado de: CENtRO dE PREvIsãO dE tEMPO E EstUdOs CLIMátICOs (CPtEC/INPE). disponível em: <http://enos.cptec.inpe.br/img/dJF_la.jpg>. Acesso em: 8 set. 2012.

p	 a	ocorrência	de	secas	e	períodos	chuvosos	na	região	semiárida	do	nordeste	brasileiro	entre	os	meses	de	dezembro	e	feve-
reiro	tem	sua	explicação	associada,	respectivamente,	à	ocorrência	dos	fenômenos	el	niño	e	la	niña.
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Atualmente, a ocorrência de El Niño e de La 

Niña pode ser prevista com seis a nove meses de an-

tecedência. Existe, no oceano Pacífico, um conjunto 

de boias que monitoram a temperatura da superfície 

do mar e indicam os primeiros sinais da formação do 

fenômeno. O monitoramento permite adotar medi-

das para enfrentar os problemas gerados pela altera-

ção climática. Assim os pescadores podem se adaptar 

à maior ou menor disponibilidade de pescado; os agri-

cultores, se prevenir contra quebras na produção agrí-

cola; e o poder público pode se antecipar para atender 

às necessidades da população em áreas sujeitas a se-

cas ou inundações.

Os impactos socioambientais 

provocados por esses fenômenos leva-

ram o Senado Federal a criar, em 1997, 

uma comissão especial para elaborar 

propostas que minimizem seus efeitos 

no campo, nas cidades e no meio am-

biente natural:

• assistência para evitar a desestru-

turação da produção agrícola pro-

vocada por estiagens no Nordeste e 

enchentes no Sul;

• adoção de medidas emergenciais para minimizar o 

êxodo rural e seus impactos na vida dos migrantes 

e na organização interna das cidades;

• medidas de prevenção contra a ocorrência de in-

cêndios em áreas de preservação ambiental, como 

o que atingiu cerca de 20% do território do estado 

de Roraima em 1997 e 1998;

• medidas de prevenção e assistência à população da 

região Sul que reside em áreas sujeitas à ocorrência 

de enchentes;

• fornecimento de água e cestas básicas à população 

afetada pela seca no Sertão nordestino.

PrinciPais	acOrDOs	internaciOnais

O PrOtOcOlO de KyOtO e O mecanismO de desenvOlvimentO limPO

Está comprovado que alguns ciclos de aqueci-

mento e resfriamento da Terra ocorrem naturalmente. 

Na história geológica do planeta os períodos glaciais, 

em que as calotas polares se expandiram, alternaram-

-se com períodos interglaciais, quando as calotas po-

lares retrocederam e houve aquecimento. Entretanto, 

não há consenso se hoje vivemos um período intergla-

cial que provoca uma elevação natural da temperatura 

ou se o aquecimento global tem causas apenas antró-

picas. Há cientistas que discordam da avaliação do 

IPCC de que o aquecimento global tem origem antró-

pica, por isso são chamados de céticos. O fato é que 

está havendo uma gradativa elevação da temperatura, 

o que acarreta diversos problemas ambientais.

Visando ao enfrentamento do problema, foi rea-

lizada em 1997 a Convenção da ONU sobre Mudanças 

Climáticas, em Kyoto ( Japão). Nessa reunião foi firma-

do um acordo para a redução da emissão de gases do 

efeito estufa, chamado de Protocolo de Kyoto, que 

entrou oficialmente em vigor no dia 16 de fevereiro de 

2005, após ratificação da Rússia em novembro de 

2004. Com base nos níveis de 1990, esse documento 

definiu uma redução média de 5,2%, meta que deveria 

ter sido atingida em 2012 e foi estendida até 2020 na 

Conferência das Partes (COP 18), realizada nesse 

mesmo ano. Para os principais países emissores, o ín-

dice fixado foi maior (membros da União Europeia, 

8%; Estados Unidos, 7%; Japão, 6%). Entretanto, até 

esse ano a meta não foi cumprida, o Protocolo expi-

rou e não havia sido realizado outro acordo que o 

substituísse, apesar das tentativas durante a Rio + 20, 

que estudaremos no próximo capítulo.
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cientistas	franceses	transportam	equi-
pamento	para	monitorar	a	temperatura	
do	oceano	Pacífico	entre	as	costas	do	
chile	e	do	Peru	(foto	de	2008).
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Para os países em desenvolvimento não foram es-

tabelecidos níveis de redução. Essa decisão provocou a 

oposição dos países desenvolvidos ao acordo. Os Esta-

dos Unidos, por exemplo, divulgaram nota oficial em 

2001 comunicando que estavam abandonando o Proto-

colo de Kyoto, o que gerou grande polêmica internacio-

nal. Alegaram, para tanto, que o cumprimento do acordo 

limitaria o seu crescimento econômico. 

A redução do nível de emissões de gases se ampa-

ra em algumas estratégias, dentre as quais se destacam:

• a reforma dos setores de energia e transportes;

• o aumento na utilização de fontes de energia reno-

váveis;

• a limitação das emissões de metano no tratamento 

e destino final do lixo;

• a proteção das florestas e outros sumidouros de 

carbono.

Os cientistas do IPCC estão divididos em três 

grupos de trabalho que têm por objetivo realizar um 

diagnóstico das condições climáticas em todas as 

regiões do planeta, fornecer informações sobre as 

causas e possíveis consequências dessas mudanças 

e propor ações para a solução dos problemas. O gru-

po de trabalho I concentra-se no estudo do clima; o 

II estuda os impactos e as opções de ação para evi-

tá-los; o III ocupa-se das dimensões econômica e 

social do problema.

No período de 1990 a 2001 o IPCC divulgou três 

relatórios sobre as mudanças climáticas, nos quais 

apontava a ocorrência do aquecimento global, mas 

não era conclusivo quanto às causas do fenômeno. 

Alguns cientistas defendiam a tese da responsabilida-

de das atividades humanas; outros achavam que se 

tratava de variação normal de temperatura resultante 

da própria dinâmica da atmosfera que se modifica ao 

longo do tempo geológico.

O quadro mudou a partir de fevereiro de 2007, 

quando foi divulgado o quarto relatório do IPCC. O 

documento expôs a tese, questionada por alguns 

cientistas céticos, de que a emissão de gases é a 

grande responsável pelo aquecimento global e que 

esse fenômeno causa consequências ambientais, 

sociais e econômicas.

O gráfico abaixo mostra três cenários previstos 

para o futuro quanto à elevação da temperatura média 

do planeta. Observe que, caso essa previsão se confirme 

e não forem feitos cortes drásticos na emissão de CO
2
, 

deve haver uma grande elevação do aquecimento global.

Projeções para o aquecimento global
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Adaptado de: OXFORd Essential World Atlas. 6th ed. New York: Oxford University Press, 2008. p. 15.

O Protocolo de Kyoto contém um interessante 

mecanismo de desenvolvimento limpo, proposto 

pela diplomacia brasileira, que permite ajustes de 

metas que atendem interesses tanto de países de-

senvolvidos quanto de países em desenvolvimento. 

Trata-se de um mecanismo de compensação: por 

exemplo, uma empresa norte-americana que emite 

muitos gases estufa pode pagar para que uma em-

presa brasileira invista em formas de retirada desses 

gases da atmosfera. Leia o texto a seguir.
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p	 usina	que	transforma	mamona	em	biodiesel,	no	município	de	canto	do	Buriti	(Pi),	em	foto	de	2008.
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a função do mdl

vamos imaginar uma usina, nos Estados Unidos ou na Europa, 
responsável pela geração de tantos MW [megawatt], que funciona à 
base de carvão ou de petróleo e que movimenta toda uma região 
industrializada. Esta usina certamente não poderá, em curto ou mé-
dio prazo, reduzir a sua emissão, até porque não se converte parte 
do modelo, se converte uma usina toda. Esta usina precisa, então, 
ser transformada de uma usina térmica a carvão ou petróleo em 
uma usina de queima de outro combustível. Isto não é fácil. Assim, 
a relutância dos Estados Unidos em fazer valer o Protocolo de Kyoto 
é resultante de pressão exercida no Congresso americano para que 
isso não ocorra.

[...]

O brasil, como tem sido historicamente um país de diploma-
cia competente, propôs uma inclusão ao Protocolo de Kyoto que 
se refere ao Mecanismo de desenvolvimento Limpo e que diz 
mais ou menos o seguinte: Esta usina do hemisfério norte, por 
exemplo, que está emitindo CO

2
 e que não tem tempo suficiente 

para fazer uma reconversão dentro dos prazos estabelecidos pelo 
Protocolo, poderá pagar para que alguém aqui no brasil, na Ar-
gentina, ou na áfrica, por meio de um sistema de produção vege-
tal, capte carbono da atmosfera e transforme este carbono em 
celulose. Este sistema de produção vegetal poderá fixar um volu-

me de carbono igual ou maior que aquele emitido pela usina em 
questão e esta deverá financiar o empreendimento agrícola com-
pensador de sua emissão.

exercício e aplicação do mdl

Quando se começou a falar em mecanismo de desenvolvimento 
limpo, quase que exclusivamente se pensou na fixação de carbono 
através de florestas pelo fenômeno da fotossíntese, em que o vegetal 
pega o carbono da atmosfera e transforma-o em celulose. [...] se for 
feita uma plantação de mamona, no ciclo vegetativo da planta está 
sendo fixado carbono. E depois a mamona produz um grão que vai dar 
um óleo que vai substituir o diesel e emitir menos CO

2
. Está sendo 

feito, neste caso, um duplo MdL.
A partir de então começou a se pensar em vários vegetais que 

trouxessem esta vantagem, isto é, fixar carbono através de biomassa 
no seu ciclo vegetativo e desenvolver um grão que produzisse óleo 
vegetal substitutivo ao óleo diesel. E é nesta hora que cresce a impor-
tância do brasil. A já chamada hoje agricultura energética – aquela 
que vai se dirigir especificamente para produzir óleos vegetais, bem 
como álcool e o bagaço da cana.

NAsCIMENtO, Carlos Adilio Maia do. Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo. Instituto brasileiro de Produção sustentável e direito Ambiental (IbPs). 
disponível em: <http://ibps.com.br/category/especial/>. Acesso em: 8 set. 2012.

Carlos Adilio Maia do Nascimento é presidente do Instituto brasileiro de Produção sustentável e  
direito Ambiental (IbPs).

mecanismO de desenvOlvimentO limPO (mdl)
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1.	 como	se	forma	o	fenômeno	el	niño?	Que	consequências	ele	provoca	no	Brasil?

2.	 O	que	é	inversão	térmica?	explique	como	esse	fenômeno	agrava	o	problema	da	poluição	em	áreas	urbanas.

3.	 Defina	ilha	de	calor	e	efeito	estufa.

4.	 explique	o	que	é	chuva	ácida	e	quais	são	suas	consequências.

compreendendo conteúdos

p	 em	novembro	de	2012	foi	realizada	em	Doha	(catar)	a	cOP	18.	nesse	encontro	houve	a	prorrogação	do	acordo	de	Kyoto	até	2020.
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as cOnferências das Partes

A Organização das Nações Unidas (ONU) realiza, 

anualmente, algumas Conferências das Partes (COP, na 

sigla em inglês), onde se discutem ações práticas para 

execução de algum acordo internacional. Esses encon-

tros recebem o nome da cidade onde são realizados – 

as partes são os países signatários do Acordo.

Por exemplo, a cada dois anos se realiza a Con-

ferência das Partes da Convenção sobre Diversidade 

Biológica. Em 2010 aconteceu a COP 10 sobre o tema 

em Nagoya ( Japão), no qual mais de 200 países chega-

ram a um acordo e assinaram um importante Tratado 

– o Protocolo de Nagoya –, que reconheceu o direito 

dos países e comunidades, como as indígenas, sobre 

sua biodiversidade.

Já para implementação do que foi acordado na 

Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima das Na-

ções Unidas, desde 1995 são realizados encontros 

anuais sobre o tema, e a COP 15, que aconteceu em 

Copenhague (Dinamarca), em 2009, provocou grande 

repercussão na imprensa. Nesse encontro, que contou 

com representantes de 193 países, as partes tentaram 

chegar a um acordo sobre ações que deveriam ser im-

plantadas para dar continuidade ao Acordo de Kyoto, 

que expirou em 2012, mas nada de prático foi decidido. 
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1.	 leia	novamente	o	texto	“mecanismo	de	Desenvolvimento	limpo	(mDl)”,	na	página	173,	e	faça	o	que	se	pede	
a	seguir.

a)	 explique	como	esse	mecanismo	funciona.

b)	responda:	por	que	o	cultivo	de	plantas	que	possam	ser	usadas	para	a	produção	de	energia	apresenta	uma	dupla	
vantagem	ambiental?

2.	 Observe	a	tirinha	a	seguir,	releia	a	frase	da	epígrafe	deste	capítulo	e	escreva	um	texto	expondo	sua	opinião	
sobre	a	importância	das	ações	individuais	e	coletivas	para	melhorar	as	condições	socioambientais	em	es-
cala	local	e	global.	

desenvolvendo habilidades 

Pesquisa	na	internet

P	 CPTEC	–	INPE

Centro de Previsão do tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. disponível em: <www.cptec.

inpe.br>. No link <http://videoseducacionais.cptec.inpe.br/> estão disponíveis vários materiais educacionais sobre mudança cli-

mática e outros temas. Acesso em: 8 set. 2012.

P	 Ministério	do	Meio	Ambiente

Apresenta textos sobre mudanças climáticas e qualidade ambiental. disponível em: <www.mma.gov.br>. Acesso em: 8 set. 2012.

P	 National	Oceanic	and	Atmospheric	Administration

Fornece informações sobre tempo, clima, fenômenos climáticos, ecossistemas e outros temas (em inglês). disponível em: 

<www.pmel.noaa.gov>. Acesso em: 8 set. 2012.
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Poucos rios surgem de grandes nascentes, 

mas muitos crescem recolhendo filetes de água.

Ovídio (43-17 a.C.), poeta romano.

A água é fundamental para a vida dos 

animais e das plantas. Para os seres huma-

nos, além de fonte de sobrevivência é também 

um importante recurso econômico. Há tanta 

água na Terra que muitas pessoas a conside-

ram inesgotável. Setenta e três por cento da 

superfície do planeta é coberta por água nos 

estados líquido e sólido. Porém, há regiões 

onde sua escassez é um sério problema. Ve-

jamos algumas razões.

Há uma distribuição desigual das reser-

vas de água no planeta. Por exemplo: o índice 

de chuvas chega próximo de zero em alguns 

desertos e supera 3 mil milímetros por ano em 

algumas regiões tropicais. Além disso, 97,5% 

dessas reservas estão nos oceanos e mares e, 

portanto, só podem ser 

utilizadas após dessali-

nização, o que aumenta 

muito seu custo. Dos 

2,5% que restam – a 

água doce – somente 

cerca de 1/3 está dis-

ponível na superfície e 

no subsolo, o restante 

é constituído por gelei-

ras e neves, portanto, 

de difícil utilização. Ob-

serve o gráfico acima, à 

esquerda.

Hidrografia10

água salgada

97,5%

água de superfície
e na atmosfera

0,4%

Lagos de água doce: 67,4%
Subsolo: 20,7%
Atmosfera: 9,5%
Rios: 1,6%
Biota: 0,8% 

água doce

2,5%

água subterrânea
30,1%

geleiras polares
e outras
69,5%

∏	 cataratas	do	iguaçu,	na	
divisa	do	brasil	com	a	
argentina,	em	2012.

Disponibilidade de água no mundo
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Esses números nos mostram a importância do uso racional da água doce para que 

não haja escassez. A propósito, como podemos, com medidas simples em nosso dia a 

dia, economizar água e evitar sua poluição?

Neste capítulo veremos temas importantes para compreender a distribuição e a 

disponibilidade de água na superfície da Terra: o que são aquíferos e como eles se for-

mam? quais são os impactos ambientais que estão ocorrendo sobre eles? como se for-

mam e quais as características dos rios e das bacias hidrográficas?. Vamos começar 

estudando a disponibilidade de água no mundo e no Brasil.
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∏	 córrego	canalizado	e	poluí
do	no	bairro	cidade	de	deus,	
no	rio	de	Janeiro	 (rJ),	em	
foto	de	2012.

carroça	usada	para	
transporte	 de	 água	
em	malhada	de	Pe
dras	(ba),	em	2012.

p

GGB_v1_PNLD2015_176a191_U2C10.indd   177 3/5/13   9:31 AM



178	 GeoGrafia	física	e	meio	ambiente

Pode	faltar	áGua	doce?

O crescimento da população mundial é acom-
panhado por um correspondente aumento de de-
manda por água. Em muitas regiões do planeta, o 
consumo per capita de água também cresce em rit-
mo acelerado devido à melhoria do padrão de vida. 
Em 1900, cerca de 13% da população mundial vivia 
nas cidades; em 2011, segundo a ONU, os habitantes 
urbanos tinham atingido a marca de 52%. Esse au-
mento da população urbana se reflete num substan-
cial acréscimo de consumo de água, porque nas ci-
dades o uso doméstico per capita é, em geral, supe-
rior ao da zona rural.

As fontes de água doce, as 
mais vitais para os seres humanos, 
são justamente as que mais rece-
bem poluentes. Muitos lugares do 
planeta, como cidades e zonas 
agrícolas, correm sério risco de fi-
car sem água. Quando a água pre-
cisa ser trazida de outros lugares 
seu custo eleva-se bastante.

O território brasileiro possui 
a maior disponibilidade de água 
doce do planeta, distribuída por 
uma densa rede hidrográfica que 
drena especialmente as regiões de 
climas mais úmidos. Essa disponi-
bilidade é bastante desigual entre 
as regiões do país. A Amazônia 
possui 68,5% da água doce dispo-
nível em território brasileiro e o 
Centro-Oeste 15,7%, enquanto as 
regiões densamente povoadas 
têm uma participação bem mais 
reduzida: o Sul possui 6,5%, o Su-
deste 6,0% e o Nordeste 3,3%.

Quando observamos a disponibilidade per ca-

pita de água no mapa abaixo, percebemos que mui-
tas regiões em que esse recurso é naturalmente 
abundante acabam sofrendo com escassez em pe-
ríodos de estiagem. É o caso, principalmente, das 
regiões metropolitanas e grandes cidades densa-
mente povoadas. Observe no mapa que no Vale do 
Rio Tietê (SP), uma região de clima tropical onde se 
concentram várias cidades de médio e grande porte 
e há predomínio de agricultura irrigada, a disponibi-
lidade per capita de água é semelhante à encontrada 
em regiões de clima semiárido.

as	áGuas	subterrâneas

No estudo das águas correntes, paradas, oceâni-
cas e subterrâneas, é importante considerar, de início, 
a água que provém da atmosfera. Ao entrar em conta-
to com a superfície, a água das chuvas pode seguir 
três caminhos: escoar, infiltrar no solo ou evaporar. 
Por meio da evaporação, ela retorna à atmosfera. Já a 
água que se infiltra no solo e a que escoa pela super-

fície dirigem-se, pela ação da gravidade, às depressões 
ou às partes mais baixas do relevo, alimentando cór-
regos, rios, lagos, oceanos ou aquíferos.

A água que se infiltra no solo alimenta os aquífe-

ros – zonas do subsolo saturadas de água (encharcadas), 
ou seja, camadas de solo cujos poros encontram-se 
preenchidos por água (podem ser profundas ou mais 
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Adaptado de: THÉRY, Hervé; MELLO, Neli Aparecida de. Atlas do Brasil: disparidades e dinâmicas do território. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2009. p. 76.
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próximas da superfície). Nos períodos mais chuvosos, o 

nível freático, que é o limite dessa zona encharcada, se 

eleva, e na época de estiagem, abaixa. Ao cavar um poço, 

encontra-se água assim que o nível freático é atingido.

Quando o nível freático atinge a superfície, apa-

recem as nascentes dos rios. Em algumas regiões, 

principalmente nas tropicais semiúmidas e nas tem-

peradas, o lençol freático abastece os rios em época 

de estiagem (neste caso os rios são chamados efluen-

tes). Em outras, como nas regiões semidesérticas, são 

os rios que abastecem de água o solo quando chega a 

época da estiagem (rios influentes).

A água subterrânea também é muito importante 

para a manutenção da umidade do solo, que garante 

sua disponibilidade para a vegetação e para o abaste-

cimento humano. Em regiões de clima árido e semiá-

rido, ela pode ser o principal recurso hídrico disponí-

vel para a população e, às vezes, o único. Estima-se 

que metade da população mundial utilize a água sub-

terrânea para suas necessidades diárias de consumo.

nível freático

água poros

Distribuição de água no subsolo

Regiões tropicais semiúmidas e temperadas Regiões semidesérticas

Rio alimentando a zona saturada

infiltração
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Adaptado de: KARMANN, Ivo. Ciclo da água. In: TEIXEIRA, Wilson et al. (Org.). Decifrando a Terra. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p. 193.

Adaptado de: KARMANN, Ivo. Ciclo da água. In: TEIXEIRA, Wilson et al. (Org.). Decifrando a Terra. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. p. 194.
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Por exemplo, segundo a Agên-
cia Nacional de Águas (ANA)* a 
população da Arábia Saudita, Di-
namarca e Malta é abastecida ex-
clusivamente por águas subterrâ-
neas, enquanto França, Itália, Ale-
manha, Suíça, Áustria, Holanda, 
Marrocos e Rússia têm 70% de seu 
abastecimento humano obtido 
dessa forma. No Brasil, em Ribeirão 
Preto (SP), Maceió (AL), Mossoró 
(RN) e Manaus (AM), entre vários 
outros municípios, as águas subter-
râneas também são amplamente 
utilizadas. 

A maior disponibilidade de 
água subterrânea do Brasil é en-
contrada no aquífero Guarani, um 
dos maiores reservatórios de água 
doce do mundo. Ele possui uma 
área de 1,2 milhão de km² e abran-
ge vários estados brasileiros, além 
de partes dos territórios do Para-
guai, Argentina e Uruguai. Observe 
o mapa ao lado. km
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Adaptado de: OEA. Aquífero Guarani: programa estratégico de ação. [s.l.] jan. 2009. p. 129, 141 e 143.

* BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Recursos Hídricos. Águas subterrâneas: um recurso a ser conhecido e protegido. Brasília: 2007. p. 7. 

Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/54979720/10/Aguas-subterraneas-no-brasil>. Acesso em: 8 out. 2012.

Com o crescimento das cidades e aumento da demanda por 

água, tanto em ambiente urbano quanto rural, os problemas envol-

vendo a manutenção da qualidade e da quantidade das águas super-

ficiais e subterrâneas tendem a se agravar. Neste contexto, é impor-

tante lembrar que tudo que afeta as águas subterrâneas pode tam-

bém afetar as águas superficiais, já que estas possuem uma forte 

relação. No Brasil, os problemas mais comuns das águas subterrâ-

neas estão relacionados com a superexplotação, impermeabilização 

do solo e com a poluição.

a) Superexplotação

A superexplotação, ou seja, quando a extração de água ultrapas-

sa o volume infiltrado, pode afetar o escoamento básico dos rios, se-

car nascentes, influenciar os níveis mínimos dos reservatórios, pro-

vocar subsidência (afundamento) dos terrenos, induzir o desloca-

mento de água contaminada, salinizar, provocar impactos negativos 

na biodiversidade e até mesmo exaurir completamente o aquífero.

Em áreas litorâneas, a superexplotação de aquíferos pode pro-

vocar a movimentação da água do mar no sentido do continente, 

ocupando os espaços deixados pela água doce (processo conhecido 

como intrusão da cunha salina).

b) Poluição das águas subterrâneas

[...]

As fontes mais comuns de poluição e contaminação direta das 

águas subterrâneas são:

• Deposição de resíduos sólidos no solo: descarte de resíduos 

provenientes das atividades industriais, comerciais ou domésti-

cas em depósitos a céu aberto, conhecidos como lixões. Nessas 

áreas, a água de chuva e o líquido resultante do processo de de-

gradação dos resíduos orgânicos (denominado chorume) ten-

dem a se infiltrar no solo, carreando substâncias potencialmente 

poluidoras, metais pesados e organismos patogênicos (que pro-

vocam doenças).

• Esgotos e fossas: o lançamento de esgotos diretamente sobre o 

solo ou na água, os vazamentos em coletores de esgotos e a utili-

zação de fossas construídas de forma inadequada constituem as 

principais causas de contaminação da água subterrânea.
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• Atividades agrícolas: fertilizantes e agrotóxicos utilizados na 

agricultura podem contaminar as águas subterrâneas com 

substâncias como compostos orgânicos, nitratos, sais e me-

tais pesados. A contaminação pode ser facilitada pelos proces-

sos de irrigação mal manejados em que, ao se aplicar água em 

excesso, tende-se a facilitar que estes contaminantes atinjam 

os aquíferos.

• Mineração: a exploração de alguns minérios, com ou sem utiliza-

ção de substâncias químicas em sua extração, produz rejeitos lí-

quidos e/ou sólidos que podem contaminar os aquíferos.

• Vazamento de substâncias tóxicas: vazamentos de tanques 

em postos de combustíveis, oleodutos e gasodutos, além de aci-

dentes no transporte de substâncias tóxicas, combustíveis e lu-

brificantes.

• Cemitérios: fontes potenciais de contaminação da água, princi-

palmente por microrganismos.

As formas mais comuns de poluição/contaminação indireta 

são:

• Filtragem vertical descendente: poluição de um aquífero mais 

profundo pelas águas de um aquífero livre superior (situado acima 

do primeiro).

• Contaminação natural: provocada pela transformação química e 

dissolução de minerais, podendo ser agravada pela ação antrópica 

(aquela provocada pelos seres humanos), por exemplo, a saliniza-

ção, presença de ferro, manganês, carbonatos e outros minerais 

associados a formação rochosa.

• Poços mal construídos e/ou abandonados: poços construídos 

sem critérios técnicos, com revestimento corroído/rachado, sem 

manutenção e abandonados sem o fechamento adequado (tam-

ponamento), podem constituir vias importantes de contaminação 

das águas subterrâneas.

c) Impermeabilização

O crescimento das cidades causa diversos impactos ao meio 

ambiente, refletindo diretamente na qualidade e quantidade da água. 

A impermeabilização do solo a partir da construção de casas, prédios, 

do asfaltamento de ruas, da ausência de jardins e parques, entre ou-

tros, reduz a capacidade de infiltração da água no solo.

Como a água não encontra locais para infiltrar, acaba escoando 

pela superfície, adquirindo velocidade nas áreas de declive acentua-

do, em direção às partes baixas do relevo. Os resultados desse pro-

cesso são bastante conhecidos: redução do volume de água na recar-

ga dos aquíferos, erosão dos solos, enchentes e assoreamento 

dos cursos de água.

Normalmente os rios possuem dois leitos, o menor (onde a 

água escoa na maior parte do tempo), e o maior, que é naturalmen-

te inundado em períodos de chuvas intensas. A ocupação do leito 

maior pelos seres humanos potencializa os impactos das enchen-

tes. As enchentes causam grandes prejuízos à população, não só 

materiais, como de saúde (doenças de veiculação hídrica). Em lo-

cais sem redes pluviais e/ou coleta de lixo, o escoamento superfi-

cial tende a carregar grande quantidade de sedimentos e de lixo 

para os rios, aumentando o risco de enchente e comprometendo 

ainda mais a qualidade destas águas.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos. Águas subterrâneas: um recurso a ser conhecido e protegido. Brasília: 2007. p. 18-20. 

Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/54979720/10/Aguas-subterraneas-no-brasil>. Acesso em: 8 out. 2012.
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Adaptado de: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos. Águas subterrâneas: um recurso a ser conhecido e protegido. 

Brasília: 2007. p. 18-20. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/54979720/10/Aguas-subterraneas-no-brasil>. Acesso em: 8 out. 2012.
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o poço e a fossa

Onde não há saneamento básico (água encana-
da e sistema de coleta de esgotos), as residências cos-
tumam ser abastecidas com água de poços e o esgoto 
é despejado em fossas. Os poços são cavidades circula-
res construídas para atingir um aquífero, podendo ser 
cavados manualmente ou por meio de equipamentos 
que atinjam grandes profundidades. Quando a água do 
poço chega à superfície do solo sem necessidade de 
bombeamento, esse poço é chamado artesiano.

Podemos encontrar três tipos de fossas: a fossa 
negra, a fossa seca e a fossa séptica. Das três, a fossa 
séptica, graças às suas paredes impermeabilizadas, é 
a mais salubre, pois é a que oferece menos risco de 
poluir os aquíferos. A fossa negra é a mais condenável, 
pois geralmente é aberta a pequenas distâncias (entre 
1,5 m e 20 m) dos lençóis freáticos ou dos poços, per-
mitindo a contaminação da água. A fossa seca tem as 
mesmas características da fossa negra, mas é cons-
truída a uma distância superior a 20 metros em rela-
ção ao lençol freático.

As fossas sépticas constituem um aparelho sani-
tário por meio do qual os microrganismos presentes 
nos dejetos humanos transformam a matéria orgâni-
ca em substâncias minerais. Essas substâncias po-
dem, então, entrar em contato com o solo e com o 
lençol freático sem o risco de contaminação.

É comum a abertura de poços próximos às fos-
sas. Mas eles devem ser perfurados num local do ter-

reno mais alto que o da fossa, e a distância entre eles 
deve ser de, no mínimo, 10 metros. Quando a fossa é 
negra ou seca, ou, ainda, se é uma fossa séptica que 
apresenta vazamento, a água da chuva infiltra no solo, 
atravessa a fossa e depois atinge o poço, poluindo-o.

p	 as	paredes	impermeabilizadas	das	fossas	sépticas	evitam	a	
contaminação	dos	solos	e	dos	aquíferos,	o	que	só	acontece	
em	casos	de	vazamento.

redes	de	drenaGem	e	bacias	hidroGráficas	

Os maiores rios nas proximidades de suas nas-
centes são pequenos córregos. À medida que avançam 
para a foz, isto é, de seu alto curso (ou montante) para 
o baixo curso (ou jusante), vão recebendo água de seus 
afluentes. Com isso ocorre um aumento gradativo no 
volume de água, aprofundando e/ou alargando o leito 
do rio – leia novamente a epígrafe deste capítulo, onde 
o poeta romano Ovídio faz alusão a esse fato, e observe 
a ilustração ao lado.

o	leito	do	rio	é	o	trecho	recoberto	pelas	águas,	sendo	sua	lar
gura	variável	conforme	a	quantidade	de	água	existente	no	
canal	ao	longo	do	ano.	as	margens	são	as	partes	laterais	que	
demarcam	o	leito	fluvial.	tomandose	o	sentido	do	escoamen
to	das	águas,	ou	seja,	olhando	em	direção	à	jusante,	distingui
mos	a	margem	direita	e	a	margem	esquerda.

p
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p	 À	esquerda,	a	nascente	do	rio	tietê,	em	salesópolis	(sP).	À	direita,	o	mesmo	rio,	no	município	de	barra	bonita	(sP),	depois	de	
percorrer	um	longo	percurso	e	receber	diversos	afluentes.	fotos	de	2012.

A variação na quantidade de água no leito do rio 

ao longo do ano recebe o nome de regime. Em deter-

minada época do ano o nível de água do rio está baixo: 

é a chamada vazante; quando o volume de água é 

elevado, ocorre a cheia e, se as águas subirem muito, 

alagando grandes áreas, ocorrem as enchentes.

Se a variação do nível das águas depende exclusi-

vamente da chuva, dizemos que o rio tem regime plu-

vial; se depende do derretimento de neve, o regime é 

nival; se de geleiras, é glacial. Muitos rios apresentam 

regime misto ou complexo, como no Japão, onde são 

alimentados pela chuva e pelo derretimento da neve das 

montanhas. No Brasil, apenas o rio Solimões-Amazonas 

tem esse regime, pois uma pequena quantidade de suas 

águas provém do derretimento de neve da cordilheira 

dos Andes, no Peru, onde se localiza sua nascente. Todos 

os demais rios brasileiros possuem regime pluvial sim-

ples, associado aos tipos climáticos regionais.

No período das cheias, a calha de muitos rios 

não suporta o escoamento de um volume maior de 

chuvas e as águas passam a ocupar um leito maior, a 

várzea, também chamada planície de inundação. A 

várzea pertence ao rio tanto quan-

to suas margens. Portanto, ocupar 

uma área de várzea com casas, fá-

bricas, armazéns, etc. significa 

construir sobre uma parte inte-

grante do rio onde podem ocorrer 

inundações periódicas.

Quanto à configuração de 

seus canais, os rios possuem qua-

tro padrões, como se pode obser-

var no boxe da página a seguir.
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∏	 inundação	na	várzea	do	rio	tietê,	em	são	
Paulo	 (sP).	 embora	 o	 rio	 tenha	 sido	
canalizado,	 as	 enchentes	 continuam	
ocorrendo,	 como	 vemos	 nesta	 foto	 de	
2011,	e	só	constituem	um	problema	por
que	a	várzea	do	rio	foi	ocupada.
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os canaIs fluvIaIs

Os rios apresentam variados tipos de ca-

nais porque estão sujeitos a diferentes con-

dições de clima, atravessam uma diversidade 

de formas de relevo, de tipos de rochas e de 

solo. Além disso, a densidade da vegetação 

nas suas margens é diversa, assim como a 

largura e a profundidade de seu leito.

Cada rio tem suas próprias característi-

cas, que podem variar bastante ao longo de 

seu curso. Na figura ao lado vemos:

• A1, reto ou retilíneo; A2, sinuoso; A3, irregu-

lar – têm essa configuração porque geral-

mente correm em relevos com declividade 

acentuada; assim, as águas escoam com 

grande velocidade e os desvios tendem a 

ser pequenos;

• A4, meandros irregulares; A5, meandros re-

gulares; A6, meandros tortuosos – adquirem 

essa feição por atravessar relevos planos, 

onde a baixa declividade e a consequente 

pequena velocidade de escoamento das 

águas tornam os desvios mais acentuados;

• B1, presença de ilhas ocasionais; B2, fre-

quentes; B3, separadas – nestes casos, é 

possível distinguir o canal principal; B4, ca-

nal anastomosado – constituindo um rio 

sem canal principal que se forma em relevos 

com presença de vários morros, colinas ou 

pequenas elevações que levam os cursos de 

água a se dividirem e se entrelaçarem;

• C1 a C7 – mostram vários tipos de bancos 

que se formam por assoreamento do ma-

terial transportado em suspensão pelas 

águas do próprio rio.

Tipos de canal fluvial
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Adaptado de: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. (Org.). Geomorfologia: uma atualização de 

bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. p. 222.

p	 na	foto	acima,	de	2011,	trecho	entrelaçado	do	rio	negro,	formando	o	arquipélago	de	anavilhanas	(am).	À	direita,	vista	aérea	
do	rio	mucajaí	(rr),	em	2012.
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p	 rio	iguaçu	em	trecho	retilíneo,	no	município	de	foz	do	iguaçu	(Pr),	em	
2012.
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As porções mais altas do rele-

vo, sejam regiões serranas, planálti-

cas, sejam simples colinas, funcio-

nam como divisores de águas, 

que delimitam as bacias hidro-

gráficas. Por elas converge toda a 

água das chuvas que escoa ao lon-

go das vertentes (encostas do rele-

vo) em direção aos seus pontos 

mais baixos, os fundos dos vales, 

onde se localizam os córregos e os 

rios. Assim, as bacias hidrográficas 

são constituídas pelas vertentes e 

pela rede de rios principais, afluen-

tes e subafluentes, cujo conjunto 

forma uma rede de drenagem. Ob-

serve ao lado a ilustração que re-

presenta uma bacia hidrográfica.

O volume de água de uma ba-

cia hidrográfica depende dos solos, das rochas e princi-

palmente do clima da região. Na Amazônia, por exem-

plo, onde as longas estiagens são raras, os rios de maior 

porte são perenes e caudalosos, o que significa que 

nunca secam, porque possuem grande volume de água. 

Em áreas de clima semiárido, os rios muitas vezes são 

intermitentes (ou temporários), secando no período 

de estiagem. Há, ainda, principalmente nos desertos, 

os cursos de água efêmeros, que se formam somente 

durante a ocorrência de chuvas; quando as chuvas ces-

sam, tais rios secam rapidamente. Se um rio atravessa 

um deserto e é perene, isso indica que chove bastante 
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Bacia hidrográfica

Adaptado de: PRESS, Frank et al. Para entender a Terra. Porto Alegre: Bookman, 2006. p. 356.

∏	 o	 assoreamento	 pode	 comprometer	 a	
navegação,	o	abastecimento	de	água	e	a	
produção	de	 hidreletricidade.	 na	 foto,	
draga	desassoreando	o	rio	Paraguai	em	
cáceres	(mt),	em	2012.

na região de sua nascente e em seu alto curso, e que a 

captação de suas águas ocorre fora da região árida. O 

rio Nilo, por exemplo, nasce no lago Vitória, na região 

equatorial africana, onde chove muito; por esse motivo 

consegue atravessar o deserto do Saara e desembocar 

no mar Mediterrâneo. No Brasil, o rio São Francisco 

nasce na serra da Canastra (MG), uma área de clima 

tropical com significativa captação de água, que permi-

te ao rio atravessar o Sertão nordestino, onde o clima é 

semiárido, e desembocar no oceano Atlântico.

A inter-relação existente entre os elementos da 

natureza é bastante evidente no interior das bacias hi-

drográficas. Qualquer modificação 

que ocorra nessas bacias, como es-

corregamentos de terra, sulcos ou 

outras formas de erosão nas verten-

tes, desmatamento, aumento das 

manchas urbanas, etc., altera a 

quantidade de água que se infiltra 

no subsolo e alimenta os aquíferos, 

e altera também a quantidade de 

sedimentos que são transportados 

para o leito dos rios. Como resulta-

do, o processo de assoreamento 

pode ser intensificado ou reduzido e 

as superfícies de inundação podem 

ser ampliadas ou diminuídas.
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As bacias hidrográficas são importantes para a ir-

rigação agrícola e o fornecimento de água potável à po-

pulação. Os rios de planalto que apresentam grande des-

nível ao longo de seu curso podem ser aproveitados para 

a produção de hidreletricidade. Nesse caso, por causa da 

construção das barragens, a navegação depende da 

construção de eclusas para que as embarcações pos-

sam passar de um nível a outro. Veja a foto abaixo.

Os rios de planície, bem como os lagos, são fa-

cilmente navegáveis, desde que não se formem ban-

cos de areia em seu leito (comum em áreas onde o 

solo está exposto à erosão) e não ocorra grande dimi-

nuição do nível das águas. Essas condições desfavorá-

veis podem impedir a navegação de embarcações 

com maior calado (a parte da embarcação que fica 

abaixo do nível da água).

Os lagos são depressões do re-

levo preenchidas por água (observe a 

foto abaixo). Podem ser temporários 

ou permanentes e ter diversas ori-

gens: movimentos tectônicos provo-

cando o surgimento de depressões, 

movimento de geleiras escavando 

vales, meandros que ficaram isola-

dos do curso de um rio, pequenas 

depressões de várzeas, crateras de 

vulcões, etc. Em regiões de estrutura 

geológica antiga, como no território 

brasileiro, a maioria das depressões 

já foi preenchida por sedimentos e 

tornaram-se bacias sedimentares.

p	 barcaça	entrando	na	eclusa	da	
barragem	 da	 usina	 de	 nova	
avanhandava,	 em	 buritama	
(sP),	em	2010.	observe,	ao	fun
do,	a	torre	em	nível	superior,	
ao	qual	a	barcaça	será	elevada.

bacIas HIdrográfIcas brasIleIras

O Brasil, em razão de sua grande extensão terri-

torial e da predominância de climas úmidos, possui 

uma extensa e densa rede hidrográfica. Os rios brasi-

leiros têm diversos usos, como o abastecimento urba-

no e rural, a irrigação, o lazer, e a pesca. O transporte 

fluvial, embora ainda pouco utilizado, vem adquirin-

do cada vez mais importância no país. Em regiões 

planálticas, nossos rios apresentam um enorme po-

tencial hidrelétrico (capacidade de geração de ener-

gia), bastante explorado no Centro-Sul e nos rios São 

Francisco e Tocantins, com tendência de crescimento 

na Amazônia e Centro-Oeste.
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ao	fim	de	um	período	de	gla
ciação,	as	depressões	esca
vadas	pelo	 lento	movimento	
das	geleiras	são	preenchidas	
pelas	águas	da	chuva	e	dos	
rios,	formando	lagos	glaciais,	
muito	 comuns	 no	 canadá	 e	
nos	países	escandinavos.	na	
foto	de	2012,	lago	glacial	em	
alberta,	no	canadá.

p
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A seguir, veja as características da hidrografia 
brasileira.
• O Brasil não possui lagos tectônicos, pois as de-

pressões tornaram-se bacias sedimentares. Em 
nosso território só há lagos de várzea (temporários, 
muito comuns no Pantanal) e lagunas ou lagoas 
costeiras (como a dos Patos, no Rio Grande do Sul, 
e a Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, ambas for-
madas por restingas, como estudamos no capítulo 
6), além de centenas de represas e açudes resultan-
tes da construção de barragens.
• Todos os rios brasileiros, com exceção do Amazo-

nas, possuem regime simples pluvial.
• Todos os rios do país são exorreicos (exo, ‘fora’ em 

grego), possuem drenagem que se dirige ao oceano, 
para fora do continente. Mesmo os endorreicos 
(endo, ‘dentro’ em grego) que correm para o interior 
do continente têm como destino final de suas 
águas o oceano, como acontece com o Tietê, o Pa-
ranaíba e o Iguaçu, entre outros afluentes do rio 
Paraná, que deságuam no mar (no estuário do rio 
da Prata, entre o Uruguai e a Argentina).
• Considerando-se os rios de maior porte, só encon-

tramos regimes temporários no Sertão nordestino, 
onde o clima é semiárido. No restante do país, os 
grandes rios são perenes.
• Predominam os rios de planalto, muitos dos quais 

escoam por áreas de elevado índice pluviométrico. 
A existência de muitos desníveis no relevo e o gran-
de volume de água proporcionam grande potencial 
hidrelétrico.
• Em vários pontos do país há corredeiras, cascatas 

e, em algumas áreas, rios subterrâneos (atravessan-
do cavernas), o que favorece o turismo. As catara-

tas do Iguaçu (‘água grande’, em tupi-guarani), si-
tuadas no rio de mesmo nome na fronteira Bra-
sil-Argentina, nas proximidades da cidade de Foz 
do Iguaçu (PR), atraem visitantes de todo o mundo. 
Outras quedas-d’água do mesmo porte desaparece-
ram nos últimos 40 anos com a construção de re-
presas de hidrelétricas, como as cataratas de Sete 
Quedas, no rio Iguaçu, que foi inundada com a 
construção da usina de Itaipu.
• Na região amazônica os rios têm grande importân-

cia como vias de transporte. Neles há barcos de 
todo tipo e tamanho, transportando pessoas e mer-
cadorias. Nas demais regiões a navegação vem 
crescendo nos últimos anos, sobretudo na bacia 
Platina, onde uma sequência de eclusas já permite 
a navegação em um trecho de 1 400 quilômetros. É 
a hidrovia Tietê-Paraná (veja a foto da página 189).

p	 a	foz	em	delta	ocorre	quando	o	rio	encontra	obstáculos	(ban
cos	de	areia	e	ilhas)	formados	por	seus	próprios	sedimentos	
e	outros	trazidos	pelo	mar.	na	foto,	vista	panorâmica	do	delta	
do	rio	Parnaíba,	em	areioses	(ma),	2007.
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∏	 foz	em	estuário	com	formação	de	res
tinga	na	ilha	do	cardoso	(sP),	em	2012.	
a	 maioria	 dos	 rios	 brasileiros	 possui	
esse	tipo	de	foz,	ou	seja,	deságua	livre
mente	no	mar.
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Observe ao lado o mapa das principais 
bacias hidrográficas brasileiras e suas ca-
racterísticas mais importantes.
• Bacia do rio Amazonas (ou Amazôni-

ca): a maior bacia hidrográfica do plane-
ta. Drena 56% do território brasileiro (3,8 
milhões de km2) e tem suas vertentes de-
limitadas pelos divisores de água da cor-
dilheira dos Andes, pelo planalto das 
Guianas e pelo planalto Central. Segundo 
pesquisas recentes feitas com auxílio de 
imagens de satélite, seu rio principal nas-
ce no córrego Apacheta, no Peru, onde o 
curso de água recebe ainda os nomes de 
Lloqueta, Apurimac, Ene, Tambo e Uca-
yali; passa a ser denominado Solimões 
da fronteira brasileira até o encontro 
com o rio Negro e, a partir daí, recebe o 
nome de Amazonas. É o rio mais exten-
so (6 992 km no total) e de maior volume 
de água do planeta. Sua vazão média é de 
cerca de 132 mil m3/s e representa cerca 
de 18% da água doce que todos os rios do 
planeta lançam no oceano. Esse fato é 
explicado pela presença de afluentes nos 
dois hemisférios (norte e sul), o que per-
mite dupla captação das cheias de verão. Os afluen-
tes do rio Amazonas nascem, em sua maioria, no 
planalto das Guianas e no planalto Central, pos-
suindo o maior potencial hidrelétrico disponível do 
país – em 2012 estavam sendo construídas as usi-
nas de Jirau e Santo Antônio no rio Madeira, e havia 
outras cinco projetadas para o rio Tapajós. Ao atin-
girem as terras baixas, tornam-se rios navegáveis. O 
rio Amazonas, que corre no centro da planície, é 
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Adaptado de: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Disponível em: 
<www.ana.gov.br>. Acesso em: 5 out. 2012.

inteiramente navegável. Em território brasileiro, da 
divisa com o Peru até a foz, o rio Amazonas percor-
re mais de 3 mil km e tem uma variação altimétrica 
de apenas 65 metros.
• Bacia do rio Tocantins-Araguaia: esta bacia dre-

na 11% do território nacional (922 mil km2) e possui 
vazão média de cerca de 13 mil m3/s. No Bico do 
Papagaio, região que abrange parte dos estados do 
Tocantins, do Pará e do Maranhão, o rio Tocantins 

p	 encontro	das	águas	dos	rios	solimões	e	negro,	em	manaus	
(am),	em	2011.	ao	se	juntarem,	eles	formam	o	rio	amazonas.
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p	 Vista	aérea	do	rio	tocantins	em	imperatriz	(ma),	em	2012.
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recebe seu principal afluente, o Araguaia, onde se 
encontra a maior ilha fluvial do mundo, a do Bana-
nal. O rio Tocantins é utilizado para escoar parte da 
produção de grãos (principalmente soja) das regiões 
próximas e nele foi construída a usina hidrelétrica de 
Tucuruí, a segunda maior do país (em 2010).
• Bacias do Paraná, Paraguai e Uruguai: estas ba-

cias drenam 16% do território brasileiro (1,4 milhão 
de km²) e são subdivisões da bacia do rio da Prata 

(ou Platina), a segunda maior bacia hidrográfica do 
planeta. Vejamos seus rios mais importantes:
– Paraná: principal rio da bacia Platina, é forma-

do pelos rios Grande e Paranaíba, na junção dos 
estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Gros-
so do Sul. Possui vazão média de 11,4 mil m3/s e 
o maior potencial hidrelétrico instalado do país. 
Cerca de 600 km a jusante, delimita a fronteira 
entre o Brasil e o Paraguai, depois entre esse país 
e a Argentina, e em seguida percorre o território 
argentino até sua foz no oceano Atlântico, no 
estuário do rio da Prata.

– Paraguai: segundo dos grandes rios da bacia 
Platina, nasce em Mato Grosso, atravessa o rele-
vo plano do Pantanal e avança pelo Paraguai até 

encontrar o rio Paraná. Com vazão média de 
2,4 mil m3/s, é o segundo grande rio de planície 
do país, percorrendo 1 400 km em território bra-
sileiro. O Paraguai e o trecho final do Paraná for-
mam uma via naturalmente navegável, desde 
Cáceres, Mato Grosso, até Buenos Aires, Argen-
tina, e Montevidéu, Uruguai (no trecho brasilei-
ro, o Paraná é navegável, mas necessita de eclu-
sas para vencer as barragens das represas).

– Uruguai: com vazão média de 4,1 mil m3/s, per-
corre a fronteira Brasil-Argentina e a Uruguai-Ar-
gentina até desembocar no rio da Prata.

• Bacia do rio São Francisco: embora esta seja a 
menor das quatro grandes bacias hidrográficas 
brasileiras, ela é responsável pela drenagem de 7,5% 
do território nacional (639 mil km²) e possui uma 
vazão média de 2,8 mil m³/s. O rio São Francisco 
nasce na serra da Canastra, em Minas Gerais, atra-
vessa o sertão semiárido e desemboca no oceano 
Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas. 
Tem poucos afluentes e é aproveitado para irriga-
ção e navegação (entre Pirapora-MG e Juazeiro-BA), 
além de gerar grande quantidade de energia hi-
drelétrica, principalmente no seu curso inferior.
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p	 as	barcaças	que	utilizam	a	hidrovia	tietêParaná	transportam	grãos	e	muitos	outros	produtos	agrícolas.	na	foto,	transporte	de	
soja	em	trecho	desta	hidrovia	em	bariri	(sP),	em	2010.
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• Bacia do rio Parnaíba: drena 3,9% do território 

nacional e é a segunda mais importante da região 

Nordeste. Como parte dessa bacia está localizada 

em região de clima semiárido, apresenta pequena 

vazão média ao longo do ano (763 m3/s ou 0,5% do 

total do país). Possui afluentes temporários e, a ju-

sante de Teresina (PI), alguns são perenes.

• Bacias atlânticas ou costeiras: o Brasil possui 

cinco conjuntos, ou agrupamentos de rios, chama-

dos bacias hidrográficas do Atlântico: Nordeste 

Ocidental, Nordeste Oriental, Leste, Sudeste e Sul. 

As bacias que compõem cada um desses conjuntos 

não possuem ligação entre si; elas foram agrupadas 

por sua localização geográfica ao longo do litoral. O 

rio principal de cada uma delas tem sua própria 

bacia hidrográfica. Por exemplo, as bacias do Su-

deste são formadas pelo agrupamento das bacias 

dos rios Paraíba do Sul, Doce e Ribeira de Iguape.

1.	 como	se	dá	o	abastecimento	de	água	em	um	rio?	como	se	formam	as	nascentes?

2.	 defina	bacia	hidrográfica	e	rede	de	drenagem.

3.	 explique	o	que	é	assoreamento	e	quais	são	as	suas	consequências.

4.	 Por	que	os	rios,	especialmente	em	trechos	de	planície,	possuem	um	leito	maior	e	um	leito	menor?	mencio
ne	as	consequências	de	não	se	levar	em	consideração	esse	fato	na	ocupação	das	várzeas	de	muitos	rios,	
principalmente	nas	cidades.

5.	 Quais	são	as	principais	formas	de	aproveitamento	econômico	dos	rios	brasileiros?

compreendendo conteúdos

•	 observe	o	infográfico	abaixo,	que	mostra	o	consumo	indireto	de	água	para	produzir	alguns	alimentos.	isso	
ocorre	porque	a	água	é	utilizada	na	irrigação	das	plantações	e	pastos	e	consumida	pelos	animais,	além	de	
muitos	outros	usos	dentro	da	cadeia	de	produção	dos	alimentos.

desenvolvendo habilidades 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SãO PAULO (SABESP). 
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	 observe	 também	 este	 outro	 infográfico,	 que	

mostra	 o	 desperdício	 de	 água	 quando	 esque

cemos	a	 torneira	aberta.

	 com	base	na	observação	dos	dois	infográficos	

e	 no	 que	 você	 estudou	 sobre	 o	 assunto,	 es

creva	 um	 pequeno	 texto	 sobre	 a	 importância	

de	 evitarmos	 o	 desperdício	 para	 a	 busca	 do	

desenvolvimento	 sustentável.	 a	 seguir,	 mos

tre	 seu	 texto	 para	 os	 colegas	 e	 comparem	 as	

respostas.

Sessão	de	vídeo

P No rio das Amazonas. Direção: Ricardo Dias. Brasil, 1995.

Retrata a travessia feita pelo zoólogo e músico Paulo Vanzolini no rio Amazonas. Nessa viagem ele desvenda a vida e a cultura 
das populações ribeirinhas.

Pesquisa	na	internet

P Associação Brasileira de Águas Subterrâneas 

Essa associação mantém um site em que disponibiliza vários textos, revistas e estudos sobre o tema. No campo Educação você 
encontra informações interessantes sobre a disponibilidade e importância das águas subterrâneas. Disponível em: <www.abas.
org.br/educacao.php>. Acesso em: 10 out. 2012.

P Caesb

No site da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal há o espaço Educativo, onde estão disponíveis várias in-
formações úteis e interessantes sobre economia de água, vazamentos e outros temas. Disponível em: <www.caesb.df.gov.br>. 
Acesso em: 10 out. 2012.

P Codevasf

No site da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba estão disponíveis informações sobre os 
recursos hídricos, aspectos sociais, econômicos e ambientais dos vales dos rios São Francisco e Parnaíba. Disponível em: <www.
codevasf.gov.br>. Acesso em: 10 out. 2012.

P Ministério do Meio Ambiente

No site do MMA você encontra várias informações sobre água doce, água nas cidades, bacias hidrográficas e outros temas. 
Disponível em: <www.mma.gov.br>. Acesso em: 10 out. 2012.

P Sabesp

No site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo você encontra um espaço dedicado a professores e es-
tudantes, onde são tratados assuntos ligados a água, esgoto e outros temas interessantes. Disponível em: <www.sabesp.com.
br>. Acesso em: 10 out. 2012. 

RIO DE JANEIRO (Estado).  
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).  

Disponível em: <www.cedae.com.br>.  
Acesso em: 9 out. 2012.
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Biomas e formações vegetais: 

classificação e situação atual11
A natureza não faz nada em vão.

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), filósofo grego.

As formações vegetais são tipos de vegetação facilmente identificáveis na paisagem 
e que ocupam extensas áreas. É o elemento mais evidente na classificação dos biomas. 
Estes, por sua vez, são sistemas em que solo, clima, relevo, fauna e demais elementos 
da natureza interagem entre si formando tipos semelhantes de cobertura vegetal, como 
as Florestas Tropicais, as Florestas Temperadas, as Pradarias, os Desertos e as Tundras. 
Em escala planetária, os biomas são unidades que evidenciam grande homogeneidade nas 
características de seus elementos.

Há Florestas Tropicais na América, África, Ásia e Oceania que, embora semelhantes, 
possuem comunidades ecológicas com exemplares distintos. Alguns desses exemplares 
são chamados de endêmicos, ou seja, não ocorrem em nenhuma outra área do mundo. En-
tre outros fatores, isso se explica pela separação dos continentes (que estudamos no ca-
pítulo 5 desta unidade): o afastamento físico fez com que as espécies vivessem evoluções 
paralelas apesar de distintas, 
processo que é chamado espe-
ciação. Observe dois exemplos 
nas fotografias a seguir.

Neste capítulo vamos es-
tudar os principais biomas – no 
planeta e no território brasileiro 
–, as relações entre alguns ele-
mentos da natureza, os impactos 
do desmatamento e as principais 
agressões do ser humano às for-
mações vegetais.

p	 as	plantas	e	os	animais	de	um	mesmo	
bioma	não	estão,	necessariamente,	em	
diferentes	regiões	do	planeta.	o	chimpan-
zé	(na	foto	acima,	de	2012)	é	encontrado	
na	floresta	tropical	de	Uganda,	mas	não	
compõe	a	fauna	das	florestas	tropicais	
sul-americanas.	 Por	 outro	 lado,	 várias	
espécies	endêmicas	de	nosso	continente	
não	são	encontradas	nas	florestas	africa-
nas,	como	é	o	caso	do	mico-leão-dourado	
(na	foto	à	esquerda,	de	2010),	originário	da	

∏	 mata	atlântica	brasileira.
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cobertUra	veGetal

No mundo há climas secos, úmidos e alternada-

mente úmidos e secos ao longo do ano, que interagem 

com climas quentes, frios e alternadamente quentes 

e frios. Esses diferentes climas interferem na cobertu-

ra vegetal, definindo a altura das plantas, a forma das 

folhas, a espessura dos caules, a fisionomia geral da 

vegetação, etc. Eles servem de base para a seguinte 

classificação de plantas:

• perenes (do latim perenne, ‘perpétuo, imperecível’): 

plantas que apresentam folhas durante o ano todo;

p	 interior	 da	 mata	 atlântica	 em	 ribeirão	 Grande	 (sP),	 em	
2010.

• caducifólias, decíduas (do latim deciduus, ‘que 

cai, caduco’) ou estacionais: plantas que perdem 

as folhas em épocas muito frias ou secas do ano;

p	 cerrado	na	estação	seca,	no	município	de	barra	(ba),	em	
2011.

• esclerófilas (do grego sklerós, ‘duro, seco, difícil’): 

plantas com folhas duras, que têm consistência de 

couro (coriáceas);

p	 Hala,	planta	de	clima	tropical.	austrália,	2009.

• xerófilas (do grego xêrós, ‘seco, descarnado, ma-

gro’): plantas adaptadas à aridez;

p	 cactos	no	deserto	do	arizona	(estados	Unidos),	em	2007.
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• higrófilas (do grego hygrós, ‘úmido, molhado’): 

plantas, geralmente perenes, adaptadas a muita 

umidade;

p	 floresta	latifoliada	em	manaus	(am),	em	2010.

• tropófilas (do grego trópos, ‘volta, giro’): plantas 

adaptadas a uma estação seca e outra úmida;

p	 cerrado	no	período	da	estação	úmida,	na	chapada	dos	Guimarães	
(mt),	em	2012.
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• aciculifoliadas (do latim acicula, ‘alfinete, agulhi-

nha’): possuem folhas em forma de agulhas, como os 

pinheiros. Quanto menor a superfície das folhas, me-

nos intensa é a transpiração e maior é a retenção de 

água pela planta;

p	 Plantação	de	pínus	em	tavares	(rs),	em	2012.

• latifoliadas (do adjetivo lato, ‘largo, amplo’): plantas 

de folhas largas, que permitem intensa transpiração; 

são geralmente nativas de regiões muito úmidas.

p	 floresta	amazônica	em	alta	floresta	(mt),	em	2011.
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PrinciPais	características	das	formações	veGetais

A formação vegetal é o elemento mais evidente 
na classificação dos ecossistemas e biomas, o que tor-
na importante a observação da escala usada em sua 
representação, pois os mapas e planisférios que os 
delimitam trazem grandes generalizações.

Observe novamente o mapa de climas brasilei-
ros elaborado pelo IBGE, na página 155, e veja que ele 
delimita doze diferentes regimes de temperaturas e 
chuvas em nosso país. Como sabemos, os elementos 
climáticos, em especial a temperatura e a umidade, 
são determinantes para o tipo de vegetação de uma 
área. Esses índices termopluviométricos, associados a 
outros fatores de variação espacial menor e que tam-
bém influem no tipo de vegetação, como maior ou 
menor proximidade de cursos de água, os diferentes 
tipos de solo, a topografia e as variações de altitude, 

determinam a existência de diferentes ecossistemas 
não contemplados nos mapas-múndi.

Há diversas formações vegetais no planeta, tan-
tas quanto a diversidade de climas e solos permite. Há 
formações florestais muito densas, como as florestas 
tropicais, além daquelas com menor densidade e di-
versidade de espécies. É o caso das florestas tempera-
das, além da taiga, cujas espécies são relativamente 
homogêneas. Há também formações herbáceas, como 
as pradarias e os campos; formações complexas, 
como as savanas de climas tropicais; e aquelas adap-
tadas a climas rigorosos, como a tundra, em regiões 
de clima subpolar. Todas as formações vegetais têm 
grande importância para a preservação dos variados 
biomas e ecossistemas da Terra. Estudaremos a seguir 
as mais expressivas.
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Adaptado de: SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. 34. ed. São Paulo: Ática, 2012. p. 26.

p	 este	mapa-múndi	de	vegetação	retrata	as	condições	originais	dos	biomas,	não	as	atuais.	apesar	de	não	mostrar	o	intenso	
desmatamento,	 ele	 nos	 ajuda	 a	 compreender	 a	 dinâmica	 da	 natureza	 na	 distribuição	 e	 organização	 da	 cobertura	
vegetal.
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• Tundra: vegetação rasteira, de ciclo vegetativo ex-
tremamente curto. Por encontrar-se em regiões 
subpolares, desenvolve-se apenas durante os três 
meses de verão, nos locais onde ocorre o degelo. As 

espécies típicas são os musgos, nas baixadas úmi-
das, e os liquens, nas porções mais elevadas do ter-
reno, onde o solo é mais seco, aparecendo raramen-
te pequenos arbustos.

• Floresta boreal (taiga): formação florestal típica 
da zona temperada. Ocorre nas altas latitudes do 
hemisfério norte, em regiões de climas temperados 
continentais, como Canadá, Suécia, Finlândia e 
Rússia. Neste último país, cobre mais da metade do 
território e é conhecida como taiga. É uma forma-

ção bastante homogênea, na qual predominam co-
níferas do tipo pinheiro. Foi largamente explorada 
com a retirada de madeira para ser usada como 
lenha e para a fabricação de papel e móveis. Atual-
mente a madeira é obtida de árvores cultivadas 
(silvicultura).
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p	 tundra	no	alasca	(estados	Unidos),	em	2010.	o	lago	que	você	observa	na	fotografia	se	forma	no	verão,	com	o	
derretimento	da	neve.

∏	 taiga	com	coníferas	na	sibé-
ria	 (rússia),	 em	 2011.	 as	
coníferas	são	espécies	adap-
tadas	à	ocorrência	de	neve	
no	inverno;	são	aciculifolia-
das	e	com	árvores	em	forma	
de	cone,	o	que	facilita	o	des-
lizamento	da	neve	por	suas	
copas.
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• Floresta subtropical e tempe-

rada: diferentemente das conífe-
ras, esta formação florestal cadu-
cifólia, típica dos climas tempe-
rados e subtropicais, é encontra-
da em latitudes mais baixas e 
sob maior influência da mariti-
midade. Isso permitiu o desen-
volvimento de atividades agro-
pecuárias: seu desmatamento 
resultou da incorporação de no-
vas áreas para a agricultura me-
canizada de grãos. Estendia-se 
por grandes porções da Europa 
centro-ocidental. Atualmente 
subsiste na Ásia, na América do 
Norte e em pequenas extensões 
da América do Sul e da Oceania. 
Na Europa, restam apenas pe-
quenas extensões, como a flores-
ta Negra, na Alemanha, e a flo-
resta de Sherwood, na Inglaterra.

• Mediterrânea: desenvolve-se em regiões de cli-
ma mediterrâneo, que apresentam verões quen-
tes e secos e invernos amenos e chuvosos. É en-
contrada em pequenas porções da Califórnia 
(Estados Unidos), do Chile, da África do Sul e da 

Austrália. As maiores ocorrências estão no sul da 
Europa – onde foi largamente desmatada para o 
cultivo de oliveiras (espécie nativa dessa forma-
ção vegetal) e videiras (nativas da Ásia) – e no 
norte da África.

p	 floresta	negra	(alemanha),	em	2011.	assim	como	acontece	nas	florestas	de	coní-
feras,	nas	temperadas,	durante	o	inverno,	muitas	aves	migram	para	regiões	mais	
quentes,	enquanto	alguns	animais	hibernam	e	outros	permanecem	na	região,	
removendo	a	neve	à	procura	de	alimento	(vegetais).

p	 vegetação	mediterrânea	na	sardenha	(itália),	em	2012.
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• Pradarias: compostas basicamente de gramíneas, 
são encontradas principalmente em regiões de cli-
ma temperado continental. Desenvolvem-se na 
Rússia e Ásia central, nas Grandes Planícies ameri-
canas, nos Pampas argentinos, no Uruguai, na re-
gião Sul do Brasil e na Grande Bacia Artesiana 

(Austrália). Muito usada como pastagem, essa for-
mação é importante por enriquecer o solo com ma-
téria orgânica. Um dos solos mais férteis do mun-
do, denominado tchernozion (‘terras negras’, em 
russo), é encontrado sob as pradarias da Rússia e 
da Ucrânia.

• Estepes: nessas formações a ve-
getação é herbácea, como nas 
Pradarias, porém mais esparsa e 
ressecada. Desenvolve-se em 
uma faixa de transição entre cli-
mas tropicais e desérticos, como 
na região do Sahel, na África, e 
entre climas temperados e de-
sérticos, como na Ásia central.

p	 cultivo	de	alfafa	em	antiga	área	de	pradaria	(dakota	do	sul,	estados	Unidos),	em	2011.	antigamente	as	pradarias	constituíam	
pastagens	naturais;	atualmente,	porém,	são	quase	sempre	cultivadas	tanto	para	alimentação	do	gado	quanto	para	produção	
de	grãos.

∏	 estepe	em	região	montanhosa	de	men-
doza	(argentina),	em	2011.	essa	vegeta-
ção	foi	muito	degradada	por	atividades	
econômicas,	como	o	pastoreio.
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• Deserto: bioma cujas espécies ve-
getais estão adaptadas à escassez 
de água em regiões de índice plu-
viométrico inferior a 250 mm 
anuais. Apresenta espécies vegetais 
xerófilas, destacando-se as cactá-
ceas. Algumas dessas plantas são 
suculentas (armazenam água no 
caule) e não possuem folhas ou evo-
luíram para espinhos, reduzindo a 
perda de água pela evapotranspira-
ção. Essas plantas aparecem nos 
desertos da América, África, Ásia e 
Oceania – todos os continentes, 
com exceção da Europa. No Saara, 
em lugares em que a água aflora à 
superfície, surgem os oásis, onde há 
palmeiras.

• Savana: em regiões onde o índi-
ce de chuvas é elevado, porém 
concentrado em poucos meses 
do ano, podem desenvolver-se 
as savanas, formação vegetal 
complexa que apresenta estra-
tos arbóreo, arbustivo e herbá-
ceo. As savanas são encontra-
das em grandes extensões da 
África, na América do Sul (no 
Brasil, corresponde ao domínio 
dos Cerrados) e em menores 
porções na Austrália e na Índia. 
Sua área de abrangência tem 
sido muito utilizada para a agri-
cultura e a pecuária, o que acen-
tuou sua devastação, como tem 
ocorrido no Brasil central.

p	 savana	na	tanzânia,	em	2011.	no	continente	africano,	esse	bioma	abriga	animais	
de	grande	porte,	como	leões,	elefantes,	girafas,	zebras,	antílopes	e	búfalos.

na	foto,	pessoas	passeando	com	came-
los	no	deserto	do	saara	(marrocos),	em	
2012.	nos	desertos	quentes,	a	amplitu-
de	térmica	diária	é	muito	alta	em	fun-
ção	da	escassez	de	umidade.
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• Floresta equatorial e tropical: nas regiões tro-
picais quentes e úmidas encontramos florestas 
que se desenvolvem graças aos elevados índices 
pluviométricos. São, por isso, formações higrófi-
las e latifoliadas, extremamente heterogêneas, 
que se localizam em baixas latitudes na Améri-

ca, na África e na Ásia. Nessas regiões predomi-
nam climas tropicais e equatoriais e espécies 
vegetais de grande e médio porte, como o mog-
no, o jacarandá, a castanheira, o cedro, a imbuia 
e a peroba, além de palmáceas, arbustos, briófi-
tas e bromélias.
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Variação altitudinal da vegetação em diferentes latitudes

p	 mata		atlântica	em	itacaré	(ba),	em	2009.	as	florestas	tropicais	possuem	a	maior	biodiversidade	do	planeta,	com	muitas	espé-
cies	ainda	desconhecidas.

• Vegetação de altitude: em regiões montanhosas há 
uma grande variação altitudinal da vegetação. À me-
dida que aumenta a altitude e diminui a temperatura, 

os solos ficam mais rasos e a vegetação, mais esparsa. 
Nessas condições, surgem as florestas nas áreas mais 
baixas e, nas mais altas, os campos de altitude.

p	 nas	altas	montanhas	os	cumes	ficam	recobertos	por	neve	o	ano	inteiro.	nas	regiões	tropicais	a	neve	das	montanhas	começa	a	
se	formar	a	5	000	m	de	altitude;	nas	regiões	temperadas,	a	2	600	m;	nas	polares,	a	1	600	m.
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a	veGetação	e	os	imPactos	do	desmatamento

Impacto ambiental é um desequilíbrio provo-

cado pela ação dos seres humanos sobre o meio am-

biente. Pode resultar também de acidentes naturais: 

a erupção de um vulcão pode provocar poluição at-

mosférica; o choque de um meteoro, destruição de 

espécies animais e vegetais; um raio, incêndio numa 

floresta, etc.

Quando os ecossistemas sofrem impactos am-

bientais, geralmente a vegetação é o primeiro elemento 

da natureza a ser atingido, pois é reflexo das condições 

naturais de solo, relevo e clima do lugar em que ocorre. 

Observe, no mapa abaixo, como era a distribui-

ção das formações vegetais pelo planeta antes das 

intervenções humanas. Perceba como atualmente to-

das elas, em maior ou menor grau, encontram-se mo-

dificadas. Em muitos casos, sobraram apenas alguns 

redutos em que a vegetação original é encontrada, 

nos quais, embora com pequenas alterações, ainda 

preserva suas características principais. Essa devasta-

ção deve-se basicamente a fatores econômicos. Suas 

principais causas são:

• extração de madeira;

• instalação de projetos agropecuários;

• implantação de projetos de mineração;

• instalação ou expansão de garimpos;

• construção de usinas hidrelétricas;

• urbanização;

• incêndios;

• queimadas (técnica de cultivo rudimentar usada 

sobretudo em países e regiões pobres).

A primeira consequência do desmatamento é o 

comprometimento da biodiversidade, por causa da 

diminuição ou, muitas vezes, da extinção de espécies 

vegetais e animais. As florestas tropicais têm uma 

enorme biodiversidade e, por isso, possuem uma im-

portância incalculável para a preservação das condi-

ções naturais e para a busca do desenvolvimento sus-

tentável. Muitas espécies, hoje ainda desconhecidas 

da sociedade urbano-industrial, podem vir a ser a 

solução para a cura de doenças, e poderão ser usadas 

na alimentação ou como matérias-primas. Com o 

desmatamento, há o risco de essas espécies serem 

destruídas antes de serem descobertas e estudadas.

Na floresta Amazônica há uma enorme quanti-

dade de espécies endêmicas. Parte desse patrimônio 

genético é conhecido pelas várias etnias indígenas 

que ali habitam (saiba mais lendo o texto a seguir). No 

entanto, a maioria dessas comunidades nativas está 
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p	 milhares	de	quilômetros	quadrados	de	florestas	tropicais	são	desmatados	anualmente.
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sofrendo um processo de integração à sociedade ur-

bano-industrial que tem levado à perda do patrimô-

nio cultural desses povos, dificultando a preservação 

dos seus conhecimentos. Outro ponto importante 

que afeta os interesses nacionais dos países onde há 

florestas tropicais, incluindo o Brasil, é a biopirataria, 

por meio da qual muitas empresas assumem práticas 

ilegais para garantir o direito de explorar, futuramen-

te, uma possível matéria-prima para a indústria far-

macêutica e de cosméticos, entre outras.

[...]

Através dos dados fornecidos pela Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS), constata-se que 

o uso de plantas medicinais pela população 

mundial tem sido muito significativo nos últi-

mos anos, sendo que este uso tem sido incenti-

vado pela própria OMS.

As plantas produzem substâncias respon-

sáveis por uma ação farmacológica ou terapêu-

tica que são denominadas de princípios ativos.

A fitoterapia é o tratamento das doenças, 

alterações orgânicas, por meio de drogas vege-

tais secas ou partes vegetais recém-colhidas e 

seus extratos naturais.

O conhecimento das propriedades medici-

nais das plantas, dos minerais e de certos pro-

dutos de origem animal é uma das maiores ri-

quezas da cultura indígena. Uma sabedoria tra-

dicional que passa de geração em geração.

Vivendo em permanente contato com a 

natureza, os índios e outros povos da floresta 

estão habituados a estabelecer relações de se-

melhança entre as características de certas 

substâncias naturais e seu próprio corpo.

O índio tem um profundo conhecimento da 

flora medicinal, e dela retira os mais variados 

remédios, que emprega de diferentes formas.

As práticas curativas das tribos indígenas 

estão profundamente relacionadas com a ma-

neira que o índio percebe a doença e suas cau-

sas. Tanto as medidas curativas como as pre-

ventivas são realizadas pelo pajé, sendo estes 

rituais carregados de elementos mágicos e 

místicos que refletem o modo de ser do índio e o 

relacionamento deste com o mundo.

[...]

SOSSAE, Flávia Cristina. Plantas medicinais. 

Centro de divulgação científica e cultural (USP). Disponí-

vel em: <www.cdcc.usp.br/bio/mat_plantas_med.

htm>. Acesso em: 9 out. 2012.
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Pajé	 takumã	 manipulando	 plantas	
em	Querência	(mt),	em	2011.
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No Brasil, os incêndios ou queimadas de flores-

tas, que consomem uma quantidade incalculável de 

biomassa todos os anos, são provocados para o desen-

volvimento de atividades agropecuárias, muitas vezes 

em grandes projetos que recebem incentivos gover-

namentais e, portanto, sob o amparo da lei. Podem 

também ser resultado de práticas criminosas ou ain-

da de acidentes, incluindo naturais.

Como vimos na epígrafe deste capítulo, segundo 

Aristóteles, a natureza não faz nada em vão. Ela res-

ponde, portanto, às agressões sofridas. As consequên-

cias socioambientais das interferências humanas em 

regiões de florestas são várias:

• aumento do processo erosivo, o que leva a um empo-

brecimento dos solos e, muitas vezes, acaba inviabili-

zando a agricultura (a retirada da vegetação expõe o 

solo à erosão, uma vez que as árvores servem de an-

teparo para as chuvas, contribuem para diminuir a 

velocidade de escoamento superficial e impedir o im-

pacto direto das gotas no chão e suas raízes ajudam a 

reter o solo, evitando que este se desagregue);

• assoreamento de rios e lagos, que resulta do au-

mento da sedimentação, provocando enchentes e, 

com frequência, dificuldades para a navegação;

• rebaixamento do aquífero por causa da menor in-

filtração da água das chuvas no subsolo, o que 

pode, às vezes, provocar problemas de abasteci-

mento de água nas cidades e no campo;

• diminuição dos índices pluviométricos, em conse-

quência do fim da transpiração das plantas (estima-

-se que metade das chuvas que caem sobre as flores-

tas equatoriais é resultante da evapotranspiração);

• elevação das temperaturas locais e regionais, como 

consequência da maior irradiação de calor para a at-

mosfera a partir do solo exposto (boa parte da energia 

solar é absorvida pelas florestas para o processo de 

fotossíntese e evapotranspiração; sem as florestas, 

quase toda essa energia é devolvida para a atmosfera 

em forma de calor, elevando as temperaturas médias);

• agravamento dos processos de desertificação, devi-

do à combinação de todos os eventos até agora 

descritos;

• redução ou fim das atividades extrativas vegetais, 

muitas vezes de alto valor socioeconômico;

p	 os	incêndios	florestais,	geralmente	criminosos,	provocam	uma	série	de	impactos	na	fauna,	flora,	solo	e	atmosfera.	na	foto,	de	
2010,	desmatamento	e	queimada	em	floresta	em	manacapuru	(am).
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As áreas susceptíveis à desertificação e enquadradas no escopo 
de aplicação da Convenção das Nações Unidas para o Combate à De-
sertificação são aquelas de clima árido, semiárido e subúmido seco. 
Conforme a definição aceita internacionalmente, o índice de aridez, 
definido como a razão entre a precipitação e a evapotranspiração po-
tencial, estabelece as seguintes classes climáticas:

HiPErÁriDO < 0,03

Árido 0,03-0,20

Semiárido 0,21-0,50

Subúmido seco 0,51-0,65

Subúmido úmido > 0,65

[...] No Brasil as áreas susceptíveis estão localizadas na região 
Nordeste e no norte de Minas Gerais. 

O mapa da susceptibilidade do Brasil, elaborado pelo MMA a 
partir de trabalho realizado pelo Centro de Sensoriamento Remoto 
do Ibama, determinou três categorias de susceptibilidade: alta, mui-
to alta e moderada. As duas primeiras referem-se respectivamente 
às áreas áridas e semiáridas definidas pelo índice de aridez. A ter-
ceira é resultado da diferença entre a área do Polígono das Secas e 
as demais categorias. Assim, de um total de 980 711,58 km2 de 
áreas susceptíveis, 238 644,47 km2 são de susceptibilidade muito 
alta, 384 029,71 km2 são de susceptibilidade alta e 358 037,40 km2 
são moderadamente susceptíveis. 

O processo de desertificação se manifesta de duas maneiras 
diferentes:

I. difuso no território, abrangendo diferentes níveis de degrada-
ção dos solos, da vegetação e dos recursos hídricos;

II. concentrado em pequenas porções do território, porém com 
intensa degradação dos recursos da terra. 

Os estudos disponíveis indicam que a área afetada de forma 
muito grave é de 98 595 km2, 10% do Semiárido, e as áreas afetadas 
de forma grave atingem 81 870 km2, 8% do território. Deve-se acres-
centar que as demais áreas sujeitas ao antropismo, 393 897 km2, 
sofrem degradação moderada. 

Além destas áreas com níveis de degradação difusos, podem ser 
citadas quatro áreas com intensa degradação, segundo a literatura 
especializada, os chamados Núcleos de Desertificação. São eles: Gil-
bués-PI, Irauçuba-CE, Seridó-RN e Cabrobó-PE, totalizando uma área 
de 18 743,5 km2. 

[...]

consequências da desertificação 

A degradação das terras secas causa sérios problemas econô-
micos. Isto se verifica principalmente no setor agrícola, com o com-
prometimento da produção de alimentos. Além do enorme prejuízo 
causado pela quebra de safras e diminuição da produção, existe o 
custo quase incalculável de recuperação da capacidade produtiva de 
extensas áreas agrícolas e da extinção de espécies nativas, algumas 
com alto valor econômico e outras que podem vir a ser aproveitadas 
na agropecuária, inclusive no melhoramento genético, ou nas indús-
trias farmacêutica, química e outras. 

[...]

DESERTIFICAÇÃO no Brasil. In: Instituto Interamericano de  
Cooperação para a Agricultura. Programa de Combate à Desertificação  

e Mitigação dos Efeitos da Seca na América do Sul. Brasília, DF.  
Disponível em: <www.iicadesertification.org.br>.  

Acesso em: 7 out. 2012.

desertificação no Brasil

Adaptado de: DESERTIFICAÇÃO no Brasil. In: Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. 
Programa de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca na América do Sul. Brasília, DF.  

Disponível em: <www.iicadesertification.org.br>. Acesso em: 7 out. 2012.
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• proliferação de pragas e doenças resultantes de de-

sequilíbrios nas cadeias alimentares  (algumas es-

pécies, geralmente insetos, antes sem nenhuma 

nocividade, passam a proliferar rapidamente com a 

eliminação de seus predadores, causando graves 

prejuízos, inclusive para a agricultura).

Quando não há preocupação com a conser-

vação dos solos, além da erosão e de todos os ou-

tros problemas associados ao desmatamento, po-

dem-se ampliar ou formar áreas desertificadas em 

regiões de clima árido, semiárido e subúmido. Leia 

o texto a seguir.
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biomas	e	formações	veGetais	do	brasil

O Brasil possui um território 
com cerca de 8,5 milhões de quilô-
metros quadrados ocupando quase 
metade do continente sul-america-
no. Como vimos no capítulo 8, nos-
so país possui vários tipos climáti-
cos. Essa diversificação contribui 
para a formação de diferentes bio-
mas: Floresta Tropical Úmida (Flo-
resta Amazônica e Mata Atlântica), 
Floresta Subtropical, Cerrado, Caa-
tinga e Campos, além do Pantanal. 
No capítulo 6 estudamos que o Bra-
sil também possui um extenso mar 
territorial e zona econômica exclu-
siva de 200 milhas marítimas. Com 
cerca de 3,5 milhões de km2, o país 
tem soberania sobre essa área, que 
juntamente com o litoral apresenta 
grande variedade de ecossistemas, 
como os recifes de corais, as restin-
gas, os manguezais, as lagoas, os 
estuários e as dunas. O mapa ao 
lado mostra a distribuição original 
da vegetação no território brasileiro.

Essa variedade de biomas rela-
ciona-se à grande diversidade da fau-
na e da flora brasileiras, das quais 
muitas espécies são nativas do Brasil. 
É o caso da jabuticaba, do amendoim, 
do abacaxi e da castanha-do-pará. 
Isso acontece porque aqui encontra-
mos a maior biodiversidade do mun-
do: estimativas apontam que cerca 
de 20% do total de espécies endêmi-
cas do planeta estão em nosso terri-
tório. Essa variedade já sofreu gran-
des impactos negativos nos últimos 
séculos, como se pode constatar no 
mapa ao lado.
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desde	o	início	da	colonização,	o	desenvol-
vimento	das	atividades	econômicas	e	a	
consequente	ocupação	do	território	vêm	
provocando	 desmatamento	 e	 outras	
agressões	à	vegetação	nativa.
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as características das formações vegetais Brasileiras

As principais formações vegetais no território 

brasileiro são:

• Floresta Amazônica (floresta pluvial equatorial): é 

a maior floresta tropical do mundo, totalizando cer-

ca de 40% das florestas pluviais tropicais do planeta. 

No Brasil ela se estende por 3,7 milhões de km2 e 10% 

dessa área constituem unidades de conservação, 

que estudaremos a seguir. Cerca de 15% da vegeta-

ção da Floresta Amazônica foi desmatada, sobretu-

do a partir da década de 1970 com a construção de 

rodovias e a instalação de atividades mineradoras, 

garimpeiras, agrícolas e de exploração madeireira. 

Devido ao predomínio das planícies e dos planaltos 

de baixa altitude, a topografia não provoca modifica-

ções profundas na fisionomia da floresta, que apre-

senta três estratos de vegetação:

– caaigapó (‘mata molhada’, em tupi-guarani) ou 

igapó: desenvolve-se ao longo dos rios, numa 

área permanentemente alagada. Em compara-

ção com os outros estratos da floresta é a que 

possui menor quantidade de espécies e é consti-

tuída por árvores de menor porte, incluindo pal-

meiras, e plantas aquáticas, destacando-se a vi-

tória-régia;
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– várzea: área sujeita a inundações 

periódicas, com a vegetação de 

médio porte raramente ultrapas-

sando os 20 m de altura, como o 

pau-mulato e a seringueira. Como 

se situa entre as matas de igapó e 

de terra firme, possui característi-

cas de ambas;

– caaetê (‘mata seca’, em tupi-guara-

ni) ou terra firme: área que nunca 

inunda, na qual se encontra vege-

tação de grande porte, com árvo-

res chegando aos 60 metros de al-

tura, como a castanheira-do-pará e 

o cedro. O entrelaçamento das co-

pas das árvores forma um dossel 

que dificulta a penetração da luz, 

originando um ambiente sombrio 

e úmido no interior da floresta.

p	 vitória-régia	em	manaus	(am),	em	2012.

p	 vista	aérea	da	floresta	amazônica	e	do	rio	araguari	(aP),	em	2012.
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• Mata Atlântica (f loresta plu-
vial tropical): originalmente co-
bria uma área de 1 milhão de 
km2, estendendo-se ao longo do 
litoral desde o Rio Grande do 
Norte até o Rio Grande do Sul e 
alargando-se significativamente 
para o interior em Minas Gerais 
e São Paulo. É um dos biomas 
mais importantes para a preser-
vação da biodiversidade brasi-
leira e mundial, mas é também 
o mais ameaçado. Restam ape-
nas 7% da área original da Mata 
Atlântica. Desses 7% remanes-
centes, quatro quintos estão lo-
calizados em propriedades pri-
vadas. As unidades de conser-
vação abrangendo esse bioma 
constituem apenas 2% da Mata 
Atlântica original, que foi o ha-

bitat do pau-brasil, hoje quase 
extinto.

• Mata de Araucárias ou Mata 

dos Pinhais (f loresta pluvial 
subtropical): nativa do Brasil, é 
uma floresta na qual predomina 
a araucária (Araucaria angusti-

folia), também conhecida como 
pinheiro-do-paraná ou pinheiro 
brasileiro, espécie adaptada a 
climas de temperaturas mode-
radas a baixas no inverno, solos 
férteis e índice pluviométrico 
superior a 1 000 mm anuais. Ori-
ginariamente, essa floresta do-
minava vastas extensões dos 
planaltos da região Sul e pontos 
altos da serra da Mantiqueira 
nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. Nesse 
bioma é comum a ocorrência de 
erva-mate, além de grande va-
riedade de espécies valorizadas 
pela indústria madeireira, como 
os ipês. Foi desmatada, sobretu-
do com a retirada de madeira 
para a fabricação de móveis.

p	 interior	da	mata	atlântica	em	são	sebastião	(sP),	em	2011.

p	 araucária	em	bom	retiro	(sc),	em	2012.
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• Mata dos Cocais: esta forma-
ção vegetal se localiza no estado 
do Maranhão, encravada entre a 
Floresta Amazônica, o Cerrado 
e a Caatinga, caracterizando-se 
como mata de transição entre 
formações bastante distintas. É 
constituída por palmeiras, com 
grande predominância do baba-
çu e ocorrência esporádica de 
carnaúba; desde o período colo-
nial, a região é explorada econo-
micamente pelo extrativismo 
de óleo de babaçu e cera de car-
naúba. Atualmente, porém, vem 
sendo desmatada pelo cultivo 
de grãos para exportação, com 
destaque para a soja.

• Caatinga: vegetação xerófila, 
adaptada ao clima semiárido, 
na qual predominam arbustos 
caducifólios e espinhosos; ocor-
rem também cactáceas, como o 
xique-xique e o mandacaru, co-
muns no Sertão nordestino. A 
palavra caatinga significa, em 
tupi-guarani, ‘mata branca’, cor 
predominante da vegetação du-
rante a estação seca. No verão, 
em razão da ocorrência de chu-
vas, brotam folhas verdes e flo-
res. Sua área original era de 
740  mil  km2. Atualmente 50% 
de sua área foi devastada e me-
nos de 1% está protegida em 
unidades de conservação.

p	 carnaúbas	e	vegetação	de	cerrado	em	Guadalupe	(Pi),	em	2011.

∏	 caatinga	em	salgueiro	 (Pe),	em	2012.	
essa	foto	foi	tirada	no	período	de	seca,	
quando	a	vegetação	está	sem	folhagem.
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• Cerrado: originalmente cobria cerca de 2 milhões 
de km2 do território brasileiro, mas cerca de 40% de 
sua área foi desmatada. É constituído por vegetação 
caducifólia (ou estacional), predominantemente ar-
bustiva, de raízes profundas, galhos retorcidos e cas-
ca grossa (que dificulta a perda de água). Duas das 
espécies mais conhecidas são o pequizeiro e o buriti. 
A vegetação próxima ao solo é composta por gramí-
neas, que secam no período de estiagem. É uma for-
mação adaptada ao clima tropical típico, com chu-

vas abundantes no verão e inverno seco, desenvol-
vendo-se, sobretudo, no Centro-Oeste brasileiro. 
Esse bioma também ocupa porções significativas do 
estado de Roraima. Nas regiões Sudeste e Nordeste 
do país aparecem em manchas isoladas, cercadas 
por outro tipo de vegetação. Em regiões mais úmi-
das, como nas baixadas próximas aos grandes rios, 
nas proximidades do Pantanal e outras, esta forma-
ção se torna mais densa e com árvores maiores, ca-
racterizando o chamado “cerradão”.

Podemos encontrar pequenas forma-
ções florestais em meio a outros tipos de 
vegetação, tais como:
• Mata de galeria ou mata ciliar: 

tipo de formação vegetal que acom-
panha o curso de rios do cerrado, 
onde é muito frequente, e da caatin-
ga. Nas áreas próximas às margens 
dos rios perenes, o solo é perma-
nentemente úmido, criando condi-
ções para o desenvolvimento dessa 
mata, mais densa do que o bioma 
onde está encravada.
• Capão: em localidades que corres-

pondem a pequenas depressões, 
com baixos índices de chuvas, o ní-
vel hidrostático (ou lençol freático, 
que estudamos no capítulo 10) aflo-
ra ou chega muito próximo à super-
fície. Aí se desenvolvem os capões, 
formações arbóreas geralmente ar-
redondadas em meio à vegetação 
mais rala ou rasteira.

∏	 cerrado	em	brasília	(df),	
em	2012.

p	 mata	ciliar	(ou	mata	galeria)	no	rio	atibaia,	em	campinas	(sP),	em	2012.	
esta	formação	é	muito	importante	para	a	conservação	dos	rios.	Quando	
chove,	a	mata	funciona	como	um	verdadeiro	filtro	da	água	que	escoa	pela	
superfície,	uma	vez	que	provoca	a	sedimentação	do	material	em	suspen-
são.	Quando	a	mata	é	retirada,	a	sedimentação	ocorre	no	leito	dos	rios,	
provocando	assoreamento	e	outros	problemas	ambientais.
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• Pantanal: estende-se, em terri-

tório brasileiro, por 140 mil km2 

dos estados de Mato Grosso do 

Sul e Mato Grosso, em planícies 

sujeitas a inundações. No Pan-

tanal há vegetação rasteira, flo-

resta tropical e mesmo vegeta-

ção típica do cerrado nas re-

giões de maior altitude. O Pan-

tanal, portanto, não é uma for-

mação vegetal, mas um comple-

xo que agrupa várias formações 

e que também abriga fauna 

muito rica. Esse bioma vem so-

frendo diversos problemas am-

bientais, decorrentes principal-

mente da ocupação em regiões 

mais altas, onde nasce a maioria 

dos rios. A agricultura e a pe-

cuária provocam erosão dos so-

los, assoreamento e contamina-

ção dos rios por agrotóxicos.

• Campos naturais: formações 

rasteiras ou herbáceas constituí-

das por gramíneas que atingem 

até 60 cm de altura. Sua origem 

pode estar associada a solos rasos 

ou temperaturas baixas em re-

giões de altitudes elevadas, áreas 

sujeitas a inundação periódica ou 

ainda a solos arenosos. Os cam-

pos mais expressivos do Brasil lo-

calizam-se no Rio Grande do Sul, 

na chamada Campanha Gaúcha 

– apropriados inicialmente como 

pastagem natural, atualmente 

são amplamente cultivados tanto 

para alimentar o gado quanto 

para produção agrícola mecani-

zada. Destacam-se, ainda, os 

campos inundáveis da ilha de 

Marajó (PA) e do Pantanal (MT e 

MS), utilizados respectivamente 

para criação de gado bubalino e 

bovino, além de manchas isola-

das na Amazônia, com destaque 

ao estado de Roraima, e nas re-

giões serranas do Sudeste.

p	 vista	aérea	do	Pantanal	em	corumbá	(ms),	em	2010.

p	 Pampas	em	vacaria	(rs),	em	2010.
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• Vegetação litorânea: são consideradas formações 

vegetais litorâneas a restinga e os manguezais. A 

restinga se desenvolve no cordão arenoso formado 

junto à costa, com predominância de vegetação 

rasteira, chamada de pioneira por possibilitar a fi-

xação do solo e permitir a ocupação posterior por 

arbustos e algumas árvores, como chapéu-de-sol, 

coqueiro e goiabeira. Os manguezais são nichos 

ecológicos responsáveis pela reprodução de grande 

número de espécies de peixes, moluscos e crustá-

ceos. Desenvolvem-se nos estuários e a vegetação 

– arbustiva e arbórea – é halófila (adaptada ao sal 

da água do mar), podendo apresentar raízes que, 

durante a maré baixa, ficam expostas. As principais 

ameaças à preservação dessas formações vegetais 

são o avanço da urbanização, a pesca predatória, a 

poluição dos estuários e o turismo desordenado, 

incentivando a instalação de aterros.

os domínios morfoclimáticos

Em 1965, o geógrafo Aziz Ab’Sá-
ber (1924-2012) estabeleceu uma clas-
sificação dos domínios morfoclimáti-
cos brasileiros, na qual cada domínio 
corresponde a uma diferente asso-
ciação das condições de relevo, clima 
e vegetação. Trata-se de uma síntese 
do que foi estudado isoladamente nos 
capítulos anteriores. Assim, por exem-
plo, o domínio equatorial amazônico 
é formado por terras baixas (relevo), 
florestadas (vegetação) e equatoriais 
(clima). Observe o mapa.

p	 mangue	no	período	de	maré	baixa	em	itacaré	(ba),	em	2012.

Equador

55º O

0º

OCEANO
ATLÂNTICO

Trópico de  Capricórnio

km

0 560 1120

Brasil: domínios morfoclimáticos

compare	este	mapa	com	o	da	vegetação	
nativa	do	brasil,	na	página	205.	você	perce-
berá	 que	 há	 uma	 relativa	 coincidência	
entre	formações	vegetais	e	domínios	mor-
foclimáticos.	isso	ocorre	porque	a	vegeta-
ção	é	a	face	mais	visível	dos	domínios.

p

Adaptado de: AB’SÁBER, Aziz. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. [s.n.].
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a	leGislação	ambiental	
e	as	Unidades	de	conservação

Histórico das leis amBientais Brasileiras

A expressão “meio ambiente” deve ser entendi-

da em seu significado mais amplo, englobando o 

meio ambiente natural e o cultural (construído pelo 

trabalho humano). Envolve todas as dimensões que 

tornam a vida das pessoas mais saudável e equilibra-

da, como a qualidade do ar, o conforto térmico e 

acústico e outros.

No Brasil, a legislação relativa ao meio ambien-

te é ampla e bem elaborada. Ela aborda aspectos li-

gados ao desmatamento, à emissão de gases, ao lan-

çamento de resíduos, ao uso de agrotóxicos, etc. Os 

problemas ambientais que observamos com fre-

quência, amplamente divulgados pelos meios de co-

municação – queimadas ilegais, desmatamentos, 

poluição atmosférica e dos recursos hídricos e vários 

outros problemas que comprometem a qualidade de 

vida das pessoas e a preservação das condições 

atuais às futuras gerações –, não resultam da limita-

ção da legislação, mas da ineficiência das ações edu-

cativas e de fiscalização.

Ao longo dos períodos colonial e imperial de 

nossa história, foram elaboradas algumas leis volta-

das à proteção do meio ambiente, mas elas tinham 

abrangência restrita, como a proteção ao pau-brasil e 

a algumas espécies animais. Já no período republica-

no, em 1911 foi criada a primeira reserva florestal do 

país, onde atualmente se encontra o estado do Acre; 

em 1921 foi criado o Serviço Florestal do Brasil, que 

atualmente é o Instituto do Meio Ambiente e dos Re-

cursos Naturais Renováveis (Ibama); e em 1934 foi 

aprovada a primeira versão do Código Florestal, que 

estudaremos neste capítulo.

Durante o período da ditadura militar (1964-

-1985), foram criados projetos de ocupação humana e 

econômica das regiões Norte e Centro-Oeste que pro-

vocaram grandes impactos negativos ao meio am-

biente. Esses projetos previam a expansão da agricul-

tura e a criação de gado em áreas de floresta e a prá-

tica de garimpo, mineração e extração de madeira, 

instituída com a abertura das rodovias de integração. 
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Kenji Honda/Agência Estado

p	 construção	 da	 rodovia	 transamazônica	
em	altamira	(Pa),	em	1972.

∏	 extração	de	petróleo	no	amazonas,	
em	1974.
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Como os impactos, principalmente na floresta 
Amazônica, trouxeram repercussão negativa em esca-
la mundial, em 1974 o governo brasileiro promoveu 
mudanças de estratégia, implantando ações de prote-
ção ambiental: combate à erosão, criação das Esta-
ções Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental, me-
tas para o zoneamento industrial e criação da Secre-
taria Especial do Meio Ambiente. 

Em 1979, foi criado o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), que instituiu, em 1981, a Política 
Nacional do Meio Ambiente (PNMA, Lei n. 6  938). 
Essa lei promoveu um grande avanço ao apresentar as 
bases para a proteção ambiental e conceituar expres-
sões como “meio ambiente”, “poluidor”, “poluição” e 
“recursos naturais”. Nela se destaca a exigência de ela-
boração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), de 
caráter técnico e detalhista, e o seu respectivo Relató-
rio de Impacto Ambiental (Rima), menos detalhado e 
dirigido ao público leigo. Esses dois documentos são 
necessários para o licenciamento em qualquer ativi-
dade que provoque impactos ambientais.  A PNMA 
busca a preservação e a recuperação das áreas am-
bientalmente degradadas, visando garantir condições 
de desenvolvimento social e econômico, a segurança 
nacional e a proteção da dignidade da vida humana. 

A partir de então se instituiu que o meio ambiente é 
um bem público a ser resguardado e protegido, em 
prol da coletividade. 

Outro grande destaque na evolução do Direito 
Ambiental brasileiro foi atingido com a Constituição 
Federal de 1988, a primeira de nossa história que de-
dicou um capítulo a esse tema e consagrou o direito 
de todos a um meio ambiente ecologicamente equili-
brado. O parágrafo terceiro do seu artigo 225 estipula 
que: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físi-
cas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os da-
nos causados”. A previsão de sanções penais significa 
a criminalização das atividades prejudiciais ao meio 
ambiente, o que foi regulamentado somente dez anos 
depois, em 1998, com a Lei n. 9 605. Conhecida como 
Lei dos Crimes Ambientais, ela define os crimes con-
tra a fauna e a flora, além dos relacionados à poluição, 
ao ordenamento urbano, ao patrimônio cultural e ou-
tros. Quem comete agressões ambientais como des-
matamento, poluição do ar ou de águas, ou falsifica-
ção de Relatório de Impacto Ambiental, é punido com 
multa, proibição de exercício de certas atividades e 
até mesmo com cadeia.

p	 derramamento	de	petróleo	em	campos	(rJ),	em	2011.	após	a	promulgação	da	lei	dos	crimes	ambientais	e	a	instituição	de	
multas	pesadas	e	da	responsabilidade	penal	dos	envolvidos,	os	acidentes	ambientais	têm	sido	menos	frequentes	e	a	ação	de	
recuperação	ambiental,	muito	mais	eficiente.	nas	décadas	de	1970	e	1980,	acidentes	como	este	eram	frequentes;	atualmente,	
há	um	controle	bastante	rigoroso	para	que	não	aconteça	esse	tipo	de	crime.
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o código florestal

O Código Florestal foi criado em 1934 e reformu-

lado duas vezes: em 1965 e em 2012 (Lei n. 12 561/12). 

Nesse ano houve muitos embates entre ambientalis-

tas – que queriam ampliar as áreas de preservação e 

a obrigação de recompor o que foi desmatado irregu-

larmente – e grandes proprietários – que queriam au-

torização para ampliar as áreas de agricultura e pe-

cuária sem recompor os biomas. Esta é uma das mais 

importantes leis ambientais do país e estabelece as 

normas de ocupação e uso do solo em todos os bio-

mas brasileiros. Os incisos II e III do artigo 1o, parágra-

fo 2o, merecem destaque, pois definem as áreas de 

preservação e as reservas legais:

• Áreas de Preservação Permanente (APPs): só 

podem ser desmatadas com autorização do Poder 

Executivo Federal e em caso de uso para utilidade 

pública ou interesse social, como a construção de 

uma rodovia. São as margens de rios, lagos ou nas-

centes, várzeas, encostas íngremes, mangues e ou-

tros ambientes. A principal função das APPs é pre-

servar a disponibilidade de água, a paisagem, o solo 

e a biodiversidade. 

• Reservas Legais: em cada um dos sete biomas bra-

sileiros, os proprietários de terras são obrigados a 

preservar uma parte de vegetação nativa. Na Ama-

zônia são obrigados a manter 80% da propriedade 

com floresta nativa, índice que cai para 35% no cer-

rado localizado dentro da Amazônia e 20% em to-

das as demais regiões e biomas do país.

APP: 50 m ao redor

das nascentes.

APP: Topos de morros e áreas com declividade 

superior a 45º e altitude superior a 1800 m. 

APP: 30 m de vegetação ao lado de cada margem 

dos rios que têm até 10 m de largura. Nos rios 

com largura superior a 10 m, a área a ser preservada 

é maior, proporcional ao seu tamanho.

Áreas de Preservação Permanente (APPs)
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∏	 em	topos	de	morro	e	áreas	
com	 inclinação	superior	a	
45º	só	é	permitida	a	explo-
ração	 onde	 ela	 já	 ocorre,	
como	no	caso	do	cultivo	de	
uva	na	serra	Gaúcha.

as	unidades	de	conservação,	como	os	parques	
e	as	reservas	ecológicas,	têm	legislação	pró-
pria	que	cuida	de	sua	preservação.	o	código	
florestal	rege	as	propriedades	que	podem	ser	
utilizadas	para	atividades	agrícolas	e	não	se	
aplica	no	interior	das	unidades	de	conserva-
ção.	na	foto	de	2010,	placa	no	Parque	estadual	
de	itaúnas,	em	conceição	da	barra	(es).
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as unidades de conservação

As unidades de conservação são áreas de 
preservação agrupadas conforme a restrição ao 
uso. As unidades classificadas como de restrição 
total são denominadas Unidades de Proteção 

Integral; aquelas cujo nível de restrição é menor 
e têm uso voltado ao desenvolvimento cultural, 
educacional e recreacional são denominadas 
Unidades de Uso Sustentável. Ao todo foram 
definidas 12 unidades de conservação, que estão 
agrupadas na tabela ao lado, de acordo com seu 
nível de restrição. No mapa da página seguinte, 
pode-se observar a distribuição dessas unidades 
no território brasileiro.

UNiDADEs DE cONsErvAçãO cONFOrmE A rEsTriçãO AO UsO

Unidades de Proteção integral Unidades de Uso sustentável

Estação Ecológica Área de Proteção Ambiental

Reserva Biológica Área de Relevante Interesse Ecológico

Parque Nacional Floresta Nacional

Monumento Natural Reserva Extrativista

Refúgio de Vida Silvestre Reserva de Fauna

Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Reserva Particular do Patrimônio Natural

BRASIL. Presidência da República Federativa. Lei n. 9 985/2000. 
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 

Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 7 out. 2012.

O Código Florestal, com várias outras leis que se seguiram, ser-
viu de base para a criação do Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza, que têm como propósitos:
  i. contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos re-

cursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais;
 ii. proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional 

e nacional;
 iii. contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais;
 iv. promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

naturais;
  v. promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento;
 vi. proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 

cênica;

 vii. proteger as características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e 
cultural;

 viii. proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;
 iX. recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
  X. proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa 

científica, estudos e monitoramento ambiental;
 Xi. valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
 Xii. favorecer condições e promover a educação e interpretação am-

biental, a recreação em contato com a natureza e o turismo eco-
lógico;

 Xiii. proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 
populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhe-
cimento e sua cultura e promovendo-as social e economica-
mente.

BRASIL. Presidência da República Federativa. Lei n. 9 985/2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 
Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 7 out. 2012.

oBjetivos das unidades de conservação

Para a criação dessas unidades, o Ibama, ao lado 
do Banco Mundial e do WWF, organização não gover-
namental atuante no mundo inteiro, propôs uma 
classificação para os biomas brasileiros: Amazônia, 
Caatinga, Campos Sulinos, Mata Atlântica, Pantanal, 
Cerrado e Costeiros. Também foram delimitados os 
ecótonos, zonas de transição entre esses ecossiste-
mas, que apresentam características mistas.

É importante destacar que a criação de leis, de-
cretos e normas voltados à questão ambiental ao lon-

go da história brasileira é consequência do aumento 
da importância do tema no mundo e no Brasil. Essa 
evolução deu-se de forma lenta, mas contínua. Como 
veremos no próximo capítulo, esse processo foi in-
fluenciado pelas conquistas obtidas em âmbito inter-
nacional nas diversas conferências mundiais voltadas 
ao meio ambiente, e parte da sociedade civil brasileira 
cumpriu um importante papel ao pressionar os gover-
nos e legisladores em aprovar leis eficazes e incluir o 
tema na própria Constituição do país. 

Os principais objetivos da criação das unidades de conservação são apresentados a seguir.
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∏	 a	 degradação	 ambiental	
compromete	a	qualidade	de	
vida	das	gerações	atuais	e	
futuras.	na	foto,	praia	poluí-
da	 na	 baía	 de	 Guanabara	
(rJ),	em	2012.
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Adaptado de: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). Disponível em: <www.ibama.gov.br>. Acesso em: 7 out. 2012; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 
Disponível em: <www.mma.gov.br>. Acesso em: 7 out. 2012.

p	 existem	unidades	de	conservação	em	todos	os	biomas	brasileiros	definidos	pelo	ibama.	Há	também	unidades	de	conservação	
mantidas	por	estados	e	até	por	municípios,	criadas	por	leis	estaduais	e	municipais.	observe	que	no	mapa	estão	localizados	os	
ecótonos,	denominados	amazônia-caatinga,	amazônia-cerrado	e	cerrado-caatinga.	essa	denominação	lhes	foi	atribuída	jus-
tamente	por	estarem	entre	os	biomas	da	caatinga,	da	amazônia	e	do	cerrado.
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•	 os	textos	a	seguir	apresentam	posições	divergentes	sobre	o	código	florestal	brasileiro.	esse	debate	ocor-
reu	durante	as	discussões	sobre	a	elaboração	de	seu	texto-base,	que	foi	aprovado	com	pequenas	modifica-
ções.

	 após	a	leitura,	reflita	sobre	os	aspectos	que	você	considera	positivos	e	negativos	e	faça	uma	redação	de-
fendendo	o	seu	ponto	de	vista.	considere	dois	preceitos	constitucionais:	a	função	social	da	propriedade	e	o	
direito	de	todos	de	viver	em	um	ambiente	ecologicamente	equilibrado.

Debate: O projeto do novo Código Florestal é bom para o país?

Sim

antonio	fernando	Pinheiro	Pedro	(advogado)

O Código Florestal de 1934 pretendia ordenar e planificar unilateralmente nosso território, nele apondo, por mero 
procedimento administrativo, áreas de preservação, parques e reservas, nos moldes da legislação fascista italiana e 
alemã. O valor econômico da mata nativa, no entanto, não era o foco da lei. O objetivo era a “homogeneização florestal” 
para a produção de madeira, de modo a prover a indústria siderúrgica e a expansão ferroviária.

Promulgado 31 anos depois, o Código Florestal de 1965 quis compensar a fraca implementação de seu antecessor, 
generalizando a imposição de restrições territoriais nas propriedades privadas, como se o ordenamento pretendido 
no atacado pelo Código de 1934 pudesse ser substituído por outro instituto no varejo pelo Código de 1965.

O avanço da tecnologia, a transformação empresarial dos latifúndios, a concentração industrial e a migração da po-
pulação para as cidades, nas décadas que se sucederam, alteraram toda a perspectiva do marco florestal de 1965. 

[...]

Surgiram novos conflitos sem que os anteriores fossem resolvidos, o que gerou profunda insegurança jurídica no 
campo e nas cidades, jogando numa pretensa ilegalidade comunidades ribeirinhas, assentadas pelo Incra [Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária], propriedades rurais e urbanas, clubes, ancoradouros, marinas, casas, 
hotéis. 

[...]

O texto resultante – aprovado por parlamentares de esquerda, de centro, de direita, progressistas, conservadores, de 
situação e oposição, centenas deles integrantes da chamada frente parlamentar ambientalista – privilegiou a forma-
ção de grandes fragmentos florestais, a manutenção do equilíbrio ecológico e manteve os institutos da Reserva Legal 
e das APPs.

Não

Guilherme	José	Purvin	de	figueiredo	(procurador	do	estado	de	são	Paulo)

A Constituição de 1988 elevou a função social da propriedade ao patamar de garantia fundamental e a vinculou ao 
dever de proteção da natureza. O direito ao meio ambiente é, a um só tempo, princípio da ordem econômica (artigo 

desenvolvendo habilidades 

1. explique	por	que	as	formações	vegetais	do	planeta	apresentam	fisionomias	diferenciadas.	dê	exemplos.

2. cite	os	principais	impactos	ambientais	provocados	pelo	desmatamento,	sobretudo	nas	florestas	tropicais.

3. Quais	são	as	principais	características	das	formações	desérticas?

4. identifique	os	principais	tipos	de	florestas	e	descreva	suas	características	gerais.

5. explique	por	que	o	território	brasileiro	possui	grande	diversidade	de	formações	vegetais.

6. segundo	o	código	florestal,	o	que	são	as	Áreas	de	Preservação	Permanente	(aPPs)?	

compreendendo conteúdos
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170, VI), dimensão da função social da propriedade rural (artigo 186, II) e direito humano fundamental (artigo 225). Sua 
defesa é garantia constitucional assegurada ao cidadão pela via da ação popular (artigo 5o, LXXIII).

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) possibilitam o fluxo gênico das espécies, funcionando como corredores 
ecológicos. No campo e na cidade, eles têm a função de proteger as margens dos rios e as encostas de morros contra 
erosão e desmoronamento. 

[...]

O projeto do deputado federal Aldo Rebelo modifica o marco de medição das APPs, antecipando-o para o nível regular 
das águas dos rios. Assim, compromete a segurança da população e contribui para a perda de terras férteis. Esta 
alteração será devastadora em rios de calha aberta e pouca declividade, comuns no Pantanal Mato-Grossense. [...] 
Ao admitir a plantação de pinnus e eucalipto em APPs de topo de morro, o projeto sentencia de morte o que resta da 
Mata Atlântica.

Este projeto do deputado Aldo Rebelo contraria uma evolução histórica ao desobrigar o pequeno proprietário de re-
compor reserva legal, afrontando o caput	[do	latim,	‘cabeça’;	o	enunciado	do	artigo] do artigo 225, que impõe a todos 
o dever de preservar o meio ambiente. E ainda incentiva o desmatamento ao permitir que as APPs sejam computadas 
na área de reserva legal. Nega, enfim, o princípio da função social da propriedade ao abolir os instrumentos que legi-
timam a intervenção em áreas de risco sem ônus ao contribuinte. 

ordem	dos	advogados	do	brasil	(oab/sP).	Jornal do Advogado.	ano	XXXvi,	n.	362,	p.	12-13,	jun.	2011.

Pesquisa na internet

P ibama

O órgão do Ministério do Meio Ambiente oferece várias informações e imagens sobre recursos naturais, legislação, fiscalização 

e outros temas. Disponível em: <www.ibama.gov.br>. Acesso em: 7 out. 2012.

P iBGE

Na pasta sobre Geociências estão disponíveis vários mapas, pesquisas e textos sobre Geografia física e meio ambiente. Dispo-

nível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 7 out. 2012.

P iNPE

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem uma página sobre o desmatamento e demais agressões ambientais que ocor-

rem na Amazônia. Disponível em: <www.obt.inpe.br/prodes>. Acesso em: 7 out. 2012.

P ipam

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia divulga informações sobre ecologia e comunidade, manejo florestal e políticas 

ambientais. Disponível em: <www.ipam.org.br>. Acesso em: 7 out. 2012.

P ministério do meio Ambiente (mmA)

O Ministério do Meio Ambiente mantém a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, que disponibiliza informações sobre florestas, 

meio ambiente, conservação e muitos outros temas. Disponível em: <www.mma.gov.br>. Acesso em: 7 out. 2011.

P Programa das Nações Unidas para o meio Ambiente (Pnuma)

Neste site, no item saiba mais..., você encontra informações interessantes e atualizadas sobre florestas, desertos e outros 

temas ambientais. Disponível em: <www.brasilpnuma.org.br>. Acesso em: 7 out. 2011.

Entre nos sites das principais ONGs ambientalistas para ter acesso a notícias recentes sobre os problemas ambientais do Brasil 

e do mundo:

P Fundo mundial para a Natureza (WWF)

Disponível em: <www.wwf.org.br>. Acesso em: 7 out. 2012.

P Greenpeace

Disponível em: <www.greenpeace.org/brasil/pt>. Acesso em: 7 out. 2012.

P sOs mata Atlântica

Disponível em: <www.sosmatatlantica.org.br>. Acesso em: 7 out. 2012.
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As conferências em defesa 

do meio ambiente

ca
p
ítu

lo 12
A Terra provê o suficiente para as necessidades de todos 

os homens, mas não para a voracidade de todos.

Mahatma Gandhi (1869-1948), líder político indiano.

A questão ambiental está diretamente relacionada ao modo pelo qual a humani-
dade busca produzir bens para melhorar suas condições de vida, o que provoca gran-
des alterações nos sistemas naturais – principalmente solo, relevo, clima, hidrografia 
e vegetação – que estudamos nos capítulos anteriores.

Atualmente o debate sobre o meio ambiente faz parte da agenda mundial. A maio-
ria das pessoas e organizações considera que o enfrentamento dos problemas ambien-
tais – poluição do ar e das águas, contaminação dos solos, erosão, desmatamentos, 
entre outros – e suas consequências envolvem a necessidade de vincular as três esfe-
ras do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento humano, crescimento econômico 
e preservação ambiental. Apesar disso, interesses de países e empresas, fragilidades 
legais ou dificuldades de aplicação das leis restringem a contemplação dessas esferas.

Como foi a evolução histórica das interferências humanas nos ecossistemas? Será 
que é viável expandir o modelo de consumo dos países desenvolvidos para toda a popu-
lação do planeta? O que foi discutido nas conferências mundiais sobre meio ambiente? 
Neste capítulo vamos estudar esses assuntos, o que nos ajudará a entender e acom-
panhar a discussão de temas socioeconômicos e ambientais recorrentes na imprensa.              
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p	 Poluição	atmosférica	causada	por	indústria	química	em	Hefei	(china),	em	2010.
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interferênciAs	HumAnAs	nos	ecossistemAs

Desde que os mais distantes antepassados do 
homo sapiens atual surgiram na Terra, há mais de 
l milhão de anos, a espécie humana vem transforman-
do a natureza. No início, essa transformação causava 
impacto ambiental irrelevante, seja pelo fato de haver 
uma pequena população vivendo no planeta, seja por 
não dispor de técnicas que lhe permitissem fazer 
grandes transformações no espaço geográfico. 

Com o passar do tempo, alguns grupos huma-
nos começaram a cultivar alimentos e a domesticar 
animais, fixando-se em determinados lugares (se-
dentarização). Com a revolução agrícola, em aproxi-
madamente 10000 a.C., o impacto sobre a natureza 
começou a aumentar gradativamente, devido à der-
rubada de parte das florestas para permitir a prática 
da agricultura e da pecuária, e para fornecer madeira 
para a construção de abrigos mais confortáveis e a 

obtenção de lenha para cozinhar e aquecer (energia). 
Outro importante resultado da revolução agrícola e 
da sedentarização do ser humano foi o surgimento 
das primeiras cidades, há mais ou menos 4 500 anos, 
o que aumentou ainda mais o consumo de energia e 
de matérias-primas.

Desde o surgimento do ser humano, a popula-
ção mundial demorou milhares de anos para atingir 
os 170 milhões de habitantes, no início da era cristã. 
Depois, precisou de “apenas” 1 700 anos para quadru-
plicar, atingindo os 700 milhões às vésperas da Revo-
lução Industrial. A partir daí, passou a crescer num 
ritmo acelerado, atingindo quase 1,2 bilhão de pes-
soas por volta de 1850. Cem anos depois, em 1950, 
esse número já tinha dobrado novamente, atingindo 
aproximadamente 2,5 bilhões de seres humanos. Em 
1970, já éramos mais de 3,5 bilhões e, em 1990, mais 

de 5 bilhões de habitan-
tes no planeta, dobran-
do em menos de cin-
quenta anos. No ano 
2000, ultrapassamos a 
marca de 6 bilhões, e em 
2011 chegamos a 7 bi-
lhões de habitantes. Ob-
serve o gráfico ao lado.

Os números anteriores levaram muitas pessoas a 
concluir que o crescente aumento dos impactos am-
bientais na época contemporânea era resultado apenas 
do acelerado crescimento demográfico. É importante 
perceber que, além do crescimento demográfico, ocor-
reram avanços técnicos, que aumentaram cada vez 
mais a capacidade de transformação da natureza. Até 
a Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, nunca 
o ser humano tinha reunido tamanha capacidade de 
consumir matérias-primas e fontes de energia e, por-
tanto, de transformar a natureza. Os impactos ambien-
tais passaram a crescer em ritmo muito acelerado.

É importante lembrar que os ecossistemas 
têm grande capacidade de regeneração e recupera-
ção ante eventuais impactos esporádicos, descon-
tínuos ou localizados, muitos dos quais decorrentes 
da própria natureza. Contudo, a agressão causada 
pelas atividades humanas é contínua, não dando 
tempo para que o ambiente se regenere. Portanto, 
é urgente a necessidade de se rediscutir o modelo 
de desenvolvimento, o modelo de consumo, a de-
sigual distribuição de riqueza e o padrão tecnoló-
gico existentes no mundo atual. Observe o infográ-
fico a seguir.
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p	 Retornando da caça (Período Mesolítico),	de	franz	Jung-ilsenheim,	sem	
data.	nessa	época,	a	ação	do	ser	humano	sobre	o	meio	ambiente	res-
tringia-se	à	interferência	em	algumas	cadeias	alimentares,	ao	caçar	
animais	e	colher	vegetais	para	seu	consumo.
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p	 egípcios	usando	o	shaduf,	equipamen-
to	para	retirar	água	do	rio	nilo	(Peter	
Jackson,	 sem	 data).	 nessa	 época	 já	
havia	retirada	de	vegetação	nativa	em	
pequenas	extensões,	para	uso	do	solo	
na	agricultura	e	na	pecuária.
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p	 Xilogravura	da	cidade	de	nuremberg	(Alemanha),	século	XV.	
com	o	surgimento	das	cidades,	os	 impactos	sobre	o	meio	
ambiente	aumentaram	gradativamente.

akg-images/Latinstock

p	 Rio Allegheny em Pittsburg	 (estados	unidos),	de	
Hayley	Lever,	de	1924.	Após	a	revolução	indus-
trial,	que	se	iniciou	no	século	XViii,	a	queima	de	
combustíveis	fósseis	e	o	aumento	do	consumo	de	
matérias-primas	e	da	produção	de	lixo	provoca-
ram	fortes	impactos	ambientais	nas	cidades	que	
abrigavam	as	fábricas.A
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nesta	sequência	de	imagens	podemos	observar	que	ao	longo	da	história	houve	grande	evolução	técnica	e,	
portanto,	aumento	da	capacidade	do	ser	humano	de	interferir	no	espaço	geográfico.

	 Ao	longo	da	história,	a	
humanidade	 sempre	
buscou	 obter	 energia	
de	forma	mais	eficien-
te	para	aumentar	sua	
capacidade	de	trabalho	
e	seu	conforto,	mas	a	
preocupação	 com	 os	
impactos	 ambientais	
resultantes	só	ingres-
sou	na	agenda	mundial	
a	 partir	 da	 década	 de	
1970.

p Consumo de energia por habitante em  
diferentes períodos da História
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A	imPortânciA	dA	questão	AmbientAL

Ao final da década de 1960, o mundo estava pola-
rizado entre dois blocos políticos e econômicos anta-
gônicos: o capitalista, sob a influência dos Estados Uni-
dos (que comandava o “primeiro mundo”), e o socialis-
ta (ou “segundo mundo”), sob influência da União So-
viética. Nessa época, os problemas ambientais come-
çavam a ser enfrentados no primeiro mundo, sobretudo 
na Europa, e os países do segundo mundo ainda busca-
vam acelerar seu processo de industrialização promo-
vendo grandes agressões ambientais. Entre os países 
em desenvolvimento (na época também conhecidos 
como “terceiro mundo”), em sua maioria capitalistas, 
também imperava um modelo de crescimento econô-
mico bastante agressivo ao meio ambiente.

A preocupação com o meio ambiente era vista 
pelos países em desenvolvimento como uma forma 
de os países desenvolvidos impedirem seu crescimen-
to econômico. Indira Ghandi, primeira-ministra da 
Índia, afirmou que “A pobreza é a pior forma de polui-
ção”, e acabou desempenhando um importante papel 
no enfoque da agenda da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 
Estocolmo em 1972.

No início da década de 1970, as principais cor-
rentes de pensamento sobre as causas da degradação 
ambiental culpavam a busca incessante do cresci-
mento econômico e a “explosão demográfica” pelo 
aumento da exploração dos recursos naturais, pela 
poluição e pelo desmatamento. Em 1971 foi publicado 
um estudo chamado Limites do crescimento, realizado 
por um grupo de cientistas de vários países que se 

reuniam com a intenção de estudar os problemas 
mundiais. Esse grupo ficou conhecido como Clube de 
Roma e seu estudo analisou cinco variáveis: tecnolo-
gia, população, nutrição, recursos naturais e meio am-
biente, concluindo que o planeta entraria em colapso 
até o ano 2000 caso fossem mantidas as tendências de 
produção e consumo vigentes. Para evitar o colapso, 
sugeriam a redução tanto do crescimento populacio-
nal quanto do crescimento econômico, política que 
ficou conhecida como “crescimento zero”.

Imediatamente, os países em desenvolvimento 
contestaram essa política acusando-a de ser muito 
simplista e considerar que todos os países eram homo-
gêneos quanto ao consumo de energia e matérias-pri-
mas. Embora tenha sido muito criticada, a política do 
“crescimento zero” tornou pública a noção de que o 
desenvolvimento poderia ser limitado pela disponibili-
dade finita dos recursos naturais do planeta.

Todos os seres humanos precisam satisfazer 
suas necessidades básicas de moradia, alimentação, 
saúde, vestimentas e educação. Qualquer modelo de 
desenvolvimento que impeça essa satisfação é insus-
tentável tanto do ponto de vista social quanto am-
biental, uma vez que a manutenção da pobreza difi-
culta o enfrentamento das questões ambientais. É 
necessário redefinir os objetivos e estratégias de de-
senvolvimento, o que pressupõe um padrão menos 
dispendioso de consumo entre a parcela mais rica da 
população mundial e novos paradigmas para a socie-
dade como um todo, como nos alertou Mahatma 
Gandhi (releia a frase da epígrafe deste capítulo).

∏	 o	 desenvolvimento	 sus-
tentável	envolve	o	comba-
te	 à	 pobreza	 porque	 sua	
manutenção	 contribui	
para	a	degradação	huma-
na	e	do	meio	ambiente.	na	
foto,	de	2011,	lixo	domici-
liar	acumulado	no	rio	Gri-
jalba	(méxico).
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A	inviAbilidAde	do	modelo	
consumistA	de	desenvolvimento

Os países desenvolvidos abrigam em torno de 
um quinto da população mundial, ou cerca de 1,4 bi-
lhão de habitantes. No entanto, eles respondem pelo 
consumo de mais da metade de todos os recursos 
(matérias-primas, energia e alimentos) produzidos ou 
extraídos da natureza. Caso esse padrão de consumo 
fosse estendido aos dois terços da humanidade que 
atualmente vivem em condições de pobreza ou misé-
ria, a demanda por matérias-primas e energia e a pro-
dução de lixo levariam as agressões ambientais a pa-
tamares insustentáveis, como vem ocorrendo em 
vastas áreas rurais e urbanas do território chinês.

Há mais de duas décadas a China vem apre-
sentando os mais elevados índices de crescimen-
to econômico do mundo, com grande incremen-
to na produção industrial (segundo o Banco 
Mundial, seu PIB cresceu em média 10,6% ao ano 
no período 1990-2000 e 9,3% entre 2001 e 2010). 
Esse explosivo crescimento aumentou muito a 
demanda por matérias-primas e fontes de ener-
gia e, consequentemente, a produção de resíduos 
que poluem o ar, a água e o solo – em 2008, a 
China já era o maior emissor de dióxido de car-
bono na atmosfera.

p	 extração	ilegal	de	madeira	na	ilha	de	marajó	(PA),	em	
2012.	o	comércio	ilegal	de	madeira	extraída	de	matas	
nativas	provoca	danos	irreparáveis	ao	meio	ambiente,	
como	a	extinção	de	espécies	vegetais	e	animais.
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∏	 muitos	consumidores	preferem	comprar	produtos	cuja	utilização	e	processo	de	
fabricação	seguem	normas	de	preservação	ambiental	ou	beneficiam	entidades	e	
organizações	que	atuam	na	área.
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Como a preservação do meio ambiente reduziria 
a competitividade de sua economia, até o final do sé-
culo passado o governo chinês fez vistas grossas e per-
mitiu que os níveis de poluição atingissem patamares 
insustentáveis. Embora atualmente a China seja um 
dos países que mais investem na busca de energias 
renováveis e não poluentes e em preservação ambien-
tal, algumas regiões ainda estão com sérios proble-
mas de abastecimento de água para a população e a 
irrigação agrícola devido ao desmatamento (que 
compromete as nascentes) e à poluição provocada 
pelo lançamento nos rios de esgoto domiciliar e in-
dustrial sem tratamento. Nas maiores cidades, a po-
luição atmosférica provocada pelos veículos e indús-
trias tornou a qualidade do ar quase sempre impró-
pria, comprometendo a saúde da população.

Além de utilizar seus próprios recursos naturais 
de forma ecologicamente insustentável, a China 
transformou-se num grande importador de maté-
rias-primas e fontes de energia, contribuindo para a 
elevação do preço de muitos produtos primários no 
mercado internacional e interferindo no meio am-
biente de lugares muito distantes de seu território. 
Especialmente em países africanos, como Angola, Ni-

géria e Sudão do Sul, a China tem investido em vários 
projetos de extração de minérios e de petróleo para 
garantir o abastecimento de seu parque industrial.

O exemplo chinês nos mostra que a grande ques-
tão que se coloca hoje em dia para todos os países é a 
busca de um modelo de desenvolvimento que seja so-
cial e ecologicamente sustentável, isto é, que não cause 
tantos impactos ao meio ambiente e que promova me-
lhor distribuição da riqueza. Para isso, como veremos a 
seguir, seria necessário um novo modelo de sociedade.

Essa discussão esteve presente em várias confe-
rências mundiais sobre meio ambiente, população e 
desenvolvimento: Estocolmo-72, Rio-92, Conferência 
sobre População e Desenvolvimento (realizada no 
Cairo, Egito, em 1994), Conferência Mundial sobre As-
sentamentos Humanos – Habitat II (Istambul, Tur-
quia, em 1996), Rio + 10 ( Johannesburgo, África do 
Sul, 2002) e Rio + 20 (Rio de Janeiro, 2012).

O fortalecimento da democracia e da cidadania 
em escala mundial pode colaborar, pela pressão da 
sociedade civil organizada, para a solução desses 
complexos problemas. A seguir, vamos estudar as 
principais conferências mundiais sobre meio ambien-
te e desenvolvimento.
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p	 durante	a	olimpíada	de	Pequim,	uma	das	maiores	preocupações	do	governo	chinês	foi	o	controle	da	poluição	atmosférica.	
Várias	medidas	paliativas	de	controle	foram	tomadas,	como	restrição	à	circulação	de	veículos	e	rodízio	de	funcionamento	das	
indústrias	poluidoras	para	que	a	qualidade	do	ar	não	comprometesse	o	desempenho	dos	atletas.	na	foto,	estádio	olímpico	de	
Pequim	em	março	de	2008.
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estocoLmo-72

Como vimos, os impactos ambientais são decor-

rência de modelos de desenvolvimento que encaram a 

natureza e seus complexos e frágeis ecossistemas ape-

nas como inesgotáveis fontes de energia e de maté-

rias-primas, além de receptáculo dos resíduos poluen-

tes produzidos pelas cidades, indústrias e atividades 

agrícolas. Todos esses impactos foram provocados por-

que a natureza era vista apenas como fonte de lucros.

A humanidade progrediu tanto em termos tec-

nológicos que passou a ver a natureza como algo se-

parado dela mesma. Já nos séculos XVIII e XIX, os 

impactos ambientais provocados pela crescente in-

dustrialização eram muito grandes. Entretanto, ainda 

eram localizados e atingiam basicamente os trabalha-

dores, as camadas mais pobres da população. Os pro-

prietários das fábricas moravam distante das regiões 

fabris e tinham como se refugiar das diversas formas 

de poluição. Com o passar do tempo, devido à cres-

cente expansão do processo de industrialização e ur-

banização, os impactos ambientais foram aumentan-

do, até que, após a Segunda Guerra Mundial (1939-

-1945), passaram a ter consequências globais.

Para debater tais problemas, foi realizada, de 5 a 

16 de junho de 1972, a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo 

(Suécia). Nesse encontro, foram 

rediscutidas as polêmicas so-

bre o antagonismo entre desen-

volvimento e meio ambiente 

apresentadas em 1971 pelo Clu-

be de Roma.

Como vimos, a política 

do “crescimento zero” propu-

nha o controle da natalidade e 

o congelamento do crescimen-

to econômico como única solução para evitar que o 

aumento dos impactos ambientais levasse a uma 

tragédia ecológica mundial. Obviamente, essa era 

uma péssima solução para os países em desenvolvi-

mento, os que mais necessitavam de crescimento 

econômico para promover as melhorias da qualida-

de de vida da população.

A Declaração de Estocolmo, documento elaborado 

ao final do encontro, composto por uma lista de 26 prin-

cípios, estipulou ações para que os países buscassem 

resolver os conflitos inerentes entre as práticas de pre-

servação ambiental e o crescimento econômico. Ficou 

estabelecido o respeito à soberania das nações, isto é, a 

liberdade de os países em desenvolvimento buscarem o 

crescimento econômico e a justiça social explorando de 

forma sustentável seus recursos naturais.

Outras decisões importantes desse encontro fo-

ram a criação do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (Pnuma) e a instituição do dia 5 de 

junho, data do seu início, como Dia Internacional do 

Meio Ambiente.

Ao longo da década de 1970, após a Conferência, 

vários países passaram a criar órgãos de defesa do meio 

ambiente e legislações de controle contra a poluição 

ambiental – em vários países, poluir passou a ser crime.
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na	conferência	das	nações	unidas	
sobre	o	Homem	e	o	meio	Ambiente,	
os	estados	unidos	foram	represen-
tados	pela	artista	de	cinema	shirley	
temple,	que	aparece	na	foto.	esto-
colmo,	1972.

p
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o	desenVoLVimento	sustentáVeL

Em 1983, a Assembleia Geral da ONU indicou 

a então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland, para presidir uma comissão encarrega-

da de estudar o tema ambiental. Em 1987, foi publi-

cado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambien-

te e o Desenvolvimento da ONU um estudo deno-

minado Nosso futuro comum, mais conhecido como 

Relatório Brundtland. Esse estudo, que defendia o 

desenvolvimento para todos, buscava um equilí-

brio entre as posições antagônicas surgidas na Es-

tocolmo-72 e criou a noção de desenvolvimento 

sustentável, “aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem suas próprias necessi-

dades”. Já as sociedades sustentáveis estariam ba-

seadas em igualdade econômica, justiça social, pre-

servação da diversidade cultural, da autodetermi-

nação dos povos e da integridade ecológica. Isso 

obrigaria pessoas e países a mudanças não apenas 

econômicas, mas sociais, morais e éticas.
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p	 o	estabelecimento	de	um	modelo	de	desenvolvimento	sustentável	envolve	ações	individuais	e	coletivas	nas	
escalas	local,	regional,	nacional	e	mundial.	na	foto,	de	2008,	cerca	de	16	000	pessoas	protestam	contra	o	
transporte	de	lixo	nuclear	proveniente	da	frança	para	ser	processado	em	Gorleben,	na	Alemanha.

LeGisLAção	AmbientAL	no	brAsiL

Como vimos no capítulo anterior, em 1981 foi 

aprovada pelo Congresso Nacional brasileiro a Lei 

6 938, que instituiu a Política Nacional do Meio Am-

biente e criou as bases para a proteção ambiental 

ao conceituar expressões como “meio ambiente”, 

“poluidor”, “poluição” e “recursos naturais”. Em 

1986, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Co-

nama) publicou uma resolução sobre o tema e pas-

sou a ser exigido o Estudo de Impacto Ambiental e 

seu respectivo resumo no Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA/Rima), além do licenciamento e 

autorização expedidos pelo Ibama para a realiza-

ção de qualquer obra ou atividade que provoque 

impacto ambiental.

Leia, a seguir, a norma legal que instituiu no Bra-

sil a obrigatoriedade de realização de Estudo de Im-

pacto Ambiental e de sua divulgação ao público em 

um documento acessível aos que não são especialis-

tas na área, chamado Relatório de Impacto Ambien-

tal. Obrigatoriamente, no EIA/Rima deve-se desen-

volver um diagnóstico ambiental, considerando o 

meio físico, o biológico e o socioeconômico.
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A Constituição Federal brasileira de 1988, promul-

gada um ano após a publicação do relatório Nosso futu-

ro comum, incorporou o conceito de desenvolvimento 

sustentável e foi a primeira da história brasileira a dedi-

car um capítulo ao meio ambiente. Ela estabelece, no 

artigo 225, que “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Dispõe sobre os critérios e diretrizes básicas para o processo de 

Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e Relatório de Impactos Am-

bientais (Rima).

[...]

Artigo 1o – Para efeito desta Resolução, considera-se impacto am-

biental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

I. a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II. as atividades sociais e econômicas;

III. a biota;

IV. as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V. a qualidade dos recursos ambientais.

Artigo 2o – Dependerá de elaboração de Estudo de Impacto Am-

biental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima), a serem 

submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do Ibama 

em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do 

meio ambiente, tais como:

I. estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rola-

mento;

II. ferrovias;

III. portos e terminais de minério, petróleo e produtos quí-

micos;

IV. aeroportos [...];

V. oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e 

emissários de esgotos sanitários;

VI. linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 Kv;

VII. obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais 

como: barragem para fins hidrelétricos acima de 10 MW, de 

saneamento ou de irrigação, abertura de canais para nave-

gação, drenagem e irrigação, retificação de cursos de água, 

abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, 

diques;

[...]

BRASIL. Presidência da República Federativa. Legislação. Disponível em: 

<www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 12 out. 2012.

Resolução Conama 001, de 23 de janeiRo de 1986

eduCação ambiental

Como vimos, o desenvolvimento sustentável envolve 
a participação do Estado e das empresas, mas também 
a conscientização de todas as pessoas para que se evite 
o consumo excessivo de energia e matérias-primas, que 
gera desperdício. 

Um passo importante para a busca de um novo mo-
delo de conscientização foi dado em 1999, com a pro-
mulgação da Lei n. 9 795, que dispõe sobre a Educação 
Ambiental e institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental.

A partir desse ano, o tema meio ambiente foi fortale-
cido, tanto por seu tratamento particular dado pelas dis-
ciplinas escolares, quanto por sua presença nos projetos 
interdisciplinares desenvolvidos nas escolas de Ensino 
Fundamental e Médio. Leia seus artigos iniciais:

Artigo 1o – Entendem-se por educação ambiental os 
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, ati-
tudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Artigo 2o – A educação ambiental é um componente 
essencial e permanente da educação nacional, devendo 

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter formal e 
não formal.

[...]
Artigo 5o – São objetivos fundamentais da educação 

ambiental:
I. o desenvolvimento de uma compreensão integrada 

do meio ambiente em suas múltiplas e complexas rela-
ções, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, le-
gais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais 
e éticos;

II. a garantia de democratização das informações am-
bientais;

III. o estímulo e o fortalecimento de uma consciência 
crítica sobre a problemática ambiental e social;

IV. o incentivo à participação individual e coletiva, 
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio 
do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do exercício da 
cidadania;

[...]

Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm>. 

Acesso em: 15 out. 2012.
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rio-92

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida 
como Cúpula da Terra, Rio-92 ou Eco-92, foi realizada 
em 1992 no Rio de Janeiro e reuniu representantes de 
178 países, além de milhares de membros de organi-
zações não governamentais (ONGs) numa conferên-
cia paralela. Esse encontro, que na fase preparatória 
teve como subsídio o Relatório Brundtland, definiu 
uma série de resoluções, visando alterar o atual mo-
delo consumista e excludente de desenvolvimento 
para outro, social e ecologicamente mais sustentável.

O objetivo fundamental era tentar minimizar os 
impactos ambientais no planeta, garantindo, assim, o 
futuro das próximas gerações. Na busca do desen-
volvimento sustentável, foram elaboradas duas con-
venções, uma sobre biodiversidade, outra sobre mu-
danças climáticas; uma declaração de princípios rela-
tivos às florestas e um plano de ação.

A Convenção sobre Biodiversidade e a Con-
venção sobre Mudanças Climáticas têm como 
agente financiador um organismo denominado 
Fundo Global para o Meio Ambiente – GEF (do in-
glês, Global Environment Facility). Criado em 1990, 
o GEF é dirigido pelo Banco Mundial e recebe apoio 
técnico e científico dos Programas das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (Pnud) e para o Meio 
Ambiente (Pnuma).
• A Convenção sobre Biodiversidade traçou uma 

série de medidas para a preservação da vida no pla-
neta. Em vigor desde 1993, essa convenção tenta 

frear a destruição da fauna e da flora, concentradas 
principalmente nas florestas tropicais, as mais ri-
cas em biodiversidade.

• A Convenção sobre Mudanças Climáticas, em 
vigor desde 1994, estabeleceu várias medidas para 
diminuir a emissão de poluentes pelas indústrias, 
automóveis e outras fontes poluidoras, com o ob-
jetivo de atenuar o agravamento do efeito estufa, 
o avanço da desertificação, etc. Nessa convenção, 
foi assinado o Protocolo de Kyoto ( Japão, 1997), 
visando à redução da emissão de poluentes na at-
mosfera.

• A Declaração de Princípios Relativos às Flores-

tas é uma série de indicações sobre manejo, uso 
sustentável e outras práticas voltadas à preserva-
ção desses biomas.

• O Plano de Ação, mais conhecido como Agenda 
21, é um ambicioso programa para a implantação 
de um modelo de desenvolvimento sustentável 
em todo o mundo durante o século XXI. Esse ob-
jetivo, entretanto, requer volumosos recursos, e os 
países desenvolvidos comprometeram-se a con-
tribuir com 0,7% de seus PIBs para essa finalidade. 
Com o objetivo de fiscalizar a aplicação da Agen-
da 21, foi criada a Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável. O órgão, sediado em Nova York e vin-
culado à ONU, agrega 53 países-membros, entre 
os quais o Brasil. Muitos países, contudo, não es-
tão cumprindo o compromisso, com raras exce-
ções, como os países nórdicos.

rio	+	10

A Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, conhecida como Rio + 10, foi realizada 
em Johannesburgo, África do Sul, em 2002, reunindo 
delegações de 191 países. O principal objetivo do en-
contro foi realizar um balanço dos resultados práticos 
obtidos depois da Rio-92.

Nesse encontro foram discutidos quatro temas, 
escolhidos como mais importantes para a busca do 
desenvolvimento sustentável:
• erradicação da pobreza;
• mudanças no padrão de produção e consumo;
• utilização sustentável dos recursos naturais;
• possibilidades de se compatibilizar os efeitos da globa-

lização com a busca do desenvolvimento sustentável.

Desde o início das discussões ficou acordado en-
tre os participantes que na ocasião não seriam dis-
cutidos os temas das duas convenções assinadas na 
Rio-92 (Biodiversidade e Mudanças Climáticas), mas 
sim os mecanismos que possibilitassem ampliar sua 
implantação na prática. Essa intenção ficou descrita 
no documento final do encontro: Plano de Implemen-
tação da Agenda 21, no qual se propõem alterações 
nos padrões mundiais de produção e consumo, com 
utilização racional dos recursos naturais e busca de 
modelos sustentáveis que utilizem menor quantidade 
de energia e produzam menos resíduos poluentes.

Porém, o Plano de Implementação da Agenda 
21 acabou se restringindo a um conjunto de diretri-

GGB_v1_PNLD2015_219a232_U2C12.indd   228 3/5/13   9:36 AM



	 As	conferênciAs	em	defesA	do	meio	Ambiente	 229

zes que cada país signatário pode ou não realizar na 

prática. Como não há nenhum órgão internacional 

de controle, os acordos realizados nas conferências 

da ONU constituem o consenso mínimo sobre os te-

mas abordados após as nações presentes apresenta-

rem suas posições.

Segundo o próprio documento oficial do en-

contro, “[...] na prática, os documentos aprovados 

em Johannesburgo apenas representam um conjun-

to de diretrizes e princípios para as nações, cabendo 

a cada país transformá-las em leis nacionais para 

garantir a sua realização”. 
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p	 cúpula	mundial	sobre	o	desenvolvimento	sustentável,	realizada	em	Johannesburgo	(áfrica	do	sul),	em	2002.

rio	+	20

A Conferência das Nações Unidas sobre Desen-

volvimento Sustentável foi realizada no Rio de Janeiro 

em junho de 2012. 

Inicialmente, havia a expectativa de que fossem 

realizadas ações concretas para colocar em prática os 

temas discutidos durante a Rio-92, como a implanta-

ção da Agenda 21 em escala global e outros também 

ligados ao desenvolvimento sustentável, na busca de 

maior justiça social, crescimento econômico e pre-

servação ambiental. Entretanto, o documento final 

ficou restrito a uma série de declarações e não vin-

culou nenhuma obrigação aos países participantes.

Esse documento, chamado O futuro que que-

remos, não apresentou nenhum avanço teórico ou 

prático em relação às conferências anteriores. Foi 

apresentada a proposta de criação do conceito 

de economia verde, mas após muitas críticas e 

discussões teóricas não se chegou a um consen-

so sobre o seu conteúdo. Muitas outras decisões 

importantes, como a criação de um mecanismo 

de financiamento ao desenvolvimento sustentá-

vel e a concretização de um acordo para a pro-

teção do alto-mar, foram adiadas para os próxi-

mos encontros.

Leia sobre as dificuldades de implementação 

de algumas medidas discutidas durante o encon-

tro na reportagem do boxe da próxima página, 

publicada um dia após o seu final.
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1. qual	 foi	 a	 proposta	 levantada	 pelos	 países	 industrializados	 durante	 a	 conferência	 estocolmo-72?	 como	
reagiram	os	países	em	desenvolvimento?

2. explique	o	significado	da	expressão	“desenvolvimento	sustentável”.

3. o	que	é	a	Agenda	21?

4. Por	que	é	inviável	expandir	os	padrões	de	consumo	dos	países	desenvolvidos	a	todos	os	habitantes	do	pla-
neta?

Compreendendo conteúdos

Leia	o	texto	e	responda	às	questões	a	seguir.

desenvolvimento sustentável (ds) 

[...]
Para alcançarmos o DS, a proteção do ambiente tem que ser entendida como parte integrante do processo de desen-

volvimento e não pode ser considerada isoladamente; é aqui que entra uma questão sobre a qual talvez você nunca 

tenha pensado: qual a diferença entre crescimento e desenvolvimento? A diferença é que o crescimento não conduz 

automaticamente à igualdade nem à justiça sociais, pois não leva em consideração nenhum outro aspecto da qualida-

de de vida a não ser o acúmulo de riquezas, que se faz nas mãos apenas de alguns indivíduos da população. O desen-

volvimento, por sua vez, preocupa-se com a geração de riquezas sim, mas tem o objetivo de distribuí-las, de melhorar 

a qualidade de vida de toda a população, levando em consideração, portanto, a qualidade ambiental do planeta.

desenvolvendo habilidades 

o que era esperado e o que a Rio + 20 

produziu na prática

transição para a economia verde

Esperado: como financiar a transição para a economia verde e o 
acesso a tecnologias mais limpas.

Resultado: economia verde aparece no texto final como um dos 
“instrumentos” para o desenvolvimento sustentável, mas sai da 
Rio + 20 sem um conjunto rígido de regras.

Status do Pnuma

Esperado: que o Pnuma se tornasse uma agência independente 
da ONU com contribuições de todos os países-membros.

Resultado: países concordaram em “fortalecer” e promover 
“mudanças de patamar” do Pnuma, mas não o transformaram em 
agência.

Pib

Esperado: que fosse lançado processo na ONU para desenvolver 
indicadores econômicos que complementassem ou substituíssem o PIB.

Resultado: Assembleia Geral da ONU pede que Comissão de Es-
tatística das Nações Unidas estude indicadores de crescimento para 
“complementar” PIB.

objetivos de desenvolvimento sustentável (ods)

Esperado: que fossem definidas metas sociais e ambientais para 
substituir as atuais Metas do Milênio, que terminam em 2015.

Resultado: Assembleia Geral da ONU criará neste ano grupo de 
trabalho de 30 integrantes para propor metas de desenvolvimento 
sustentável em 2013.

oceanos

Esperado: que saísse da Rio + 20 um acordo de implementação 
da Convenção da ONU sobre o direito do mar, de 1982, para proteger a 
biodiversidade em alto-mar.

Resultado: texto apenas menciona “tomar uma decisão” até 
2015 sobre criar ou não esse instrumento.

Pobreza

Esperado: metas para a erradicação da pobreza.
Resultado: texto final menciona que é “essencial haver sistemas 

de proteção social para reduzir as desigualdades e a exclusão social”, 
mas definição das metas deve vir com os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS).

CONFERÊNCIA repete promessas e adia ações para 2015. Folha de S.Paulo. 
São Paulo, 23 jun. 2012. Cotidiano, p. 11. Disponível em: <http://acervo.folha.com.

br/fsp/2012/06/23/15//5795865>. Acesso em: 12 out. 2012.

o futuRo que eles quiseRam
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dIalOGaNdO COm OutRas dIsCIplINas

nesta	atividade	estão	sendo	trabalhadas	Geografia,	História	e	sociologia.

terra e propriedade

desde	os	primórdios	de	sua	história,	o	ser	humano	interage	com	a	natureza,	apropriando-se	de	elemen-
tos	que	a	compõem	e	alterando-a	conforme	suas	necessidades.	

o	processo	de	sedentarização	originou	o	conceito	de	propriedade,	segundo	o	qual	a	terra,	gradativamen-
te,	transforma-se	em	objeto	pertencente	a	um	determinado	grupo	ou	indivíduo,	configurando-se	como	pro-
priedade	ora	coletiva	ora	privada.	A	apropriação	e	a	disputa	por	terra	geraram	diversos	conflitos	e	processos	
históricos.	A	colonização	europeia	das	Américas	e	seus	desdobramentos	é	apenas	um	exemplo.	

A	disputa	por	terras	ainda	hoje	corresponde	a	um	tema	absolutamente	recorrente.	Veja	no	texto	a	seguir	
um	exemplo	de	relação	que	se	estabelece	entre	o	ser	humano	e	o	meio:	a	questão	Guarani-Kaiowá	e	o	con-
flito	histórico	gerado	pelo	uso	e	apropriação	da	terra	que	envolve	as	populações	nativas.

Carta da comunidade Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/mbarakay-iguatemi-ms 
para o Governo e justiça do brasil

Nós (50 homens, 50 mulheres e 70 crianças) comunidades Guarani-Kaiowá originárias de tekoha  Pyelito 

kue/Mbrakay, viemos através desta carta apresentar a nossa situação histórica e decisão definitiva 

diante da ordem de despacho expressado pela Justiça Federal de Navirai-MS, conforme o processo 

n. 0000032 -87.2012.4.03.6006, do dia 29 de setembro de 2012. Recebemos a informação de que nossa 

comunidade logo será atacada, violentada e expulsa da margem do rio pela própria Justiça Federal, de 

Navirai-MS.

O DS tem seis aspectos prioritários que devem ser entendidos como metas:

1. a satisfação das necessidades básicas da população (educação, alimentação, saúde, lazer, etc.);

2. a solidariedade para com as gerações futuras (preservar o ambiente de modo que elas tenham chance de viver);

3. a participação da população envolvida (todos devem se conscientizar da necessidade de conservar o ambiente e 
fazer cada um a parte que lhe cabe para tal);

4. a preservação dos recursos naturais (água, oxigênio, etc.);

5. a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas (erradicação 
da miséria, do preconceito e do massacre de populações oprimidas, como, por exemplo, os índios);

6. a efetivação dos programas educativos.

[...]
mendes,	marina	ceccato.	Desenvolvimento Sustentável.		

disponível	em:	<http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt2.html>.	Acesso	em:	12	out.	2012.

1. segundo	o	texto,	qual	é	a	diferença	entre	crescimento	e	desenvolvimento?

2. Por	que	a	erradicação	da	miséria,	citada	na	meta	5,	é	um	dos	componentes	para	a	busca	do	desenvolvimen-
to	sustentável?
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pesquisa na internet

p Ministério do Meio Ambiente (MMA)

No site do Ministério, você tem acesso a vários dados sobre a Agenda 21, biodiversidade, políticas de desenvolvimento susten-

tável, legislação e vários outros temas ligados à questão ambiental no Brasil e no mundo. Disponível em: <www.mma.gov.br>. 

Acesso em: 12 out. 2012.

p Pnuma Brasil

No site do Comitê Brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma Brasil) estão disponíveis vários 

relatórios, estudos e links sobre meio ambiente no Brasil e no mundo. Disponível em: <www.brasilpnuma.org.br>. Acesso em: 

12 out. 2012.

p Rio + 10 Brasil

No site oficial da Conferência há diversas informações sobre o encontro de 2002, como entrevistas, documentos oficiais e ações 

práticas realizadas em vários lugares do Brasil. Disponível em: <www.ana.gov.br/AcoesAdministrativas/RelatorioGestao/Rio10/

Riomaisdez/index.html>. Acesso em: 12 out. 2012.

Assim, fica evidente para nós, que a própria ação da Justiça Federal gera e aumenta as violências contra 

as nossas vidas, ignorando os nossos direitos de sobreviver à margem do rio Hovy e próximo de nosso ter-

ritório tradicional Pyelito Kue/Mbarakay. Entendemos claramente que esta decisão da Justiça Federal de 

Navirai-MS é parte da ação de genocídio e extermínio histórico ao povo indígena, nativo e autóctone do Mato 

Grosso do Sul, isto é, a própria ação da Justiça Federal está violentando e exterminando as nossas vidas. 

[…]

Cientes desse fato histórico, nós já vamos e queremos ser mortos e enterrados junto aos nossos antepas-

sados aqui mesmo onde estamos hoje, por isso, pedimos ao Governo e Justiça Federal para não decretar 

a ordem de despejo/expulsão, mas solicitamos para decretar a nossa morte coletiva e para enterrar nós 

todos aqui.

Pedimos, de uma vez por todas, para decretar a nossa dizimação e extinção total, além de enviar vários 

tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar os nossos corpos. […] Visto que decidimos 

integralmente a não sairmos daqui com vida e nem mortos.

[…]	

Como um povo nativo e indígena histórico, decidimos meramente em sermos mortos coletivamente aqui. 

Não temos outra opção, esta é a nossa última decisão unânime diante do despacho da Justiça Federal de 

Navirai-MS.

Atenciosamente, Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay

ms	cidAdes.	índios	Guarani-Kaiowá	anunciam	suicídio	coletivo	no	mato	Grosso	do	sul,	24	out.	2012.	disponível	
em:	<www.mscidades.com.br/0,0,00,5287-1989-indios+GuArAni+KAioWA+AnunciAm+suicidio+coLetiVo+	

no+mAto+Grosso+do+suL.htm>.	Acesso	em:	10	dez.	2012.

com	base	na	relação	que	se	estabelece	entre	os	conceitos	de	terra	e	propriedade	e	no	texto	acima,	res-
ponda	às	questões	a	seguir:

1.	 qual	é	a	causa	do	conflito	exposto	na	carta	dos	Guarani-Kaiowá	remetida	ao	conselho	indigenista	missionário	
(cimi)?

2.	 como	este	conflito	se	relaciona	com	o	processo	de	colonização	das	terras	brasileiras	ocorrido	entre	os	séculos	
XVi	e	XiX?

3.	 na	sua	opinião,	qual	é	a	relação	estabelecida	entre	os	indígenas	guarani-kaiowás	e	sua	terra?	como	esta	relação	
implica	na	decisão	em	pedir	por	uma	morte	coletiva	quando	houver	expulsão?
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Testes e questões

Enem

	 1.	Para	o	registro	de	processos	naturais	e	sociais,	devem	
ser	utilizadas	diferentes	escalas	de	tempo.	Por	exem-
plo,	para	a	datação	do	sistema	solar,	é	necessária	uma	
escala	de	bilhões	de	anos,	enquanto	para	a	história	do	
brasil	basta	uma	escala	de	centenas	de	anos.

assim,	para	os	estudos	relativos	ao	surgimento	da	vida	
no	planeta	e	para	os	estudos	relativos	ao	surgimento	
da	 escrita,	 seria	 adequado	 utilizar,	 respectivamente,	
escalas	de:

a)	 milhares	de	anos;	centenas	de	anos.

b)	 milhões	de	anos;	centenas	de	anos.

c)	 milhões	de	anos;	milhares	de	anos.

d)	 bilhões	de	anos;	milhões	de	anos.

e)	 bilhões	de	anos;	milhares	de	anos.

	 2.	no	mapa,	é	apresentada	a	distribuição	geográfica	de	
aves	de	grande	porte	e	que	não	voam.

km

0 4 940

Ema
Avestruz

Emu

Há	evidências	mostrando	que	essas	aves,	que	podem	
ser	originárias	de	um	mesmo	ancestral,	 sejam,	por-
tanto,	parentes.	considerando	que,	de	fato,	tal	paren-
tesco	ocorra,	uma	explicação	possível	para	a	separa-
ção	geográfi	ca	dessas	aves,	como	mostrada	no	mapa,	
poderia	ser:

a)	 a	grande	atividade	vulcânica,	ocorrida	há	milhões	de	
anos,	eliminou	essas	aves	do	hemisfério	norte.

b)	 na	origem	da	vida,	essas	aves	eram	capazes	de	voar,	
o	que	permitiu	que	atravessassem	as	águas	oceâni-
cas,	ocupando	vários	continentes.

c)	 o	ser	humano,	em	seus	deslocamentos,	transportou	
essas	aves,	assim	que	elas	surgiram	na	terra,	distri-
buindo-as	pelos	diferentes	continentes.

d)	 o	afastamento	das	massas	continentais,	formadas	
pela	ruptura	de	um	continente	único,	dispersou	es-
sas	aves	que	habitavam	ambientes	adjacentes.

e)	 a	existência	de	períodos	glaciais	muito	rigorosos,	no	
hemisfério	norte,	provocou	um	gradativo	desloca-
mento	dessas	aves	para	o	sul,	mais	quente.

	 3.	

 

Nível d’água

Sulcos ou ravinas

Boçoroca

Zona temporariamente encharcada

TEIXEIRA, W. et al. (Orgs). Decifrando a Terra. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.

muitos	 processos	 erosivos	 se	 concentram	 nas	 encos-
tas,	principalmente	aqueles	motivados	pela	água	e	pelo	
vento.	no	entanto,	os	refl	exos	também	são	sentidos	nas	
áreas	de	baixada,	onde	geralmente	há	ocupação	urbana.

Um	exemplo	desses	refl	exos	na	vida	cotidiana	de	mui-
tas	cidades	brasileiras	é

a)	 a	maior	ocorrência	de	enchentes,	já	que	os	rios	asso-
reados	comportam	menos	água	em	seus	leitos.

b)	 a	contaminação	da	população	pelos	sedimentos	tra-
zidos	pelo	rio	e	carregados	de	matéria	orgânica.

c)	 o	desgaste	do	solo	nas	áreas	urbanas,	causado	pela	
redução	do	escoamento	superfi	cial	pluvial	na	encosta.

d)	 a	maior	facilidade	de	captação	de	água	potável	para	
o	abastecimento	público,	já	que	é	maior	o	efeito	do	
escoamento	sobre	a	infi	ltração.

e)	 o	aumento	da	incidência	de	doenças	como	a	amebía-
se	na	população	urbana,	em	decorrência	do	escoa-
mento	de	água	poluída	do	topo	das	encostas.

	 4.	a	chuva	é	determinada,	em	grande	parte,	pela	 topo-
grafia	e	pelo	padrão	dos	grandes	movimentos	atmos-
féricos	 ou	 meteorológicos.	 o	 gráfico	 mostra	 a	 preci-
pitação	 anual	 média	 (linhas	 verticais)	 em	 relação	 à	
altitude	(curvas)	em	uma	região	em	estudo.
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De	uma	análise	ambiental	desta	região,	concluiu-se	que:

	 i.	Ventos	oceânicos	carregados	de	umidade	depositam	
a	maior	parte	desta	umidade,	sob	a	forma	de	chuva,	
nas	encostas	da	serra	voltadas	para	o	oceano.

	 ii.	como	resultado	da	maior	precipitação	nas	encostas	
da	serra,	surge	uma	região	de	possível	desertifica-
ção	do	outro	lado	dessa	serra.

	 iii.	os	animais	e	as	plantas	encontram	melhores	con-
dições	de	vida,	sem	períodos	prolongados	de	seca,	
nas	áreas	distantes	25	km	e	100	km,	aproximada-
mente,	do	oceano.

É	correto	o	que	se	afirma	em:

a)	 i,	apenas.

b)	 i	e	ii,	apenas.

c)	 i	e	iii,	apenas.

d)	 ii	e	iii,	apenas.

e)	 i,	ii	e	iii.

	 5.	Umidade	relativa	do	ar	é	o	termo	usado	para	descrever	
a	quantidade	de	vapor	de	água	contido	na	atmosfera.	
ela	é	definida	pela	razão	entre	o	conteúdo	real	de	umi-
dade	de	uma	parcela	de	ar	e	a	quantidade	de	umidade	
que	a	mesma	parcela	de	ar	pode	armazenar	na	mes-
ma	 temperatura	 e	 pressão	 quando	 está	 saturada	 de	
vapor,	isto	é,	com	100%	de	umidade	relativa.	o	gráfico	
representa	a	relação	entre	a	umidade	relativa	do	ar	e	
sua	temperatura	ao	longo	de	um	período	de	24	horas	
em	um	determinado	local.
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considerando-se	as	informações	do	texto	e	do	gráfico,	
conclui-se	que	

a)	 a	insolação	é	um	fator	que	provoca	variação	da	umi-
dade	relativa	do	ar.

b)	 o	ar	vai	adquirindo	maior	quantidade	de	vapor	de	
água	à	medida	que	se	aquece.

c)	 a	presença	de	umidade	relativa	do	ar	é	diretamente	
proporcional	à	temperatura	do	ar.

d)	 a	umidade	relativa	do	ar	indica,	em	termos	absolu-
tos,	a	quantidade	de	vapor	de	água	existente	na	at-
mosfera.

e)	 a	variação	da	umidade	do	ar	se	verifica	no	verão,	e	
não	no	inverno,	quando	as	temperaturas	permane-
cem	baixas.

	 6.	os	 seres	 humanos	 podem	 tolerar	 apenas	 certos	 in-
tervalos	 de	 temperatura	 (t)	 e	 umidade	 relativa	 (Ur),	
e,	nessas	condições,	outras	variáveis,	como	os	efeitos	
do	sol	e	do	vento,	são	necessárias	para	produzir	condi-
ções	confortáveis,	nas	quais	as	pessoas	podem	viver	e	
trabalhar.	o	gráfico	mostra	esses	intervalos	e	a	tabela,	
temperaturas	e	umidades	relativas	do	ar	de	duas	cida-
des,	registradas	em	três	meses	do	ano.

Março Maio outubro

T (ºC) UR (%) T (ºC) UR (%) T (ºC) UR (%)

Campo 

Grande
25 82 20 60 25 58

Curitiba 27 72 19 80 18 75

Adaptado de: THE RANDOM House Encyclopedias. New rev. 3rd ed. 1990.

com	 base	 nessas	 informações,	 pode-se	 afirmar	 que	
condições	ideais	são	observadas	em:

a)	 curitiba	com	vento	em	março,	e	campo	Grande,	em	
outubro.

b)	 campo	Grande	com	vento	em	março,	e	curitiba	com	
sol	em	maio.

c)	 curitiba,	em	outubro,	e	campo	Grande	com	sol	em	
março.

d)	 campo	Grande	com	vento	em	março,	curitiba	com	
sol	em	outubro.

e)	 curitiba,	em	maio,	e	campo	Grande,	em	outubro.

	 7.	Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo “chuva ácida”, 
descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a 
Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de 
dióxido de carbono e enxofre na atmosfera que, ao reagirem 
com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva 
ácida e partículas de aerossóis. A chuva ácida não neces-
sariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao 
serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, 
podendo provocar a reação em regiões distantes. A água de 
forma pura apresenta pH 7, e, ao contatar agentes polui-
dores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que 
isso, o que provoca reações, deixando consequências.

Disponível	em:	<www.brasilescola.com>.		
acesso	em:	18	maio	2010	(adaptado).

o	texto	aponta	para	um	fenômeno	atmosférico	causa-
dor	de	graves	problemas	ao	meio	ambiente:	a	chuva	
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ácida	(pluviosidade	com	pH	baixo).	esse	fenômeno	tem	
como	consequência	

a)	 a	corrosão	de	metais,	pinturas,	monumentos	históricos,	
destruição	da	cobertura	vegetal	e	acidificação	dos	lagos.			

b)	 a	diminuição	do	aquecimento	global,	já	que	esse	tipo	
de	chuva	retira	poluentes	da	atmosfera.			

c)	 a	destruição	da	fauna	e	da	flora	e	redução	de	recur-
sos	hídricos,	com	o	assoreamento	dos	rios.			

d)	 as	enchentes,	que	atrapalham	a	vida	do	cidadão	ur-
bano,	corroendo,	em	curto	prazo,	automóveis	e	fios	
de	cobre	da	rede	elétrica.			

e)	 a	degradação	da	terra	nas	regiões	semiáridas,	loca-
lizadas,	em	sua	maioria,	no	nordeste	do	nosso	país.			

	 8.	Um	agricultor	adquiriu	alguns	alqueires	de	terra	para	
cultivar	e	residir	no	 local.	o	desenho	a	seguir	repre-
senta	parte	de	suas	terras.

Pensando	em	construir	sua	moradia	no	lado	i	do	rio	e	
plantar	no	lado	ii,	o	agricultor	consultou	seus	vizinhos	
e	escutou	as	frases	a	seguir.	assinale	a	frase	do	vizi-
nho	que	deu	a	sugestão	mais	correta.

a)	 “o	terreno	só	se	presta	ao	plantio	revolvendo	o	solo	
com	arado.”

b)	 “não	plante	neste	local,	porque	é	impossível	evitar	a	
erosão.”

c)	 “Pode	ser	utilizado,	desde	que	se	plante	em	curvas	
de	nível.”

d)	 “Você	perderá	sua	plantação	quando	as	chuvas	pro-
vocarem	inundação.”

e)	 “Plante	forragem	para	pasto.”

	 9.	As áreas do planalto do cerrado – como a chapada dos 
Guimarães, a serra de Tapirapuã e a serra dos Parecis, no 
Mato Grosso, com altitudes que variam de 400 m a 800 m – 
são importantes para a planície pantaneira mato-grossen-
se (com altitude média inferior a 200 m), no que se refere 
à manutenção do nível de água, sobretudo durante a es-
tiagem. Nas cheias, a inundação ocorre em função da alta 
pluviosidade nas cabeceiras dos rios, do afloramento de 
lençóis freáticos e da baixa declividade do relevo, entre ou-
tros fatores. Durante a estiagem, a grande biodiversidade 
é assegurada pelas águas da calha dos principais rios, cujo 
volume tem diminuído, principalmente nas cabeceiras.

cabeceiras	ameaçadas.	Ciência Hoje.	rio	de	Janeiro:	
sbPc.	v.	42,	jun.	2008	(adaptado).

a	medida	mais	eficaz	a	ser	tomada,	visando	à	conser-
vação	 da	 planície	 pantaneira	 e	 à	 preservação	 de	 sua	
grande	biodiversidade,	é	a	conscientização	da	socieda-
de	e	a	organização	de	movimentos	sociais	que	exijam

a)	 a	criação	de	parques	ecológicos	na	área	do	pantanal	
mato-grossense.

b)	 a	proibição	da	pesca	e	da	caça,	que	tanto	ameaçam	a	
biodiversidade.

c)	 o	aumento	das	pastagens	na	área	da	planície,	para	
que	a	cobertura	vegetal,	composta	de	gramíneas,	
evite	a	erosão	do	solo.

d)	 o	controle	do	desmatamento	e	da	erosão,	principal-
mente	nas	nascentes	dos	rios	responsáveis	pelo	ní-
vel	das	águas	durante	o	período	de	cheias.

e)	 a	construção	de	barragens,	para	que	o	nível	das	
águas	dos	rios	seja	mantido,	sobretudo	na	estiagem,	
sem	prejudicar	os	ecossistemas.

10.	o	artigo	1o	da	Lei	federal	n.	9	433/1997	(Lei	das	Águas)	
estabelece,	entre	outros,	os	seguintes	fundamentos:

	 i.	a	água	é	um	bem	de	domínio	público;

	 ii.	a	água	é	um	recurso	natural	limitado,	dotado	de	va-
lor	econômico;

	 iii.	em	situações	de	escassez,	os	usos	prioritários	dos	
recursos	hídricos	são	o	consumo	humano	e	a	des-
sedentação	de	animais;

	 iV.	a	gestão	dos	recursos	hídricos	deve	sempre	propor-
cionar	o	uso	múltiplo	das	águas.

considere	que	um	rio	nasça	em	uma	fazenda	cuja	úni-
ca	atividade	produtiva	seja	a	lavoura	irrigada	de	milho	
e	que	a	companhia	de	águas	do	município	em	que	se	
encontra	a	fazenda	colete	água	desse	rio	para	abas-
tecer	 a	 cidade.	 considere,	 ainda,	 que,	 durante	 uma	
estiagem,	o	volume	de	água	do	rio	tenha	chegado	ao	
nível	crítico,	tornando-se	insuficiente	para	garantir	o	
consumo	humano	e	a	atividade	agrícola	mencionada.

nessa	situação,	qual	das	medidas	adiante	estaria	de	
acordo	com	o	artigo	1o	da	Lei	das	Águas?

a)	 manter	a	irrigação	da	lavoura,	pois	a	água	do	rio	per-
tence	ao	dono	da	fazenda.

b)	 interromper	a	irrigação	da	lavoura,	para	se	garantir	
o	abastecimento	de	água	para	consumo	humano.

c)	 manter	o	fornecimento	de	água	apenas	para	aqueles	
que	pagam	mais,	já	que	a	água	é	bem	dotado	de	valor	
econômico.

d)	 manter	o	fornecimento	de	água	tanto	para	a	lavoura	
quanto	para	o	consumo	humano,	até	o	esgotamento	
do	rio.

e)	 interromper	o	fornecimento	de	água	para	a	lavoura	e	
para	o	consumo	humano,	a	fim	de	que	a	água	seja	
transferida	para	outros	rios.

11.	a	ação	humana	tem	provocado	algumas	alterações	quan-
titativas	e	qualitativas	da	água:

	 i.	contaminação	de	lençóis	freáticos.

	 ii.	Diminuição	da	umidade	do	solo.

	 iii.	enchentes	e	inundações.
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Pode-se	afirmar	que	as	principais	ações	humanas	as-
sociadas	às	alterações	i,	ii	e	iii	são,	respectivamente:

a)	 uso	de	fertilizantes	e	aterros	sanitários,	lançamento	
de	gases	poluentes	e	canalização	de	córregos	e	rios.

b)	 lançamento	de	gases	poluentes,	lançamento	de	lixo	
nas	ruas	e	construção	de	aterros	sanitários.

c)	 uso	de	fertilizantes	e	aterros	sanitários,	desmata-
mento	e	impermeabilização	do	solo	urbano.

d)	 lançamento	de	lixo	nas	ruas,	uso	de	fertilizantes	e	
construção	de	aterros	sanitários.

e)	 construção	de	barragens,	uso	de	fertilizantes	e	cons-
trução	de	aterros	sanitários.

12.	A biodiversidade diz respeito tanto a genes, espécies, ecos-
sistemas, como a funções, e coloca problemas de gestão 
muito diferenciados. É carregada de normas de valor. Prote-
ger a biodiversidade pode significar:

–  a eliminação da ação humana, como é a proposta da 
ecologia radical;

–  a proteção das populações cujos sistemas de produção 
e cultura repousam num dado ecossistema;

–  a defesa dos interesses comerciais de firmas que utili-
zam a biodiversidade como matéria-prima para produ-
zir mercadorias.

adaptado	de:	GaraY,	i.;	Dias,	b.	Conservação da 
biodiversidade em ecossistemas tropicais.

De	acordo	com	o	 texto,	no	 tratamento	da	questão	da	
biodiversidade	no	planeta:

a)	 o	principal	desafio	é	conhecer	todos	os	problemas	
dos	ecossistemas,	para	conseguir	protegê-los	da	
ação	humana.

b)	 os	direitos	e	os	interesses	comerciais	dos	produtores	
devem	ser	defendidos,	independentemente	do	equi-
líbrio	ecológico.

c)	 deve-se	valorizar	o	equilíbrio	do	meio	ambiente,	ig-
norando-se	os	conflitos	gerados	pelo	uso	da	terra	e	
seus	recursos.

d)	 o	enfoque	ecológico	é	mais	importante	do	que	o	so-
cial,	pois	as	necessidades	das	populações	não	devem	
constituir	preocupação	para	ninguém.

e)	 há	diferentes	visões	em	jogo,	tanto	as	que	só	consi-
deram	aspectos	ecológicos,	quanto	as	que	levam	em	
conta	aspectos	sociais	e	econômicos.

13.	sabe-se	que	uma	área	de	quatro	hectares	de	floresta,	
na	região	tropical,	pode	conter	cerca	de	375	espécies	
de	plantas	enquanto	uma	área	florestal	do	mesmo	ta-
manho,	em	região	temperada,	pode	apresentar	entre	
10	e	15	espécies.

o	notável	padrão	de	diversidade	das	florestas	tropicais	
se	deve	a	vários	fatores,	entre	os	quais	é	possível	citar:

a)	 altitudes	elevadas	e	solos	profundos.

b)	 a	ainda	pequena	intervenção	do	ser	humano.

c)	 sua	transformação	em	áreas	de	preservação.

d)	 maior	insolação	e	umidade	e	menor	variação	climática.

e)	 alternância	de	períodos	de	chuvas	com	secas	prolon-
gadas.

14.	a	Lei	federal	n.	9	985/2000,	que	instituiu	o	sistema	na-
cional	de	unidades	de	conservação,	define	dois	tipos	de	
áreas	protegidas.	o	primeiro,	as	unidades	de	proteção	
integral,	tem	por	objetivo	preservar	a	natureza,	admitin-
do-se	apenas	o	uso	indireto	dos	seus	recursos	naturais,	
isto	é,	aquele	que	não	envolve	consumo,	coleta,	dano	ou	
destruição	dos	recursos	naturais.	o	segundo,	as	unida-
des	de	uso	sustentável,	tem	por	função	compatibilizar	
a	 conservação	 da	 natureza	 com	 o	 uso	 sustentável	 de	
parcela	 dos	 recursos	 naturais.	 nesse	 caso,	 permite-
-se	a	exploração	do	ambiente	de	maneira	a	garantir	a	
perenidade	 dos	 recursos	 ambientais	 renováveis	 e	 dos	
processos	ecológicos,	mantendo-se	a	biodiversidade	e	
os	demais	atributos	ecológicos,	de	forma	socialmente	
justa	e	economicamente	viável.

considerando	 essas	 informações,	 analise	 a	 seguinte	
situação	hipotética.

ao	 discutir	 a	 aplicação	 de	 recursos	 disponíveis	 para	 o	
desenvolvimento	 de	 determinada	 região,	 organizações	
civis,	universidade	e	governo	resolveram	investir	na	uti-
lização	de	uma	unidade	de	proteção	 integral,	o	Parque	
nacional	do	morro	do	Pindaré,	e	de	uma	unidade	de	uso	
sustentável,	 a	 floresta	 nacional	 do	 sabiá.	 Depois	 das	
discussões,	a	equipe	resolveu	levar	adiante	três	projetos:

•	 o	projeto	i	consiste	em	pesquisas	científicas	emba-
sadas	exclusivamente	na	observação	de	animais;

•	 o	projeto	ii	inclui	a	construção	de	uma	escola	e	de	um	
centro	de	vivência;

•	 o	projeto	iii	promove	a	organização	de	uma	comuni-
dade	extrativista	que	poderá	coletar	e	explorar	co-
mercialmente	frutas	e	sementes	nativas.

nessa	situação	hipotética,	atendendo-se	à	lei	mencio-
nada	acima,	é	possível	desenvolver	 tanto	na	unidade	
de	proteção	integral	quanto	na	de	uso	sustentável:

a)	 apenas	o	projeto	i.	 d)	 apenas	os	projetos	ii	e	iii.

b)	 apenas	o	projeto	iii.	 e)	 todos	os	três	projetos.

c)	 apenas	os	projetos	i	e	ii.

15.	A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai 
estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa 
de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadra-
dos ao ano, na última década do século XX, para que uma 
pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o 
maior patrimônio natural do país está sendo torrado.

ab’saber,	a.	Amazônia:	do	discurso	à	práxis.	
são	Paulo:	edusp,	1996.

Um	processo	econômico	que	tem	contribuído	na	atua-
lidade	para	acelerar	o	problema	ambiental	descrito	é:	

a)	 expansão	do	Projeto	Grande	carajás,	com	incentivos	
à	chegada	de	novas	empresas	mineradoras.			

b)	 difusão	do	cultivo	da	soja	com	a	implantação	de	mo-
noculturas	mecanizadas.			

c)	 construção	da	rodovia	transamazônica,	com	o	obje-
tivo	de	interligar	a	região	norte	ao	restante	do	país.			

d)	 criação	de	áreas	extrativistas	do	látex	das	seringuei-
ras	para	os	chamados	povos	da	floresta.			

e)	 ampliação	do	polo	industrial	da	Zona	franca	de	manaus,	
visando	atrair	empresas	nacionais	e	estrangeiras.			
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16.	no	presente,	observa-se	crescente	atenção	aos	efei-
tos	da	atividade	humana,	em	diferentes	áreas,	 sobre	
o	meio	ambiente,	sendo	constante,	nos	 fóruns	 inter-
nacionais	 e	 nas	 instâncias	 nacionais,	 a	 referência	 à	
sustentabilidade	como	princípio	orientador	de	ações	e	
propostas	que	deles	emanam.	a	sustentabilidade	ex-
plica-se	pela

a)	 incapacidade	de	se	manter	uma	atividade	econômica	
ao	longo	do	tempo	sem	causar	danos	ao	meio	am-
biente.

b)	 incompatibilidade	 entre	 crescimento	 econômico	
acelerado	e	preservação	de	recursos	naturais	e	de	
fontes	não	renováveis	de	energia.

c)	 interação	de	todas	as	dimensões	do	bem-estar	hu-
mano	com	o	crescimento	econômico,	sem	a	preo-
cupação	com	a	conservação	dos	recursos	naturais	
que	estivera	presente	desde	a	antiguidade.

d)	 proteção	da	biodiversidade	em	face	das	ameaças	de	
destruição	que	sofrem	as	florestas	tropicais	devido	
ao	avanço	de	atividades	como	a	mineração,	a	mono-
cultura,	o	tráfico	de	madeira	e	de	espécies	selvagens.

e)	 necessidade	de	se	satisfazer	as	demandas	atuais	co-
locadas	pelo	desenvolvimento	sem	comprometer	a	
capacidade	de	as	gerações	futuras	atenderem	suas	
próprias	necessidades	nos	campos	econômico,	so-
cial	e	ambiental.

Questões de vestibulares

	 1.	(Ufes)

Terremoto no Japão: 

Data	da	ocorrência:	10	de	março	de	2011	

magnitude:	8,9	graus	na	escala	richter	

número	de	mortos:	13	mil	

iDH*:	0,884	(muito	elevado)	

Terremoto no Haiti: 

Data	da	ocorrência:	12	de	janeiro	de	2010	

magnitude:	7	graus	na	escala	richter	

número	de	mortos:	200	mil	

iDH*:	0,404	(baixo)	
*	 	o	iDH	–	índice	de	Desenvolvimento	Humano	–	é	formado	por	dados	

sobre	esperança	de	vida	ao	nascer,	escolaridade	e	distribuição	da	
riqueza	produzida.	Varia	de	0	a	1.	

explique	

a)	 a	semelhança	na	causa	da	ocorrência	de	terremotos,	
nos	dois	países;	

b)	 a	diferença	no	impacto	social	em	consequência	dos	
terremotos,	entre	os	dois	países,	considerando	suas	
situações	socioeconômicas.	

	 2.	(UEG-GO)	 o	 relevo	 terrestre	 evolui	 em	 consequência	
da	 atuação	 de	 processos	 internos	 e	 externos.	 com	
base	 nessa	 afirmação,	 cite	 e	 explique	 a	 dinâmica	 de	
um	processo	(agente)	interno	e	outro	externo	na	mo-
delagem	do	relevo.	

	 3.	(UEL-PR)	o	relevo	corresponde	ao	conjunto	de	formas	
apresentadas	 na	 superfície	 terrestre.	 essas	 formas	
são	definidas	pela	estrutura	geológica	combinada	com	
as	ações	da	dinâmica	interna	e	externa	da	terra.	em	
1985,	o	professor	Jurandyr	ross	elaborou	uma	clas-
sificação	do	relevo	brasileiro	com	base	em	três	fatores	
geomorfológicos:

1.	 morfoestrutura	–	origem	geológica;	

2.	 paleoclima	–	ação	de	antigos	agentes	climáticos;	

3.	 morfoclima	–	influência	dos	atuais	agentes	climáti-
cos.	

essa	 classificação	 associa	 o	 passado	 geológico	 e	 o	
passado	 climático	 com	 os	 atuais	 agentes	 escultores	
do	relevo.

com	base	nesta	associação,	o	professor	ross	identifi-
cou	três	tipos	de	relevo.

a)	 indique	cada	tipo	de	relevo	e	descreva	suas	caracte-
rísticas.

b)	 De	que	forma	essas	características	influenciam	a	
vida	nas	cidades?	

	 4.	(Fuvest-SP)	a	erosão	dos	solos	é	um	grave	problema	
ambiental	 e	 socioeconômico.	 a	 intensidade	 dos	 pro-
cessos	 erosivos,	 por	 sua	 vez,	 relaciona-se	 a	 fatores	
naturais	e	à	ação	humana.

a)	 identifique	e	explique	dois	fatores	que	contribuem	
para	a	erosão	dos	solos,	sendo	um	deles	natural	e	
outro	decorrente	da	ação	humana.

b)	 identifique	e	explique	um	problema	socioeconômico	
relacionado	à	erosão	dos	solos	em	áreas	urbanas.	

	 5.	(Unicamp-SP)	Em 1883, a violenta erupção do vulcão in-
donésio de Krakatoa riscou do mapa a ilha que o abrigava 
e deixou em seu rastro 36 mil mortos e uma cratera aber-
ta no fundo do mar. Os efeitos da explosão foram senti-
dos até na França; barômetros em Bogotá e Washing ton 
enlouqueceram; corpos foram dar na costa da África; o 
estouro foi ouvido na Austrália e na Índia. 

WincHester,	s.	Krakatoa	–	o	dia	em	que	o	mundo	explodiu.	
rio	de	Janeiro:	objetiva,	2003,	contracapa.

a)	 Por	que	no	sudeste	da	Ásia,	onde	se	localiza	a	indoné-
sia,	há	ocorrência	de	vulcões?	Por	que	as	encostas	de	
vulcões	normalmente	são	densamente	povoadas?	

b)	 Por	que	a	atividade	vulcânica	deste	tipo	de	vulcão	
pode	causar	o	resfriamento	nas	temperaturas	mé-
dias	em	toda	a	terra?	

	 6.	(Unifesp)	 clima	 corresponde	 à	 sequência	 cíclica	
das	 variações	 das	 condições	 atmosféricas,	 no	 de-
correr	 do	 ano.	 É	 essa	 sequência	 que	 nos	 permite	
afirmar	o	 tipo	climático	de	alguma	região.	Por	 in-
fluência	de	alguns	fatores,	o	clima	não	é	o	mesmo	
em	todo	o	planeta.

a)	 quais	são	os	elementos	que	compõem	o	clima?

b)	 quais	os	principais	fatores	modificadores	do	clima?	

	 7.	(Unicamp-SP)	o	mapa	a	seguir	indica	a	ocorrência	de	
queda	de	neve	na	américa	do	sul.	observe	o	mapa	e	
responda	às	questões.
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Áreas de precipitação de neve na américa do Sul

Equador

Trópico de
Capricórnio

área de ocorrência de
precipitação de neve

N

a)	 que	fatores	climáticos	determinam	a	distribuição	
geográfica	da	ocorrência	de	queda	de	neve	na	amé-
rica	do	sul?	

b)	 quais	são	as	condições	momentâneas	de	estado	de	
tempo	necessárias	para	a	ocorrência	de	precipitação	
em	forma	de	neve?	

	 8.	(Uerj)	na	figura	abaixo,	está	representado	um	fenôme-
no	comum	em	grandes	aglomerações	urbanas,	como	a	
cidade	de	Londres.

Kingston

Richmond

área urbana

linhas isotérmicas (ºC)

Londres Dagenham

Rio Tâmisa11,5

10,5

9,6

8,5
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5,5
4,5N

0 30 60

km

Adaptado de: SENE, E. de; MOREIRA, J. C. Geografia para o ensino médio. São Paulo: Scipione, 2008.

explique	 a	 ocorrência	 do	 fenômeno	 representado	 na	
figura	e	cite	duas	ações	do	poder	público	sobre	os	es-
paços	urbanos	capazes	de	atenuar	esse	fenômeno.	

M
a

p
a

s
: 

J
u

li
a

n
a

 M
e

d
e

ir
o

s
 d

e
 A

lb
u

q
u

e
rq

u
e

/A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it

o
ra

	 9.	(Unesp-SP)	no	mapa,	estão	traçados	os	cortes	1-2	e	3-4.

Perfil topográfico
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indique	o	corte	que	identifica	o	perfil	topográfico	representado	e	mencione	três	características	geográficas	encontra-
das	ao	longo	desse	perfil.	
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10.	(UFPR)	 a	 bacia	 hidrográfica	 como	 unidade	 de	 análi-
se	ambiental	 tem	ganhado	destaque,	o	que	pode	ser	
exemplificado	com	o	caso	do	brasil,	onde,	nas	últimas	
décadas,	ela	tem	sido	considerada	um	importante	re-
corte	espacial	para	o	planejamento	e	para	diagnósti-
cos	ambientais.	explique	o	que	é	uma	bacia	hidrográ-
fica,	 apresentando	 os	 elementos	 que	 a	 compõem,	 e	
justifique	por	que	ela	é	utilizada	como	recorte	espacial	
para	diagnósticos	ambientais.	

11.	(Unicamp-SP)	observe	abaixo	a	figura	de	duas	verten-
tes,	uma	em	condições	naturais	(a)	e	outra	urbanizada	
(b),	e	responda	às	questões.

Divisor de águas

Divisor 

de águas

Lençol freático

Lençol freático
Rio

Rio

A

B

a)	 como	a	água	de	precipitação	pode	chegar	aos	rios?

b)	 a	vertente	b	é	densamente	urbanizada.	que	altera-
ções	na	dinâmica	da	água	serão	observadas	nessa	
vertente	e	no	rio?	

12.	(UFPR)	o	equilíbrio	ambiental	está	na	agenda	da	dis-
cussão	social	e	política	contemporânea.	Uma	das	ques-
tões	 relacionadas	 à	 questão	 ambiental	 é	 o	 consumo.	
explique	de	que	forma	essas	duas	questões	estão	rela-
cionadas.	

13.	(Ufes)	em	2011,	houve	grande	discussão	no	país	sobre	
o	projeto	de	um	novo	código	florestal.	entre	as	prin-
cipais	polêmicas	que	envolvem	o	tema,	está	a	flexibi-
lização	das	aPPs	(Áreas	de	Preservação	Permanente),	
correspondentes	às	 faixas	de	mata	ciliar,	em	virtude	
do	grau	de	degradação	em	que	se	encontram.	explique	

a)	 um	motivo	que	levou	à	destruição	da	mata	ciliar	em	
áreas	rurais	brasileiras;	

b)	 a	função	da	mata	ciliar.	

Testes de vestibulares

Estrutura geológica

	 1.	(Fuvest-SP)	 Do	 ponto	 de	 vista	 tectônico,	 núcleos	 ro-
chosos	mais	antigos,	em	áreas	continentais	mais	 in-
teriorizadas,	 tendem	a	ser	os	mais	estáveis,	ou	seja,	
menos	sujeitos	a	abalos	sísmicos	e	deformações.	em	
termos	 geomorfológicos,	 a	 maior	 estabilidade	 tectô-
nica	dessas	áreas	faz	com	que	elas	apresentem	uma	

forte	tendência	à	ocorrência,	ao	longo	do	tempo	geoló-
gico,	de	um	processo	de	

a)	 aplainamento	das	formas	de	relevo,	decorrente	do	
intemperismo	e	da	erosão.			

b)	 formação	de	depressões	absolutas,	gerada	por	aco-
modação	de	blocos	rochosos.			

c)	 formação	de	canyons,	decorrente	de	intensa	erosão	
eólica.			

d)	 produção	de	desníveis	topográficos	acentuados,	re-
sultante	da	contínua	sedimentação	dos	rios.			

e)	 geração	de	relevo	serrano,	associada	a	fatores	cli-
máticos	ligados	à	glaciação.			

	 2.	(UFU)	no	ano	de	2004	e	2010,	foram	registrados	dois	
grandes	 tsunamis	 que	 causaram	 destruição	 e	 morte	
em	vários	países	costeiros	e	ilhas	na	Ásia,	com	desta-
que	para	indonésia,	tailândia	e	ilha	de	sumatra.

em	relação	aos	tsunamis,	assinale	a	alternativa	correta.	

a)	 os	tsunamis	estão	ocorrendo	com	maior	frequência	
no	planeta	devido	às	alterações	ambientais,	que	es-
tão	potencializando	não	só	os	tsunamis,	mas	também	
o	aquecimento	global,	a	destruição	da	camada	de	
ozônio	e	o	derretimento	das	calotas	polares.			

b)	 os	tsunamis	são	fenômenos	desencadeados,	princi-
palmente,	por	fatores	geológicos	relacionados,	em	
sua	maioria,	a	maremotos,	vulcões	submarinos	e	
escorregamentos	rápidos	de	encostas	e	geleiras	em	
regiões	costeiras.			

c)	 o	litoral	brasileiro	é	uma	região	propícia	à	ocorrência	
de	tsunamis	devido	à	instabilidade	geológica	causada	
pela	Dorsal	mesoatlântica,	que	separa	a	Placa	sul-
-ame	ri	ca	na	da	Placa	africana.			

d)	 Durante	a	ocorrência	de	um	tsunami,	o	mar	não	apre-
senta	nenhum	sinal	de	mudança	de	comportamento,	
o	que	acarreta	grandes	quantidades	de	vítimas,	que	
são	pegas	de	surpresa	pelo	avanço	de	ondas	de	vá-
rios	metros	de	altura	sobre	o	litoral.			

Relevo

	 3.	(Fuvest-SP)	esta	foto	ilustra	uma	das	formas	do	relevo	
brasileiro,	que	são	as	chapadas.

É	correto	afirmar	que	essa	forma	de	relevo	está	

a)	 distribuída	pelas	regiões	norte	e	centro-oeste,	em	
terrenos	 cristalinos,	 geralmente	 moldados	 pela	
ação	do	vento.			
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b)	 localizada	no	litoral	da	região	sul	e	decorre,	em	ge-
ral,	da	ação	destrutiva	da	água	do	mar	sobre	rochas	
sedimentares.			

c)	 concentrada	no	interior	das	regiões	sul	e	sudeste	e	
formou-se,	na	maior	parte	dos	casos,	a	partir	do	in-
temperismo	de	rochas	cristalinas.			

d)	 restrita	a	trechos	do	litoral	norte-nordeste,	sendo	
resultante,	sobretudo,	da	ação	modeladora	da	chuva,	
em	terrenos	cristalinos.			

e)	 presente	nas	regiões	centro-oeste	e	nordeste,	ten-
do	sua	formação	associada,	principalmente,	a	pro-
cessos	erosivos	em	planaltos	sedimentares.			

	 4.	(UFC-CE)	assinale	a	alternativa	que	indica,	de	forma	
correta,	exemplos	de	processos	que	englobam	a	ação	
de	agentes	externos	na	formação	do	relevo	terrestre.

a)	 tectonismo,	deposição,	falhamento.

b)	 terremoto,	vulcanismo,	assoreamento.

c)	 erosão,	transporte,	sedimentação.

d)	 Dobramento,	aluvionamento,	erupção.

e)	 Vulcanismo,	falhamento,	tectonismo.

	 5.	(UFMS)	 o	 relevo	 corresponde	 às	 formas	 assumidas	
pelo	 terreno	 após	 serem	 moldadas	 pela	 atuação	 de	
agentes	 internos	e	externos	sobre	a	crosta	terrestre.	
sobre	o	relevo	brasileiro,	é	correto	afirmar:

(01)	nunca	houve	atividade	vulcânica	no	território	bra-
sileiro,	considerando	que	não	há	nenhum	vulcão	
em	atividade.

(02)	apresenta	escudos	cristalinos	de	formações	ro-
chosas	antigas	datadas	do	Pré-cambriano.

(04)	em	decorrência	da	pouca	diversidade	de	formação	
geológica	do	território	brasileiro,	há	um	predomí-
nio	de	planaltos	e	planícies.

(08)	Há	pouca	incidência	de	processos	erosivos,	consi-
derando	que	o	relevo	brasileiro	é,	em	sua	maioria,	
de	formação	geológica	antiga.

(16)	a	distância	do	território	brasileiro	dos	limites	da	
Placa	tectônica	sul-americana	garante-lhe	maior	
estabilidade	geológica.

	 6.	(Udesc)	sobre	o	litoral	brasileiro,	pode-se	afirmar:

	 i.	a	lagoa	rodrigo	de	freitas,	no	rio	de	Janeiro,	é	uma	
lagoa	costeira	formada	por	uma	restinga.

	 ii.	enseada	é	uma	praia	com	aspecto	côncavo.

	 iii.	a	região	pelágica	é	o	relevo	submarino	propriamen-
te	 dito,	 onde	 se	 encontram	 depressões	 e	 monta-
nhas	tectônicas	vulcânicas.	

	 iV.	recife	é	uma	barreira	de	origem	biológica	ou	are-
nosa	 próxima	 à	 praia,	 diminuindo	 ou	 mesmo	 blo-
queando	a	ação	das	ondas.

	 V.	barra	é	uma	saída	para	o	mar	aberto.

assinale	a	alternativa	correta.	

a)	 somente	as	afirmativas	iii,	iV	e	V	são	verdadeiras.			

b)	 somente	as	afirmativas	i	e	ii	são	verdadeiras.			

c)	 somente	as	afirmativas	i	e	iii	são	verdadeiras.			

d)	 somente	as	afirmativas	ii,	iV	e	V	são	verdadeiras.			

e)	 todas	as	afirmativas	são	verdadeiras.

	 7.	(UFRS)	o	território	brasileiro	possui	grande	diversida-
de	de	formas	de	relevo,	como	serras,	escarpas,	planal-
tos,	planícies,	depressões	e	outras.

na	coluna	1,	são	citadas	cinco	formas	de	relevo	brasi-
leiro;	na	coluna	2,	são	apresentadas	características	de	
três	delas.	associe-as	adequadamente.

Coluna 1 Coluna 2

1. cuesta

2. planalto

3. depressão

4. planície

5. serra

(  ) É uma área predominantemente plana em que os 
processos de sedimentação superam os de erosão.

(  ) É uma forma de relevo que possui um lado com 
escarpa abrupta e outro com declive suave.

(  ) É um relevo aplainado, rebaixado em relação ao 
seu entorno e com predominância de processos 
erosivos.

a	 sequência	 correta	 de	 preenchimento	 dos	 parênte-
ses,	de	cima	para	baixo,	é

a)	 3	-	5	-	4.	 d)	 3	-	2	-	1.

b)	 4	-	1	-	3.	 e)	 4	-	3	-	2.

c)	 1	-	5	-	2.

	 8.	(UFU-MG)	observe	a	figura.

Adaptado de: MARINHA do Brasil. Secretaria da Comissão Interministerial para os recursos do mar.  
Disponível em: <www.secirm.mar.mil.br>. Acesso em: fev. 2007.

sobre	o	relevo	submarino,	representado	acima,	assi-
nale	a	alternativa	correta.

a)	 o	fundo	do	mar	possui	formas	variadas	de	relevo,	re-
sultantes	da	ação	dos	agentes	internos	e	do	intenso	
intemperismo	físico.

b)	 a	região	pelágica	é	o	relevo	submarino	onde	se	en-
contram	as	depressões,	as	dorsais	e	as	montanhas	
tectônicas,	como	fernando	de	noronha	(vulcânica).

c)	 a	plataforma	continental,	composta	basicamente	
de	rochas	metamórficas,	é	a	continuação	do	conti-
nente,	enquanto	que	o	talude	corresponde	às	fossas	
oceânicas.

d)	 a	região	abissal,	onde	se	encontram	as	bacias	sedi-
mentares	de	grande	importância	econômica,	consti-
tui	um	desnível	abrupto	entre	o	continente	e	a	plata-
forma	continental.
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	 9.	(Unesp-SP)	 o	 mapa	 representa	 a	 “amazônia	 azul”,	
uma	 área	 de	 aproximadamente	 4,5	 milhões	 de	 km2,	
traçada	ao	longo	do	litoral	brasileiro.

BRASIL

Arquipélago de
São Pedro

e São Paulo

Atol das
Rocas

Arquipélago de
Fernando de

Noronha

Ilha de
Trindade e
Martim Vaz

Zona (ZEE)

Limite exterior
(200 mn)

Adaptado de: Scientific American Brasil. Oceanos: origens, transformações e futuro.

sobre	a	“amazônia	azul”,	pode-se	afirmar	que:	

a)	 é	uma	área	que	o	brasil	delimitou	para	opor-se	à	sal-
vaguarda	e	à	exploração	dos	recursos	naturais.			

b)	 é	uma	região	onde	a	exploração	pesqueira	está	em-
bargada	para	permitir	a	exploração	do	pré-sal.			

c)	 foi	criada	para	que	os	recursos	vivos	na	Zona	econô-
mica	exclusiva	(Zee)	sejam	exclusivamente	pesca-
dos	por	navios-fábricas.			

d)	 essa	demarcação	objetivou	delimitar	áreas	de	pe-
queno	interesse	comercial	e	assegurar	os	impostos	
para	todos	os	estados	da	União.			

e)	 nessa	área,	o	brasil	pretende	exercer	seus	direitos	
de	soberania	ou	jurisdição	para	melhor	salvaguardar	
e	explorar	os	recursos	naturais	nela	existentes.			

10.	(Ufam)	os	agentes	internos	que	participam	na	forma-
ção	do	relevo	são:

a)	 os	abalos	sísmicos,	os	solos	e	a	ação	dos	ventos.

b)	 o	vulcanismo,	o	intemperismo	e	os	abalos	sísmicos.

c)	 o	tectonismo,	o	clima	e	a	ação	da	água.

d)	 o	tectonismo,	o	vulcanismo	e	os	abalos	sísmicos.

e)	 o	tectonismo,	os	abalos	sísmicos	e	os	solos.

11.	(UFU-MG)	na	década	de	1960,	o	geógrafo	aziz	nacib	
ab’saber	reuniu	as	principais	características	do	relevo	
e	do	clima	das	regiões	brasileiras	para	formar,	com	os	
demais	elementos	naturais	da	paisagem,	o	que	deno-
minou	de	“domínios	morfoclimáticos”.

sobre	esse	assunto	considere	o	mapa	a	seguir:

I

II

III

IV

V

VI

Adaptado de: AB’SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades  

paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

De	acordo	com	as	informações	do	mapa,	marque	a	al-
ternativa	correta.

a)	 em	iii,	a	ação	dos	agentes	modeladores	sobre	o	
substrato	geológico	cristalino	produziu	um	relevo	tí-
pico	de	morros	arredondados	que	constituem	o	do-
mínio	dos	“mares	de	morros	florestados”.

b)	 em	ii,	nos	planaltos	tabulares	basálticos,	do	Pré-
-cambriano,	recobertos	por	florestas	tropicais	úmi-
das,	encontram-se	as	principais	reservas	minerais	
fósseis	do	território	brasileiro.

c)	 em	Vi,	as	planícies,	coxilhas	e	chapadas	sedimenta-
res	constituem	o	domínio	das	florestas	subtropicais	
aciculifoliadas.

d)	 em	V,	encontra-se	o	domínio	dos	planaltos	e	da	bacia	
sedimentar	do	Paraná,	de	clima	temperado,	com	baixas	
amplitudes	térmicas	e	recoberto	por	matas	tropicais.

Clima

12.	(Unicamp-SP)	 na	 figura	 a	 seguir	 podem	 ser	 obser-
vadas	médias	 térmicas	mensais	de	algumas	cidades	
indicadas	no	mapa-múndi.

 Média de temperatura mensal °C
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YAKUTSK

HAMBURGO

ASSUÃ

MANAUS

Equador

Adaptado de: STRAHLER, A.; STRAHLER, A. Physical geography. Nova Iorque: Willey&Sons, 2002. p. 112.

entre	as	cidades	há	uma	significativa	diferença	entre	
temperaturas	máximas	e	mínimas	mensais.	É	correto	
afirmar	que

a)	 apesar	de	estarem	em	latitudes	similares,	Yakutsk	
apresenta	uma	amplitude	térmica	muito	maior	que	
Hamburgo,	pois	em	Yakutsk	a	radiação	anual	é	signi-
ficativamente	maior	que	em	Hamburgo.			

b)	 a	média	de	temperatura	é	praticamente	constante	
em	manaus,	porque	apesar	das	grandes	variações	
de	insolação	durante	inverno	e	verão,	a	umidade	e	a	
floresta	amazônica	permitem	a	maior	conservação	
da	energia.			

c)	 assuã	apresenta	uma	amplitude	térmica	menor	que	
manaus,	pois	está	situada	no	deserto	do	saara	(egi-
to),	onde	as	temperaturas	durante	o	dia	são	muito	
elevadas,	mas,	à	noite,	sofrem	quedas	bruscas.			

d)	 apesar	de	estarem	em	latitudes	similares,	Yakutsk	
apresenta	uma	amplitude	térmica	muito	maior	que	
Hamburgo,	pois	em	Yakutsk	o	efeito	da	continentali-
dade	é	mais	pronunciado	que	em	Hamburgo,	onde	
predomina	a	ação	da	maritimidade.			

13.	(UEL-PR)	Um	ciclone	tropical	é	um	centro	quase	cir-
cular,	com	pressão	extremamente	baixa,	no	qual	os	
ventos	giram	em	espiral,	e	é	causador	de	danos	ge-
neralizados.

Disponível em: <www.esec.divelas.rcts.pt/Clube%20de%20Meteorologia/altera_clima.htm>. 

Acesso em: 30 ago. 2011.

com	base	no	enunciado,	na	figura	e	nos	conhecimen-
tos	relacionados	a	ciclones	tropicais,	considere	as	afir-
mativas	a	seguir.

	 i.	têm	denominação	diferente	de	acordo	com	o	lugar	
de	origem:	furacões,	tufões,	trombas-d’água	e	re-
demoinhos.

	 ii.	Possuem	uma	área	central	de	calmaria,	conhecida	
como	“olho”.

	 iii.	tendem	a	surgir	em	estações	quentes	e,	em	sua	for-
mação,	não	há	frentes	ou	massas	de	ar	contrastantes.

	 iV.	formam-se	 nos	 continentes,	 intensificando-se	 ao	
movimentar-se	sobre	superfícies	aquáticas	frias.

assinale	a	alternativa	correta.	

a)	 somente	as	afirmativas	i	e	iV	são	corretas.			

b)	 somente	as	afirmativas	ii	e	iii	são	corretas.			

c)	 somente	as	afirmativas	iii	e	iV	são	corretas.			

d)	 somente	as	afirmativas	i,	ii	e	iii	são	corretas.			

e)	 somente	as	afirmativas	i,	ii	e	iV	são	corretas.			

14.	(Ufes)

brasil: massas de ar
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1

2

2

3 3

4

4
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Nordeste

Verão Inverno
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km

0 1300

1. Equatorial Continental

2. Equatorial Atlântica

3. Tropical Continental

4. Tropical Atlântica

5. Polar Atlântica

Adaptado de: SENE, Eustáquio; MOREIRA, João Carlos, 1998.

Para	responder	a	esta	questão,	analise	as	figuras	an-
teriores.	qual	a	alternativa	que	não	descreve	os	mo-
vimentos	 das	 massas	 de	 ar	 que	 atuam	 no	 território	
brasileiro?

a)	 no	inverno,	a	massa	Polar	atlântica	pode	penetrar	no	
território	brasileiro	até	as	imediações	do	norte	do	
país,	mas	não	provoca	queda	na	temperatura,	já	que	
esta	região	está	sob	domínio	da	massa	equatorial	
continental,	quente	e	úmida.

b)	 a	massa	equatorial	tem	sua	função	atenuada	duran-
te	o	inverno,	devido	ao	avanço	das	massas	polares.

c)	 a	massa	equatorial	continental,	apesar	de	se	originar	
sobre	o	continente	sul-americano,	é	quente	e	úmida.

d)	 Durante	o	inverno,	a	massa	equatorial	atlântica	tem	
sua	atuação	restringida	devido	ao	avanço	da	massa	
tropical	atlântica,	que	se	desloca	em	função	do	
avanço	da	massa	Polar	atlântica.

e)	 no	brasil	predominam	os	climas	quentes	e	úmidos,	
uma	vez	que	92%	de	seu	território	está	na	zona	inter-
tropical	do	planeta,	sob	forte	influência	das	massas	
de	ar	oceânicas.
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15.	(UFBA)

com	base	na	análise	da	ilustração	e	nos	conhecimentos	sobre	aspectos	ambientais	do	brasil,	pode-se	afirmar:
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(01)	o	cartograma,	à	primeira	vista,	realça	o	país	em	
posição	oeste-leste,	o	que	permite	constatar	que	
os	estados	costeiros	possuem	menores	longitudes,	
comparadas	com	aqueles	localizados	mais	distan-
tes	do	atlântico.

(02)	 i	assinala	o	domínio	dos	climas	quentes	e	úmidos	
durante	o	ano	todo,	apresenta	rios	caudalosos	e	
perenes	e	cobertura	natural	formada	por	floresta	
densa	do	tipo	latifoliada.

(04)	 ii	indica	o	domínio	de	clima	tropical,	com	chuvas	
concentradas	durante	o	inverno,	solos	espessos,	
em	função	do	intenso	intemperismo	químico,	e	re-
levo	caracterizado	pela	existência	de	feições	pon-
tiagudas,	representado	pelas	chapadas.

(08)	 iii	identifica	uma	das	faixas	costeiras,	na	qual	o	cli-
ma	é	do	tipo	tropical	úmido,	controlado	por	massa	
de	ar	oceânica,	relevo	caracterizado	pela	presença	
dos	“mares	de	morro”	e	rios	de	regime	pluvial.

(16)	 iV	representa	o	domínio	do	clima	tropical	típico,	com	
as	quatro	estações	bem	marcadas,	chuvas	concen-
tradas	no	inverno	e	cobertura	natural	densa,	forma-
da	por	caatingas	extremamente	degradadas.

(32)	V	assinala	o	domínio	do	clima	subtropical,	com	
duas	estações	do	ano	bem	marcadas	e	solos	rasos,	
recobertos	por	florestas	do	tipo	latifoliada,	adapta-
das	a	ambientes	com	rios	temporários	de	regime	
pluvial.

16.	(UFT-TO)	 o	 gráfico	 abaixo	 apresenta	 as	 característi-
cas	das	temperaturas	e	precipitações	médias	mensais	
que	ocorrem	durante	o	ano	em	determinada	localida-
de.	analise-o	e	assinale	a	alternativa	correta	que	re-
presenta	uma	capital	de	estado	do	brasil	 com	essas	
características	de	clima:
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ALMEIDA; RIGOLIN, 2007.

a)	 João	Pessoa.					 d)	 campo	Grande.

b)	 manaus.					 e)	 recife.

c)	 curitiba.				

J
u

li
a
n

a
 M

e
d

e
ir

o
s
 d

e
 A

lb
u

q
u

e
rq

u
e

/A
rq

u
iv

o
 d

a
 e

d
it

o
ra

A
ll
m

a
p

s
/A

rq
u

iv
o

 d
a

 e
d

it
o

ra

GGB_v1_PNLD2015_233a255_U2T02.indd   243 3/5/13   9:39 AM



244	 GeoGrafia	física	e	meio	ambiente

17.	(Unesp-SP)	observe	a	tabela.

Europa: MédiaS dE tEMpEratura EM janEiro E julho 
(invErno E vErão)

Cidade
Média de temperatura 

(oC) em janeiro
Média de temperatura 

(oC) em julho

Copenhague 0,0 16,0

Berlim 2,3 26,6

Atenas 10,8 29,4

Dublin 4,5 15,5

Reikjavik - 0,4 11,2

Bucareste 2,8 23,7

Madri 4,5 24,0

Kiev - 6,1 20,4

Liubliana 1,0 20,5

Calendário Atlante de Agostini, 2001.

assinale	a	alternativa	que	contém	o	nome	atribuído	
à	 variação	 verificada	 entre	 as	 duas	 séries	 de	 dados	
e	as	localidades	que	apresentam	a	maior	e	a	menor	
variação.

a)	 Variação	climática;	Liubliana	e	atenas.

b)	 amplitude	térmica;	Kiev	e	Dublin.

c)	 mudança	climática;	bucareste	e	copenhague.

d)	 amplitude	térmica;	berlim	e	reikjavik.

e)	 Variação	climática;	madri	e	atenas.

18.	(UNB-DF)

 Correntes marítimas

Corrente quente             Corrente fria
km

0 5700

Adaptado de: SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: 

espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 1988. p. 465.

com	base	no	mapa	anterior,	no	qual	se	pode	visualizar	
o	trajeto	das	principais	correntes	marítimas,	julgue	os	
itens	seguintes	como	verdadeiros	ou	falsos.

(01)	existem	inter-relações	das	correntes	marinhas	
com	a	ocorrência	de	determinados	tipos	climáti-
cos,	como	a	existência	de	um	clima	árido	na	região	
costeira.

(02)	correntes	marinhas	são	produzidas	primariamen-
te	por	fluxos	de	ar.

(03)	as	características	das	correntes	marinhas	–	quen-
te	e	fria	–	em	uma	determinada	área	têm	influência	
na	produtividade	pesqueira.

(04)	no	mapa,	as	correntes	representadas	no	espaço	
contíguo	aos	continentes	sul-americano	e	africano	
apresentam	direções	e	sentidos	que	variam	de	
acordo	com	as	estações	do	ano.

19.	(PUC-RS)	responder	à	questão	com	base	no	mapa	que	
representa	a	localização	de	cidades	hipotéticas	e	nas	
afirmações	a	seguir.
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OCEANO
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E

B A
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D

OCEANO
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km

0 5700

Mapas e climogramas: Allmaps/Arquivo da editora

	 i.	as	cidades	a	e	b,	por	estarem	em	latitudes	seme-
lhantes,	 sempre	 apresentam	 as	 mesmas	 caracte-
rísticas	de	temperatura.

	 ii.	as	cidades	D	e	e	se	caracterizam	por	invernos	rigo-
rosos	e	verões	quentes,	pois	estão	em	latitudes	se-
melhantes	e	têm	o	mesmo	grau	de	continentalidade.

	 iii.	as	 cidades	 c	 e	 a,	 apesar	 de	 estarem	 em	 altitudes	
semelhantes,	apresentam	características	climáticas	
diferentes:	a	cidade	a	é	mais	quente	e	úmida	que	a	c.

	 iV.	caso	a	cidade	D	esteja	a	mais	de	4	000	metros	de	
altitude	 acima	 do	 nível	 do	 mar,	 apresentará	 uma	
menor	pressão	atmosférica	que	a	cidade	e,	que	se	
encontra	no	nível	do	mar.

Pela	análise	das	afirmativas,	conclui-se	que	estão	cor-
retas	somente:
a)	 i,	ii	e	iii.

b)	 i	e	ii.

c)	 i	e	iii.	

d)	 ii	e	iV.

e)	 iii	e	iV.

Os fenômenos climáticos e a interferência humana

20.	(Unicamp-SP simulado)		

A poluição nos grandes centros urbanos, como Curitiba, 

pode causar determinadas doenças como rinite, alergias, 

asma, problemas de pele e cabelo. Pessoas sensíveis às 

partículas em suspensão no ar podem desenvolver tais 

doenças ao respirar o ar poluído dos grandes centros.

Durante todo o ano essas doenças podem acontecer, mas 

é no inverno que ficam mais acentuadas.

adaptado	de	Jornal	do Estado, curitiba,	01	jun.	2009.

Durante	 o	 inverno,	 em	 curitiba,	 é	 comum	 a	 ação	 da	
massa	Polar	atlântica,	que	facilita	a	ocorrência	de	pro-
blemas	respiratórios,	pois:	

a)	 aumenta	a	umidade	relativa	do	ar	e	promove	a	inver-
são	térmica,	o	que	provoca	a	concentração	de	po-
luentes	nas	partes	altas	da	cidade.			
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b)	 aumenta	a	umidade	relativa	do	ar	e	promove	a	inver-
são	térmica,	o	que	provoca	a	concentração	de	po-
luentes	próximo	da	superfície	do	solo.			

c)	 reduz	a	umidade	relativa	do	ar	e	promove	um	maior	
aquecimento	da	parte	central	da	cidade,	se	compa-
rado	à	periferia,	o	que	concentra	os	poluentes.			

d)	 reduz	a	umidade	relativa	do	ar	e	promove	a	inversão	
térmica,	o	que	provoca	a	concentração	de	poluentes	
próximos	da	superfície	do	solo.			

21.	(EsPCex/Aman-RJ)	as	consequências	do	fenômeno	El 

Niño	 ocorrem	 de	 forma	 diferenciada	 sobre	 o	 espaço	
brasileiro.

em	algumas	áreas,	ocorrem	chuvas	acima	da	média	
histórica,	enquanto	em	outras	a	quantidade	de	chuvas	
diminui.	Há	outras	áreas,	entretanto,	que	não	sofrem	
os	efeitos	desse	fenômeno,	mantendo	as	mesmas	mé-
dias	históricas.

sobre	os	efeitos	do	El Niño	nas	chuvas	sobre	o	terri-
tório	brasileiro,	podemos	afirmar	que	esse	fenômeno	

a)	 intensifica	as	chuvas	na	amazônia	e	provoca	estia-
gem	prolongada	na	região	sul.			

b)	 mantém	as	chuvas	com	as	mesmas	médias	históri-
cas	nas	regiões	sul	e	sudeste.			

c)	 provoca	precipitações	acima	da	média	na	região	
sul,	com	enchentes	e	inundações	anormais	durante	
o	verão.	

d)	 acarreta	chuvas	abaixo	da	média	no	sertão	nordesti-
no	e	chuvas	acima	da	média	em	toda	a	amazônia.			

e)	 provoca	grande	estiagem	na	região	sul	e	eleva	as	
médias	pluviométricas	na	região	nordeste.			

23.	(UFPB)	 as	 ilhas	 de	 calor	 fazem	 parte	 do	 conjunto	 de	
fenômenos	decorrentes	da	ação	humana	sobre	o	meio	
ambiente.	a	temperatura	do	ar	atmosférico	nos	gran-
des	 centros	 urbanos	 é,	 muitas	 vezes,	 bem	 mais	 ele-
vada	 do	 que	 nas	 áreas	 circundantes.	 esse	 fenômeno	
também	pode	ser	observado	no	interior	de	uma	cidade,	
onde	existem	lugares	específicos	com	temperaturas	di-
ferentes,	de	acordo	com	o	uso	e	ocupação	do	solo.	esse	
fenômeno	 já	 foi	 constatado	 nas	 grandes	 metrópoles	
brasileiras,	principalmente	na	cidade	de	são	Paulo.
com	base	no	exposto	e	na	literatura	sobre	o	assunto,	
identifique	as	afirmativas	corretas:	

(	*	)	 a	implantação	de	parques	com	áreas	verdes	favo-
rece	a	absorção	de	calor	nessas	áreas,	contribuin-
do,	de	maneira	expressiva,	para	a	formação	de	
ilhas	de	calor.		

(	*	)	 o	 entorno	 das	 grandes	 metrópoles	 brasileiras	
apresenta	temperaturas	superiores	às	constata-
das	nos	seus	centros,	devido	à	concentração	de	
vegetação	nativa,	que	favorece	a	absorção	de	calor.		

(	*	)	 a	concentração	de	edifícios	nos	grandes	centros	
urbanos	interfere,	de	maneira	significativa,	na	
circulação	dos	ventos,	dificultando	a	dissipação	
do	calor.		

(	*	)	 a	elevada	capacidade	de	absorção	de	calor	das	su-
perfícies	urbanas,	como	asfalto,	paredes	de	tijolo	e	
concreto,	contribui	fortemente	para	a	formação	de	
ilhas	de	calor.		

(	*	)	 a	escassez	de	áreas	revestidas	de	vegetação,	nos	
grandes	centros	urbanos,	prejudica	o	albedo,	ou	
seja,	o	poder	refletor	de	determinada	superfície,	
estabelecendo	uma	maior	absorção	de	calor.		

22.	(Fuvest-SP)		

Em algumas cidades, pode-se observar 

no horizonte, em certos dias, a olho nu, 

uma camada de cor marrom. Essa con-

dição afeta a saúde, principalmente, de 

crianças e de idosos, provocando, entre 

outras, doenças respiratórias e cardio-

vasculares.
Disponível	em:		

<http://tempoagora.uol.com.br/noticias>.	
acesso	em:	20	jun.	2009.	adaptado.

as	 figuras	 e	 o	 texto	 acima	 referem-
-se	a	um	processo	de	formação	de	um	
fenômeno	 climático	 que	 ocorre,	 por	
exemplo,	na	cidade	de	são	Paulo.	tra-
ta-se	de	

a)	 ilha	de	calor,	caracterizada	pelo	au-
mento	de	temperaturas	na	periferia	
da	cidade.

b)	 zona	de	convergência	intertropical,	
que	provoca	o	aumento	da	pressão	atmosférica	na	área	urbana.			

c)	 chuva	convectiva,	caracterizada	pela	formação	de	nuvens	de	poluentes	que	provocam	danos	ambientais.			

d)	 inversão	térmica,	que	provoca	concentração	de	poluentes	na	baixa	camada	da	atmosfera.			

e)	 ventos	alíseos	de	sudeste,	que	provocam	o	súbito	aumento	da	umidade	relativa	do	ar.			
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Disponível em: <www.cetesb.sp.gov.br>. Acesso em: 20 jun. 2009.
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24.	(Fatec-SP)	A longo prazo, a Terra deve irradiar energia 
para o espaço, na mesma proporção em que absorve 
do Sol. [...] Os cientistas ressaltam que estamos al-
ternando o “motor” energético que mantém o sistema 
climático.

fonte:	“entendendo	a	mudança	do	clima”.	cetesb.

assinale	a	alternativa	que	identifica	o	fenômeno	e	apre-
senta	corretamente	uma	de	suas	consequências.

a)	 chuva	ácida:	ocorre	somente	nas	regiões	polares,	
devido	à	concentração	de	gases	clorofluorcarbona-
dos	que	aumentam	a	quantidade	de	ácidos	nos	vapo-
res	de	água	em	suspensão.

b)	 efeito	estufa:	responsável	pela	elevação	da	tempera-
tura	média	do	planeta,	o	que	provocará	mudanças	no	
regime	de	chuvas	e	derretimento	de	geleiras,	ocasio-
nando	uma	elevação	do	nível	do	mar	na	terra.

c)	 buraco	da	camada	de	ozônio:	além	de	ocasionar	
ilhas	de	calor	nos	grandes	centros	urbanos	e	indus-
triais,	gera	problemas	de	saúde	e	desequilíbrio	dos	
ecossistemas	equatoriais.

d)	 Diminuição	do	nível	médio	dos	oceanos:	a	longo	pra-
zo,	causará	o	afastamento	para	o	interior	dos	centros	
industriais	e	econômicos	localizados	ao	longo	das	
linhas	de	costa.

e)	 aquecimento	 das	 águas:	 está	 causando	 a	 dimi-
nuição	das	superfícies	aquosas	disponíveis	para	
o	 abastecimento	 e	 o	 saneamento	 da	 população	
mundial.

Solo

25.	(Unimontes)	sobre	os	tipos	de	solos	e	suas	caracterís-
ticas,	assinale	a	alternativa	incorreta.	

a)	 os	solos	aluviais	formam-se	por	acúmulo	de	sedi-
mentos	e	partículas,	transportados	a	grandes	dis-
tâncias	pela	força	das	águas	e	dos	ventos.			

b)	 o	solo	muito	arenoso	apresenta	alto	teor	de	matéria	
orgânica	e	grande	capacidade	de	retenção	de	água,	
sendo,	assim,	muito	fértil.			

c)	 os	solos	mais	escuros	são	os	de	mais	alto	valor	para	
a	agricultura,	pois	apresentam	grande	quantidade	
de	matéria	orgânica.			

d)	 o	processo	de	formação	do	solo,	a	partir	de	uma	ro-
cha	matriz,	é	um	processo	lento	e	depende	da	ação	de	
elementos	naturais	como	o	clima.			

26.	(UFSM)	o	geógrafo	emmanuel	de	martonne	ressaltou	
a	importância	dos	climas	e	dos	solos	na	biodiversida-
de,	quando	escreveu:

A grande umidade do ar, geralmente vinculada a chuvas 
abundantes, favorece a decomposição química, mediante 
a água que se infiltra na superfície. Nos climas úmidos, 
os solos são geralmente profundos e as arestas de rochas 
são raras [...]. Os produtos da decomposição formam um 
manto mais ou menos contínuo que mascara as irregula-
ridades do subsolo e suaviza todas as formas. Nos climas 
secos, a decomposição mecânica, devido, sobretudo, às 
variações de temperatura, se faz sentir muito mais. Os 

detritos são mais grosseiros e [...] desabam, deixando à 
mostra as escarpas rochosas [...].

martonne,	emmanuel	de.	O clima, fator do relevo.	são	
Paulo:	alfa-Ômega,	1974.	p.	6.	

com	base	no	texto,	é	correto	afirmar	que	climas	úmi-
dos	favorecem	

a)	 o	desenvolvimento	de	solos	com	perfil	raso.			

b)	 a	configuração	de	escarpas	rochosas	íngremes.			

c)	 a	intemperização	química	e	a	suavização	das	formas	
de	relevo.			

d)	 a	desagregação	mecânica,	formando	um	manto	de	
detritos	mais	grosseiros.			

e)	 a	erosão	diferencial	e	o	alto	nível	de	decomposição	
física	das	rochas.			

27.	(UFRGS-RS)	observe	os	perfis	 transversais	a	seguir,	
que	representam	a	evolução	da	cobertura	vegetal	de	
uma	área.

com	base	nos	perfis	1,	2	e	3	apresentados	e	nos	pro-
cessos	geomorfológicos,	são	feitas	as	seguintes	afir-
mações.

	 i.	a	cobertura	vegetal	de	mata	original	atenua	os	efei-
tos	da	erosão	pluvial.

	 ii.	a	retirada	da	mata	intensifica	o	escoamento	super-
ficial,	o	que	proporciona	aumento	da	infiltração	das	
águas	no	solo.

	 iii.	o	cultivo	do	café	acelera	o	escoamento	superficial,	
resultando	no	assoreamento	do	curso	de	água.

quais	estão	corretas?
a)	 apenas	i.
b)	 apenas	ii.
c)	 apenas	i	e	iii.

d)	 apenas	ii	e	iii.

e)	 i,	ii	e	iii.

28.	(UFMG)	 analise	 esta	 sequência	 de	 figuras,	 em	 que	
está	 representada	 a	 formação	 do	 solo	 ao	 longo	 do	
tempo	geológico,	sabendo	que	as	divisões	que	apa-
recem	em	cada	figura	e	na	legenda	representam	as	
etapas	dessa	evolução:
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Adaptado de: SCHAETZL, R. J.; ANDERSON, S. Soils: Genesis and geomorphology. 

Cambridge: University Press, 2005. p. 369. 

a	partir	dessa	análise,	é	 incorreto	afirmar	que	essa	
sequência	de	figuras	sugere	que:

a)	 a	evolução	e	o	aumento	da	espessura	do	solo	estão	
condicionados	à	escala	do	tempo	geológico.

b)	 o	crescimento	aéreo	e	subterrâneo	da	vegetação	
é	inversamente	proporcional	ao	desenvolvimento	
do	solo.

c)	 o	desenvolvimento	do	solo,	ao	longo	do	tempo,	resul-
ta	na	sua	diferenciação	em	horizontes.

d)	 o	material	inorgânico	presente	no	solo	resulta	de	al-
terações	ocorridas	na	rocha.

29.	(UFRGS-RS)	assinale	a	alternativa	que	preenche	cor-
retamente	as	lacunas	do	texto	a	seguir,	na	ordem	em	
que	aparecem:

nas	áreas	de	declividade	acentuada,	os	solos	são	mais	

*****	porque	a	*****	velocidade	de	escoamento	
das	 águas	*****	 a	 infiltração;	 assim,	 a	 água	 fica	
pouco	tempo	em	contato	com	as	rochas,	*****	a	in-
tensidade	do	intemperismo.

a)	 profundos	–	alta	–	aumenta	–	diminuindo.

b)	 rasos	–	alta	–	aumenta	–	aumentando.

c)	 profundos	–	baixa	–	diminui	–	diminuindo.

d)	 rasos	–	alta	–	diminui	–	diminuindo.

e)	 profundos	–	baixa	–	aumenta	–	aumentando.

30.	(UFPE)	observe,	com	atenção,	a	fotografia	a	seguir.

p	 Localidade:	Gilbués,	Piauí.

sobre	 o	 fenômeno	 mostrado	 na	 fotografia,	 é	 correto	
afirmar	que:	

(	*	)	 os	processos	de	erosão	exibidos	são	típicos	de	áreas	
de	cerrados,	onde	a	ação	eólica	gera	notáveis	fei-
ções	erosivas	do	tipo	dunas,	em	geral	migratórias.		

(	*	)	 a	paisagem	encontra-se	nitidamente	atravessando	
um	expressivo	processo	de	desertificação,	decor-
rente	do	aquecimento	global,	que	é	marcante	no	
meio	norte,	especialmente	no	Piauí.		

(	*	)	 o	parâmetro	erosão	acelerada	do	solo	é	considera-
do	como	um	dos	principais	indicadores	de	áreas	de	
desertificação	no	nordeste	brasileiro.		

(	*	)	 o	fenômeno	é	de	origem	predominantemente	an-
trópica,	caracterizado	pela	rápida	remoção	de	so-
los	e/ou	fragmentos	maiores	de	rochas,	em	face	da	
atuação	 intensificada	dos	agentes	erosivos	em	
áreas	onde	o	equilíbrio	natural	foi	rompido.		

(	*	)	 a	área	fotografada	apresenta	restrições	à	forma-
ção	de	solos	e	mostra	cicatrizes	de	 feições	de	
relevo	escavadas	pelo	escoamento	concentrado	
das	águas.		

31.	(UFRGS-RS)	a	combinação	de	chuvas	fortes	com	mora-
dias	inseguras	já	tornou	rotineiras	as	tragédias	nas	gran-
des	cidades	brasileiras.	os	deslizamentos	nas	encostas,	
muitas	vezes	responsáveis	por	tais	tragédias,	são	condi-
cionados	por	fatores	geomorfológicos,	entre	outros.

considere	os	seguintes	fatores	geomorfológicos.

1.	 declividade	e	forma	da	encosta

2.	 relevo	com	porções	côncavas	na	convergência	dos	
fluxos	de	água

3.	 relevo	com	porções	convexas	na	divergência	dos	flu-
xos	de	água

quais	 estão	 relacionados	 aos	 deslizamentos	 das	 en-
costas?	
a)	 apenas	1.			
b)	 apenas	2.			
c)	 apenas	3.			

d)	 apenas	1	e	2.			

e)	 apenas	1	e	3.			

32.	(Unicamp-SP)	 Segundo a base de dados internacional 
sobre desastres, da Universidade Católica de Louvain, 
Bélgica, entre 2000 e 2007, mais de 1,5 milhão de pessoas 
foram afetadas por algum tipo de desastre natural no 
Brasil. Os dados também mostram que, no mesmo pe-
ríodo, ocorreram no país cerca de 36 grandes episódios 
de desastres naturais, com prejuízo econômico estimado 
em mais de US$ 2,5 bilhões.

adaptado	de:	maffra,	c.	q.	t.;	maZZoLa,	m.	
Vulnerabilidade	ambiental:	desastres	naturais	ou	fenômenos	
induzidos?.	in:	Vulnerabilidade ambiental.	brasília:	ministério	

do	meio	ambiente,	2007.	p.	10.

É	possível	considerar	que,	no	território	nacional,	

a)	 os	desastres	naturais	estão	associados	diretamente	
a	episódios	de	origem	tectônica.			

b)	 apenas	a	ação	climática	é	o	fator	que	justifica	a	mar-
cante	ocorrência	dos	desastres	naturais.			

c)	 a	concentração	das	chuvas	e	os	processos	tectônicos	
associados	são	responsáveis	pelos	desastres	naturais.			

d)	 os	desastres	estão	associados	a	fenômenos	climáti-
cos	potencializados	pela	ação	antrópica.			
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Hidrografia

33.	(UFBA)

brasil: distribuição dos recursos hídricos da superfície  
e da população absoluta (em %) – 2007
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Recursos hídricos Superfície População

O desperdício e o aumento do consumo de água são [...] 
fatores preocupantes.

O acelerado crescimento populacional e as demandas 
por alimentos e energia têm intensificado o uso dos re-
cursos hídricos. Se o uso indiscriminado da água conti-
nuar aumentando, será necessário reduzir o consumo 
por meio do racionamento, e as disputas pelas fontes 
de água potável serão intensas, principalmente nas 
áreas onde há escassez desse recurso, como nas re-
giões de clima árido ou desértico. Portanto, é cada vez 
mais importante promover o uso consciente da água, 
utilizando-a de forma racional, e adotar medidas como 
a redução da produção de resíduos e o desenvolvimen-
to de programas de educação ambiental. No Brasil, a 
ideia equivocada de que a água é um recurso natural 
abundante, reciclável e sempre disponível é a causa do 
uso irresponsável. 

biGotto;	aLbUqUerqUe;	VitieLLo,	2010.	p.	155.

considerando-se	as	informações	do	texto,	o	gráfico	
e	os	conhecimentos	sobre	a	questão	da	água	nas	re-
giões	brasileiras,	nesse	início	do	século	XXi,	pode-se	
afirmar:

(01)	a	região	nordeste	é	a	segunda	em	extensão	territo-
rial	e	em	contingente	demográfico.

(02)	a	região	norte	e	a	nordeste	figuram	como	a	de	me-
nor	e	a	de	maior	deficit	hídrico,	respectivamente.

(04)	a	região	centro-oeste,	apesar	do	desmembra-
mento	do	estado	de	Goiás,	continua	mantendo	limi-
tes	com	a	faixa	setentrional	do	nordeste.

(08)	o	subsolo	brasileiro	detém	um	importante	aquífe-
ro,	denominado	Guarani,	que	se	localiza	em	uma	
das	áreas	de	menor	concentração	populacional	e	
de	menor	consumo	de	água.

(16)	a	região	sul	é	a	mais	heterogênea	em	relação	à	dis-
ponibilidade	de	recursos	hídricos	e	de	superfície,	
apesar	de	ser	a	segunda	região	mais	populosa	e	
povoada	do	país.

(32)	as	regiões	sudeste	e	nordeste,	juntas,	detêm	mais	
de	70%	da	população	brasileira,	enquanto	as	re-
giões	norte	e	centro-oeste	registram	os	mais	bai-
xos	percentuais	em	relação	a	esse	aspecto.

(64)	o	crescimento	populacional	e	os	novos	padrões	ge-
rais	de	consumo	provocam,	dentre	outros	aspec-
tos,	a	poluição	da	água	e	a	acidificação	de	rios	e	
lagos,	comprometendo	atividades	econômicas	re-
lacionadas	a	esses	ecossistemas.

34.	(Ufpel-RS)	os	rios	constituem	um	elemento	essencial	
para	o	ser	humano,	desde	os	primórdios	da	humanida-
de	até	os	dias	atuais.	além	de	sua	importância	natural,	
destaca-se	 também	 sua	 funcionalidade	 política,	 eco-
nômica	e	social.

os	rios	são	correntes	de	água	doce	que	se	formam	a	
partir	de	uma	precipitação	(chuva	ou	neve)	ou	de	fon-
tes	naturais.

em	uma	bacia	hidrográfica,	é	possível	identificar	di-
ferentes	elementos	e	características	no	percurso	de	
um	rio.

bacia hidrográfica

Adaptado de: Il mondo grande atlante geográfico, 1998.

com	 base	 nos	 dados	 anteriores	 e	 em	 seus	 conheci-
mentos,	assinale	a	alternativa	que	apresenta	a	relação	
correta	dos	elementos	e	características	 identificados	
na	figura.

a)	 (4)	nascente,	(3)	afluente,	(2)	meandro,	(1)	foz	em	
Delta,	(5)	margem	esquerda	e	(6)	margem	direita.

b)	 (6)	nascente,	(2)	afluente,	(4)	meandro,	(1)	foz	em	
Delta,	(5)	margem	esquerda	e	(3)	margem	direita.

c)	 (4)	nascente,	(2)	afluente,	(5)	meandro,	(1)	foz	em	
Delta,	(6)	margem	esquerda	e	(3)	margem	direita.

d)	 (6)	nascente,	(3)	afluente,	(2)	meandro,	(4)	foz	em	
Delta,	(5)	margem	esquerda	e	(1)	margem	direita.

e)	 (2)	nascente,	(1)	afluente,	(4)	meandro,	(3)	foz	em	
Delta,	(6)	margem	esquerda	e	(5)	margem	direita.
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35.	(Fatec-SP)	observe	o	perfil	topográfico	e	o	mapa	a	seguir.

Rio Paraguai Rio São Francisco
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Adaptado de: FERREIRA. Atlas geográfico, 2003.

assinale	 a	 alternativa	 que	 identifica	 no	 mapa	 a	 se-
quência	encontrada	no	perfil	topográfico	apresentado.

a)	 1.

b)	 2.

c)	 3.

d)	 4.

e)	 5.

36.	(UFMG)	 analise	 estes	 fluxogramas,	 em	 que	 está	 re-
presentado	 o	 ciclo	 hidrológico	 de	 uma	 mesma	 bacia	
hidrográfica,	antes	(i)	e	depois	(ii)	de	sua	urbanização:

superfície

solo

Fluxo de água

Armazenagem

ri
o

ri
o

nível

freático

nível

freático

superfície

solo

Adaptado de: DREW, D. Processos interativos homem-meio ambiente. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. p. 91-95.

a	partir	dessa	análise	e	considerando-se	outros	conhe-
cimentos	sobre	o	assunto,	é	incorreto	afirmar	que,	de-
pois	da	urbanização	dessa	bacia	hidrográfica,	ocorreu:

a)	 alteração	do	volume	de	água	armazenada	em	subsu-
perfície,	o	que	pode	dificultar	sua	obtenção	a	partir	
de	poços.

b)	 aumento	considerável	da	vazão	de	córregos	e	rios	
durante	o	período	das	chuvas,	o	que	pode	contribuir	
para	maior	frequência	e	volume	de	inundações.

c)	 diminuição	no	nível	das	águas	dos	córregos	e	rios	du-
rante	os	períodos	de	menor	pluviosidade,	o	que	pode	
comprometer	tradicionais	formas	de	uso	da	água.

d)	 redução	generalizada	na	velocidade	de	circulação	da	
água	em	superfície,	o	que	pode	aumentar,	em	termos	
relativos,	o	volume	de	água	disponível	ao	homem.

37.	(UFRGS-RS)	as	figuras	abaixo	representam	uma	com-
paração	entre	um	riacho	natural	e	outro	canalizado.

Riacho natural

Riacho canalizado

Adaptado de: KELLER, E. A.; BLODGETT, R. H. Riesgos naturales. 

Madrid (España): Pearson Educación, 2007. p. 137.

considere	 as	 seguintes	 afirmações,	 sobre	 os	 efeitos	
da	canalização	na	dinâmica	de	um	curso	de	água.

	 i.	a	retirada	da	cobertura	vegetal	ocasiona	o	desapa-
recimento	da	sombra,	causando	danos	à	flora	e	aos	
organismos	aquáticos	sensíveis	ao	calor.

	 ii.	a	eliminação	dos	meandros	fluviais	e	da	cobertura	
vegetal	aumenta	a	velocidade	das	águas	do	riacho.
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	 iii.	a	canalização	consiste	em	retilinizar,	aprofundar	e	
revestir	leitos	fluviais,	com	o	objetivo	de	aumentar	a	
capacidade	de	infiltração	dos	solos	e,	assim,	dimi-
nuir	o	extravasamento	do	leito	fluvial.

quais	estão	corretas?

a)	 apenas	i.			

b)	 apenas	ii.			

c)	 apenas	iii.			

d)	 apenas	i	e	ii.

e)	 i,	ii	e	iii.

38.	(UFPB)	Grande	parte	das	cidades	brasileiras	sofre	com	
problemas	de	 inundações	em	períodos	de	chuvas	 in-
tensas,	ocasionando	transtorno	à	população	e	grandes	
prejuízos	 econômicos	 e	 sociais.	 a	 expansão	 urbana	
desenfreada	invade	as	planícies	fluviais	que	são	áreas	
naturais	onde	os	rios,	nos	períodos	chuvosos,	acabam	
transbordando.	 nesse	 contexto,	 observe	 a	 seguir	 as	
imagens	orbitais	do	rio	tietê	em	dois	trechos	da	região	
metropolitana	de	são	Paulo.

Disponível em: <www.earth.google.com.br>. Acesso em: 14 jun. 2011.

com	base	nesses	mosaicos	de	imagens	orbitais	e	na	
literatura	sobre	o	tema,	identifique	as	afirmativas	cor-
retas	relativas	ao	rio	tietê,	na	região	metropolitana	de	
são	Paulo:	

(	*	)	 É	um	rio	naturalmente	meândrico	e	foi	retilinizado	
e	alargado	em	alguns	trechos	dessa	região,	através	
de	obras	de	engenharia,	para	aumentar	sua	vazão	
e	reduzir	as	enchentes.		

(	*	)	 É	um	rio	meândrico	em	todo	seu	curso	nessa	re-
gião,	ocasionando	enchentes,	em	períodos	chuvo-
sos,	devido	à	sua	baixa	vazão	e	à	ocupação	urbana	
nas	planícies	fluviais.		

(	*	)	 foi	amplamente	modificado	por	obras	de	engenha-
ria	em	alguns	trechos	dessa	região,	mas,	ainda	as-
sim,	ocorrem	enchentes,	em	períodos	de	chuvas	
intensas,	provocando	transtornos	à	população	que	
ocupa	as	planícies	fluviais.		

(	*	)	 mantém	ainda	em	suas	margens	mata	ciliar	pre-
servada	nas	planícies	fluviais	em	todo	trecho	dessa	
região,	o	que	impede	as	enchentes	nos	períodos	de	
precipitação	intensa.		

(	*	)	 foi	amplamente	modificado	por	obras	de	enge-
nharia	em	alguns	trechos	dessa	região,	mas	essas	
obras	não	impedem	a	deposição	de	lixo	no	seu	lei-
to	que	é	carreado	por	enxurradas	em	períodos	
chuvosos.		

39.	(PUCC-SP)	considere	o	trecho	de	uma	bacia	hidrográ-
fica	apresentado	adiante.

assinale	a	alternativa	que	contém	o	conjunto	de	carac-
terísticas	identificáveis	no	trecho	apresentado.

a)	 Direção	do	rio	noroeste-sudeste	e	maior	capacidade	
erosiva	dos	rios	da	margem	direita.

b)	 Direção	do	rio	nordeste-sudoeste	e	maior	capacida-
de	erosiva	dos	rios	da	margem	esquerda.

c)	 Direção	do	rio	noroeste-sudeste	e	tendência	à	for-
mação	de	meandros	nos	rios	da	margem	esquerda.

d)	 Drenagem	do	tipo	exorreica	e	tendência	à	formação	
de	extensas	várzeas	nos	rios	da	margem	esquerda.

e)	 Drenagem	do	tipo	endorreica	e	maior	capacidade	
erosiva	dos	rios	da	margem	direita.

40.	(Unicamp-SP)		

Em 1902 os paulistas organizam o primeiro campeona-
to de futebol no Brasil. No mesmo ano, surgem os pri-
meiros campos de várzea, que logo se espalham pelos 
bairros operários, e já em 1908/1910, a várzea paulistana 
congregava vários e concorridos campeonatos, de forma 
que São Paulo não é apenas pioneira nacional no futebol 
“oficial”, mas também, e sobretudo, no “futebol popular”. 
A retificação dos rios Pinheiros e Tietê, a partir dos anos 
1950, eliminou da paisagem urbana inúmeros campos de 
várzea, provavelmente mais de uma centena.

adaptado	de:	JesUs,	G.	m.	Várzeas,	operários	e	futebol:	
uma	outra	Geografia.	Geographia.	rio	de	Janeiro,	

2002.	v.	4,	n.	8,	p.	84-92.

Várzea	é	uma	forma	geomorfológica	associada	às	mar-
gens	de	rios	caracterizadas	pela	topografia	plana	(o	que	
facilita	o	uso	como	campos	de	futebol)	e	

a)	 sujeita	 a	 inundações	 periódicas	 anuais,	 quando	
ocorre	a	deposição	de	sedimentos	finos.	está	posi-
cionada	entre	o	terraço	e	o	rio.			

b)	 sujeita	a	inundações	apenas	em	anos	muito	chuvo-
sos,	quando	ocorre	a	deposição	de	sedimentos	gros-
sos.	está	posicionada	entre	o	terraço	e	o	rio.			
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c)	 sujeita	 a	 inundações	 periódicas	 anuais,	 quando	
ocorre	a	deposição	de	sedimentos	finos.	está	posi-
cionada	entre	a	vertente	e	o	terraço.			

d)	 sujeita	a	inundações	apenas	em	anos	muito	chuvo-
sos,	quando	ocorre	a	deposição	de	sedimentos	finos.	
está	posicionada	entre	a	vertente	e	o	terraço.			

Biomas e formações vegetais

41.	(UFPR)	em	18	de	julho	de	2000,	foi	publicada	a	lei	9	985,	
que	instituiu	o	Sistema Nacional de Unidades de Conser-

vação da Natureza.	De	acordo	com	essa	lei,	Unidade de 

Conservação:	

a)	 é	o	espaço	territorial	situado	nas	margens	de	rios	e	
lagos,	cuja	abrangência	de	proteção	depende	da	lar-
gura	de	cada	corpo	hídrico	e	da	declividade	do	terre-
no	localizado	às	margens	desses	corpos.			

b)	 é	o	espaço	territorial	situado	em	topos	de	serras,	
montanhas	e	outras	formações	cujo	relevo	exige	ga-
rantias	legais	de	proteção.			

c)	 são	as	áreas	frágeis	situadas	em	biomas	bastante	
degradados,	a	exemplo	da	floresta	atlântica,	cujo	
pouco	que	restou	precisa	ser	conservado.			

d)	 é	o	espaço	territorial	e	seus	recursos,	com	caracte-
rísticas	naturais	relevantes,	instituídos	pelo	poder	
público	com	objetivos	e	limites	definidos,	ao	qual	se	
aplicam	garantias	de	proteção.			

e)	 são	as	áreas	de	propriedade	pública,	como	Parques,	
estações	ecológicas,	Áreas	de	Proteção	ambiental,	
florestas	nacionais	e	reservas	de	Desenvolvimento	
sustentável,	entre	outras,	nas	quais	a	extração	de	
recursos	é	proibida.			

43.	(UFSC)	 Lá para as bandas do mangue da Cidade Nova 

havia, ao pé de um charco, uma casa coberta de palha da 

mais feia aparência, cuja frente suja e testada enlameada 

bem denotavam que dentro o asseio não era muito gran-

de. Compunha-se ela de uma pequena sala e um quarto; 

toda a mobília eram dois ou três assentos de paus, algu-

mas esteiras em um canto, e uma enorme caixa de pau, 

que tinha muitos empregos; era mesa de jantar, cama, 

guarda-roupa e prateleira. 

Disponível	em:	<http://objdigital.bn.br/acervo_Digital/livros_
eletronicos/milicias.pdf>.	acesso	em:	7	ago.	2011.

sobre	os	manguezais,	assinale	a(s)	proposição(ões)	cor-
reta(s).	

(01)	nos	ambientes	de	manguezais	a	amplitude	térmi-
ca	é	superior	a	15	°c,	pois	o	tipo	climático	predomi-
nante	é	o	tropical	de	altitude.			

(02)	os	manguezais	atuam	como	fixadores	do	solo,	pois	
a	presença	e	o	entrelaçamento	das	raízes	aéreas	
contribuem	para	a	deposição	dos	sedimentos	tra-
zidos	pelas	águas	dos	rios	e	do	mar.			

(04)	De	acordo	com	o	excerto	acima,	construir	junto	às	
formações	de	mangues	era	um	privilégio	das	clas-
ses	sociais	de	maior	poder	aquisitivo.			

(08)	os	manguezais	são	típicos	de	regiões	tropicais,	por	
isso	no	brasil	encontram-se	restritos	ao	litoral	ca-
tarinense	e	capixaba.			

(16)	apesar	da	pouca	variedade,	a	vegetação	do	mangue	
exerce	papel	de	significativa	importância	na	cadeia	
alimentar,	graças	à	quantidade	de	matéria	orgâni-
ca	oriunda	da	decomposição,	principalmente	de	
suas	folhas.			

42.	(Unicamp-SP)	o	mapa	abaixo	mostra	a	distribuição	global	do	fluxo	de	carbono.	as	regiões	indicadas	pelos	números	i,	
ii	e	iii	são,	respectivamente,	regiões	de	alta,	média	e	baixa	absorção	de	carbono.

BEER et al. Science, 329: 834-838, 2010.

considerando-se	as	referidas	regiões,	pode-se	afirmar	que	os	respectivos	tipos	de	vegetação	predominante	são:	
a)	 i-floresta	tropical;	ii-savana;	iii-tundra	e	taiga.
b)	 i-floresta	amazônica;	ii-Plantações;	iii-floresta	temperada.
c)	 i-floresta	tropical;	ii-Deserto;	iii-floresta	temperada.
d)	 i-floresta	temperada;	ii-savana;	iii-tundra	e	taiga.			
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44.	(Udesc)	observe	o	mapa	abaixo,	sobre	os	domínios	mor-
foclimáticos:

domínios morfoclimáticos brasileiros

1

2

3

5

6

7

4

Aziz N. Ab’Sáber.

indique	o	número	correspondente	ao	domínio	morfo-
climático:

(	*	)	 domínio	da	caatinga

(	*	)	 domínio	do	cerrado

(	*	)	 domínio	das	pradarias

(	*	)	 domínio	amazônico

(	*	)	 domínio	dos	mares	e	morros

(	*	)	 domínio	das	araucárias

(	*	)	 faixas	de	transição

assinale	a	alternativa	que	contém	a	sequência	correta,	
de	cima	para	baixo.	

a)	 2	–	6	–	1	–	4	–	5	–	7	–	3.			

b)	 2	–	4	–	6	–	1	–	3	–	7	–	5.			

c)	 4	–	2	–	1	–	7	–	3	–	5	–	6.			

d)	 4	–	2	–	6	–	1	–	3	–	5	–	7.			

e)	 6	–	1	–	3	–	5	–	4	–	2	–	7.			

45.	(UEM-PR)	sobre	os	grandes	biomas	do	mundo,	as	sinale	
o	que	for	correto.		

(01)	as	pradarias	são	compostas,	basicamente,	por	
gramíneas	e	são	encontradas,	principalmente,	em	
regiões	de	clima	temperado.	esse	bioma	recebe	o	
nome	de	pradaria,	na	américa	do	norte,	e	de	pam-
pa,	na	américa	do	sul.	Um	dos	solos	mais	férteis	do	
mundo,	denominado	tchernozion,	é	encontrado	sob	
as	pradarias	da	rússia	e	da	Ucrânia.			

(02)	a	floresta	boreal	ou	taiga	ocorre	apenas	nas	altas	
latitudes	do	hemisfério	norte,	em	regiões	de	clima	
temperado	continental,	como	canadá,	suécia,	fin-
lândia	e	rússia.	É	um	bioma	que	apresenta	uma	
formação	homogênea,	na	qual	predominam	coní-
feras	do	tipo	pinheiro,	resistentes	ao	frio.			

(04)	os	desertos	são	biomas	cujas	espécies	estão	adap-
tadas	à	escassez	de	água	em	regiões	com	índice	
pluviométrico	muito	baixo.	os	solos	são	sempre	
muito	pedregosos	ou	arenosos.	nessas	áreas,	são	
encontradas	plantas	xerófitas	e	em	lugares	onde	a	
água	aflora	à	superfície	surgem	os	oásis.			

(08)	nas	regiões	de	montanhas,	há	uma	grande	varia-
ção	da	altitude.	À	medida	que	aumenta	a	altitude	e	
diminui	a	temperatura,	os	solos	ficam	mais	rasos	e	
aparecem	as	plantas	orófilas,	que	são	plantas	
adaptadas	a	grandes	altitudes.			

(16)	a	tundra	é	um	bioma	seco	e	frio,	com	dois	estratos	
de	vegetação:	um	mais	alto,	formado	por	árvores	e	
outro,	mais	baixo,	composto	por	gramíneas.	a	tun-
dra	é	encontrada,	geralmente,	na	faixa	de	transição	
entre	os	desertos	e	as	florestas.	Grandes	exten-
sões	da	tundra	são	encontradas	na	África,	na	amé-
rica	do	sul	e	no	méxico.			

46.	(Fuvest-SP)	no	mapa	atual	do	brasil,	reproduzido	abai-
xo,	 foram	 indicadas	as	rotas	percorridas	por	algumas	
bandeiras	paulistas	no	século	XVii.

Mato

Grosso

Mato Grosso

do Sul

Goiás
Minas

Gerais

São Paulo

0 620 km

Adaptado de: ARRUDA, José Jobson de. Atlas histórico. Ática, 1989. 

nas	rotas	indicadas	no	mapa,	os	bandeirantes	

a)	 mantinham-se,	desde	a	partida	e	durante	o	trajeto,	
em	áreas	não	florestais.	no	percurso,	enfrentavam	
períodos	de	seca,	alternados	com	outros	de	chuva	
intensa.			

b)	 mantinham-se,	desde	a	partida	e	durante	o	traje-
to,	em	ambientes	de	florestas	densas.	no	percur-
so,	enfrentavam	chuva	frequente	e	muito	abun-
dante	o	ano	todo.			

c)	 deixavam	ambientes	florestais,	adentrando	áreas	de	
campos.	no	percurso,	enfrentavam	períodos	muito	
longos	de	seca,	com	chuvas	apenas	ocasionais.			

d)	 deixavam	ambientes	de	 florestas	densas,	aden-
trando	áreas	de	campos	e	matas	mais	esparsas.	
no	percurso,	enfrentavam	períodos	de	seca,	alter-
nados	com	outros	de	chuva	intensa.			

e)	 deixavam	áreas	de	matas	mais	esparsas,	aden-
trando	ambientes	de	florestas	densas.	no	percur-
so,	enfrentavam	períodos	muito	longos	de	chuva,	
com	seca	apenas	ocasional.				

47.	(UFRGS-RS)	assinale	a	alternativa	que	preenche	cor-
retamente	 as	 lacunas	 do	 texto	 abaixo,	 na	 ordem	 em	
que	aparecem.
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O chaparral, ou vegetação mediterrânea, é um bio-
ma marcado por verões secos e quentes. A paisagem 
é formada basicamente por maquis e garrigues, es-
pécies arbustivas de folhas duras e grossas, sempre 
verdes, adaptadas à longa estiagem. Tipicamente eu-
ropeia, essa paisagem vegetal aparece também nas 
extremidades setentrional e meridional da África e em 
áreas costeiras da Austrália meridional, do ***** e 

*****.

a)	 sul	da	argentina	-	de	madagascar.

b)	 sul	da	argentina	-	da	nova	Zelândia.

c)	 sul	da	argentina	-	do	sudeste	dos	estados	Unidos.

d)	 chile	-	do	sudoeste	dos	estados	Unidos.

e)	 chile	-	do	Peru.

48.	(Fuvest-SP)	Um	viajante	saiu	de	araripe,	no	ceará,	per-
correu,	inicialmente,	1	000	km	para	o	sul,	depois	1	000	km	
para	o	oeste	e,	por	fim,	mais	750	km	para	o	sul.	

São Paulo

Araripe

0 225

km

450

N

com	base	nesse	trajeto	e	no	mapa	acima,	pode-se	afir-
mar	que,	durante	seu	percurso,	o	viajante	passou	pelos	
estados	do	ceará,	

a)	 rio	Grande	do	norte,	bahia,	minas	Gerais,	Goiás	e	rio	
de	Janeiro,	tendo	visitado	os	ecossistemas	da	caa-
tinga,	mata	atlântica	e	Pantanal.	encerrou	sua	via-
gem	a	cerca	de	250	km	da	cidade	de	são	Paulo.			

b)	 rio	Grande	do	norte,	bahia,	minas	Gerais,	Goiás	e	rio	
de	Janeiro,	tendo	visitado	os	ecossistemas	da	caa-
tinga,	mata	atlântica	e	cerrado.	encerrou	sua	via-
gem	a	cerca	de	750	km	da	cidade	de	são	Paulo.			

c)	 Pernambuco,	bahia,	minas	Gerais,	Goiás	e	são	Pau-
lo,	tendo	visitado	os	ecossistemas	da	caatinga,	mata	
atlântica	e	Pantanal.	encerrou	sua	viagem	a	cerca	de	
250	km	da	cidade	de	são	Paulo.			

d)	 Pernambuco,	bahia,	minas	Gerais,	Goiás	e	são	Pau-
lo,	tendo	visitado	os	ecossistemas	da	caatinga,	mata	
atlântica	e	cerrado.	encerrou	sua	viagem	a	cerca	de	
750	km	da	cidade	de	são	Paulo.			

e)	 Pernambuco,	bahia,	minas	Gerais,	Goiás	e	são	Pau-
lo,	tendo	visitado	os	ecossistemas	da	caatinga,	mata	
atlântica	e	cerrado.	encerrou	sua	viagem	a	cerca	de	
250	km	da	cidade	de	são	Paulo.			

49.	(UFT-TO)	as	queimadas	no	brasil	são	problemas	am-
bientais	oriundos,	sobretudo	das	práticas	da	agricul-
tura	que	causam	prejuízos	ao	meio	ambiente	e	à	saúde	
da	população.	com	base	no	mapa	a	seguir,	que	mostra	
as	queimadas	no	brasil	num	determinado	período	de	
2010	 segundo	 o	 inPe	 (instituto	 nacional	 de	 Pesqui-
sa	espacial),	assinale	a	alternativa	correta	que	indica	
quais	os	biomas	mais	afetados	na	área	de	alta	concen-
tração	das	queimadas.

Queimadas

REGISTRO DE
QUEIMADAS

Nenhum registro

Média concentração

Alta concentração

0 560

km

N

a)	 caatinga,	campos,	floresta	amazônica.				

b)	 cerrado,	floresta	amazônica,	caatinga.				

c)	 cerrado,	mata	da	araucária,	Vegetação	Litorânea.				

d)	 floresta	amazônica,	campos,	mata	de	araucária.				

e)	 Vegetação	do	Pantanal,	mata	atlântica,	caatinga.			

50.	(UFPB)	a	agricultura	brasileira	vem	expandindo	suas	
fronteiras,	recebendo	capital	internacional	nos	últimos	
anos,	aumentando	substancialmente	sua	produção	de	
grãos	voltada,	principalmente,	para	a	exportação.	as	
consequências	ambientais	 também	vêm	aumentando	
consideravelmente	com	o	desmatamento	clandestino,	
as	 queimadas	 e	 o	 aumento	 da	 erosão	 dos	 solos	 que	
contribui,	de	maneira	expressiva,	para	o	assoreamento	
de	rios	e	a	diminuição	de	sua	vazão.

nesse	contexto,	é	correto	afirmar	que,	na	região	cen-
tro-oeste,	os	biomas	mais	ameaçados	pelo	desmata-
mento	e	pelo	assoreamento	são	respectivamente:	

a)	 cerrado	e	floresta	amazônica.				

b)	 cerrado	e	Pantanal.				

c)	 floresta	amazônica	e	cerrado.			

d)	 caatinga	e	Pantanal.				

e)	 Pantanal	e	cerrado.			
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51.	(Fuvest-SP)	observe	as	charges.

Disponível em: <http://historiaemprojetos.blogspot.com> e 

<http://dalciomachado.blogspot.com>. Acesso em: jul. 2011.

as	charges,	respectivamente	dos	cartunistas	Henfil	(1982)	
e	Dalcio	(2011),	estão	separadas	por	quase	trinta	anos	de	
história,	mas	unidas	na	crítica	

a)	 ao	preço,	no	mercado	internacional,	da	madeira	ex-
traída	das	florestas	brasileiras.			

b)	 à	presença	de	capital	estrangeiro	na	exploração	de	
madeiras	de	florestas	no	país.			

c)	 à	exportação	ilegal,	via	países	vizinhos,	de	madeira	
extraída	das	florestas	brasileiras.			

d)	 ao	desmatamento	extensivo	e	indiscriminado	das	
florestas	brasileiras.			

e)	 ao	uso	recorrente	de	queimadas	na	eliminação	de	
florestas	no	país.			

52.	(UFPB)	o	debate	sobre	o	novo	código	florestal	no	con-
gresso	nacional	acirrou	a	discussão	sobre	a	preserva-
ção	do	meio	ambiente	e	sobre	as	Áreas	de	Preservação	
Permanentes.	 em	 relação	 às	 Áreas	 de	 Preservação	
Permanentes,	é	correto	afirmar:	

a)	 toda	a	floresta	amazônica	é	considerada	Área	de	
Preservação	Permanente,	tendo	em	vista	seu	eleva-
do	número	de	espécies	vegetais	e	animais,	muitas	
delas	em	risco	de	extinção.			

b)	 qualquer	vegetação	que	ocupe	vertentes	ou	encos-
tas,	não	importando	o	grau	de	declividade,	é	conside-
rada	Área	de	Preservação	Permanente.			

c)	 toda	floresta	tropical	(mata	atlântica)	é	considerada	
Área	de	Preservação	Permanente,	devido	a	seu	esta-
do	de	conservação	elevado	e	à	pouca	interferência	
antrópica.			

d)	 toda	vegetação	que	se	encontra	às	margens	dos	
cursos	de	água,	como	as	matas	ciliares,	é	conside-
rada	Área	de	Preservação	Permanente,	tendo	seus	
limites	determinados	pelas	larguras	dos	rios.			

e)	 qualquer	tipo	de	cerrado	é	considerado	Área	de	Pre-
servação	Permanente,	devido	à	sua	grande	devasta-
ção,	provocada	pelo	avanço	do	agronegócio	na	região	
centro-oeste	do	brasil.			

53.	(UFPR)	o	território	brasileiro	possui	diversos	biomas,	
entre	 os	 quais	 destacam-se	 a	 floresta	 amazônica,	 o	
cerrado	e	a	mata	atlântica.	sobre	esses	biomas,	é	cor-
reto	afirmar:	

a)	 o	cerrado,	que	se	localiza	na	região	central	do	brasil,	
tem	como	característica	formar-se	em	solos	pobres	
e	arenosos	e,	em	consequência,	é	pouco	ameaçado	
pela	expansão	agrícola.			

b)	 a	floresta	amazônica,	formação	localizada	notada-
mente	no	norte	do	brasil,	tende	a	desaparecer	nas	
próximas	décadas,	haja	vista	que	o	desmatamento	e	
as	queimadas	têm	seus	índices	elevados	ano	a	ano,	
evidenciando	a	ausência	de	políticas	públicas	volta-
das	à	conservação	daquela	floresta.			

c)	 a	mata	atlântica,	formação	que	se	estendia	desde	o	
litoral	nordestino	ao	rio	Grande	do	sul,	onde	se	loca-
liza	boa	parte	dos	maiores	centros	brasileiros,	foi	o	
bioma	mais	desmatado	do	país,	motivo	pelo	qual	
seus	remanescentes	foram	transformados	em	uni-
dades	de	conservação,	o	que	lhe	garante	a	maior	ex-
tensão	em	áreas	preservadas	do	brasil.			

d)	 Uma	característica	comum	entre	esses	três	biomas	
é	que	todos	apresentam	elevada	biodiversidade	e	
presença	de	espécies	endêmicas,	evidenciando	que	
todos	precisam	ser	igualmente	preservados.			

e)	 no	norte	do	brasil,	a	urbanização	excessiva	das	ci-
dades	tem	como	consequência	o	desmatamento	e	as	
queimadas,	comprometendo	a	conservação	da	flo-
resta,	fato	que	frequentemente	ganha	grande	di-
mensão	na	imprensa.			

54.	(UEL-PR)	analise	a	figura	a	seguir.

p	 mangue	no	rio	Preguiças,	barreirinhas,	ma.

com	 base	 na	 figura	 e	 nos	 conhecimentos	 sobre	 os	
manguezais,	considere	as	afirmativas	a	seguir.

	 i.	são	formados	em	ambientes	de	transição	das	águas	
fluviais	para	as	águas	oceânicas,	nas	zonas	de	con-
tato	entre	terra	e	mar.

	 ii.	trata-se	de	um	domínio	morfoclimático	que	se	de-
senvolve	graças	à	biodiversidade	ambiental	que	ca-
racteriza	as	suas	florestas.

	 iii.	sua	fauna	representa	importante	fonte	de	alimen-
tos	para	o	habitante,	que	depende	deste	ecossiste-
ma	para	extrair	seu	meio	de	subsistência.

	 iV.	a	 ausência	 de	 legislação	 de	 proteção	 aos	 man-
guezais	resultou	no	seu	desaparecimento	em	es-
cala	global.

assinale	a	alternativa	correta.	

a)	 somente	as	afirmativas	i	e	ii	são	corretas.			
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b)	 somente	as	afirmativas	i	e	iii	são	corretas.			

c)	 somente	as	afirmativas	iii	e	iV	são	corretas.			

d)	 somente	as	afirmativas	i,	ii	e	iV	são	corretas.			

e)	 somente	as	afirmativas	ii,	iii	e	iV	são	corretas.			

As conferências em defesa do meio ambiente

55.	(PUC-RS)	a	amazônia	tem	sofrido	agressões	ambien-
tais	incontestáveis,	desde	desmatamentos	para	a	pro-
dução	de	madeiras	até	uma	quase	incontrolável	biopi-
rataria.	embora	seja	necessário	promover	o	desenvol-
vimento,	 também	 é	 preciso	 distribuir	 as	 riquezas	 de	
forma	justa	e	conservar	o	patrimônio	para	as	gerações	
seguintes.	 Para	 isso,	 o	 caminho	 mais	 recomendado	
tem	 sido	 o	 planejamento	 regional	 com	 investimento	
em	políticas	públicas	qualificadas,	o	qual	deverá	con-
siderar,	sobretudo,

a)	 a	criação	de	novas	zonas	francas,	como	a	de	manaus.

b)	 o	incentivo	para	as	políticas	agroindustriais	facilita-
doras	do	ingresso	de	grupos	estrangeiros	com	capi-
tal	próprio	e	portadores	de	tecnologia	moderna.

c)	 o	ecoturismo	de	massa	nas	áreas	de	fácil	acesso.

d)	 a	criação	de	novas	fronteiras	agrícolas.

e)	 o	desenvolvimento	sustentável,	com	a	participação	
das	comunidades	locais.

56.	(Unirio-RJ)	a	ideia	de	desenvolvimento	sustentável	tem	
sido	cada	vez	mais	discutida	junto	às	questões	que	se	
referem	 ao	 crescimento	 econômico.	 De	 acordo	 com	
este	conceito	considera-se	que:

a)	 o	meio	ambiente	é	fundamental	para	a	vida	humana	
e,	portanto,	deve	ser	intocável.

b)	 os	países	subdesenvolvidos	são	os	únicos	que	prati-
cam	esta	ideia,	pois,	por	sua	baixa	industrialização	
preservam	melhor	o	seu	meio	ambiente	do	que	os	
países	ricos.

c)	 ocorre	uma	oposição	entre	desenvolvimento	e	prote-
ção	ao	meio	ambiente	e,	portanto,	é	inevitável	que	os	
riscos	ambientais	sustentem	o	crescimento	econô-
mico	dos	povos.

d)	 se	deve	buscar	uma	forma	de	progresso	socioeconô-
mico	que	não	comprometa	o	meio	ambiente	sem	que,	
com	isso,	deixemos	de	utilizar	os	recursos	nele	dis-
poníveis.

e)	 são	as	riquezas	acumuladas	nos	países	ricos	em	pre-
juízo	das	antigas	colônias,	durante	a	expansão	colo-
nial,	que	devem,	hoje,	sustentar	o	crescimento	eco-
nômico	dos	povos.

57.	(PUC-RS)	instrUÇÃo:	responder	à	questão	com	base	
nas	afirmativas	que	tratam	da	agenda	21,	considerada	
a	mais	abrangente	tentativa	de	promover	um	novo	pa-
drão	de	desenvolvimento	em	nível	mundial.

a	agenda	21:

	 i.	propõe	 a	 diminuição	 das	 disparidades	 regionais	 e	
interpessoais	de	renda.

	 ii.	alerta	 para	 a	 necessidade	 de	 mudanças	 nos	 pa-
drões	de	produção	e	de	consumo.

	 iii.	manifesta	a	necessidade	da	construção	de	cidades	
sustentáveis.

	 iV.	defende	a	continuidade	dos	modelos	e	 instrumen-
tos	de	gestão	adotados	pelos	países	ditos	desenvol-
vidos.

as	afirmativas	corretas	são,	apenas,

a)	 i	e	ii.

b)	 i	e	iii.

c)	 i,	ii	e	iii.

d)	 ii	e	iV.

e)	 iii	e	iV.

58.	(UFSC)	Leia	atentamente	os	textos	a	seguir:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.

constitUiÇÃo	Da	rePÚbLica	feDeratiVa	Do	brasiL.	
brasília,	Df:	senado,	1988,	artigo	225,	caput.

Essa evolução culmina, na fase atual, onde a economia 

se tornou mundializada, e todas as sociedades termi-

nam por adotar, de forma mais ou menos total, de ma-

neira mais ou menos explícita, um modelo técnico único 

que se sobrepõe à multiplicidade de recursos naturais 

e humanos.

santos,	milton.	a	redescoberta	da	natureza.	aula	inaugural	
da	faculdade	de	filosofia,	Letras	e	ciências	Humanas	da	

Universidade	de	são	Paulo,	10	mar.	1992.

sobre	os	textos	acima,	referentes	à	questão	ambiental,	
assinale	a(s)	proposição(ões)	correta(s):

(01)	o	segundo	texto	expressa	o	reconhecimento	de	que	
o	modelo	econômico	adotado	determina	a	utiliza-
ção	dos	recursos	naturais	e	humanos.

(02)	De	acordo	com	a	constituição	da	república,	as	difi-
culdades	da	vida	atual	dispensam	as	gerações	pre-
sentes	de	qualquer	responsabilidade	relativa	ao	
patrimônio	ecológico	e	ambiental	legado	às	gera-
ções	futuras.

(04)	Pela	constituição	aprovada	em	1988,	a	defesa	do	
meio	ambiente	é	tarefa	exclusiva	do	poder	públi-
co,	razão	pela	qual	a	ação	das	organizações	não	
Governamentais	(onGs)	não	é	reconhecida	legal-
mente.

(08)	conforme	o	texto	de	milton	santos,	a	economia	
contemporânea	reconhece	a	existência	de	mode-
los	técnicos	diversos,	o	que	favorece	o	respeito	às	
características	naturais	e	humanas	em	diferentes	
pontos	do	planeta.

(16)	o	artigo	225	da	constituição	brasileira	manifesta	
preocupação	com	a	defesa	e	a	preservação	do	meio	
ambiente,	considerado	um	bem	de	uso	comum	do	
povo,	essencial	à	sadia	qualidade	de	vida.

calcule	a	soma	das	respostas	corretas.
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Agricultura de precisão Prática agrícola que utiliza tec-
nologias de georreferenciamento, como GPS, SIG, sen-
soriamento remoto, para fazer o manejo do solo com 
mais precisão, buscando aumentar a produtividade e a 
rentabilidade da propriedade rural.

Assoreamento Preenchimento de um leito fluvial, de um 
lago, uma represa ou uma zona portuária com sedimentos.

Biodiversidade Total de espécies da flora e da fauna en-
contradas em um ecossistema. Quanto maior o número 
de espécies, maior a biodiversidade.

Biomassa Quantidade total de matéria viva de um ecos-
sistema, geralmente expressa em massa por unidade de 
área ou de volume.

Biota Conjunto dos seres vivos – animais e vegetais – que 
vivem na superfície da Terra.

Brisa marítima Vento local que durante o dia sopra do 
oceano para o continente e à noite do continente para 
o oceano, em razão das diferenças de retenção de calor 
dessas duas superfícies.

Cartografia “Disciplina que trata da concepção, produ-
ção, disseminação e estudo de mapas” (Associação 
Cartográfica Internacional, 1991); “disciplina que tra-
ta da organização, apresentação, comunicação e uti-
lização da geoinformação nas formas gráficas, digital 
ou tátil, incluindo todos os processos, desde o trata-
mento dos dados até o uso final na criação de mapas 
e produtos relacionados com a informação espacial” 
(Fraser Taylor, cartógrafo da Universidade Carleton, 
Canadá, 1994).

Cotas altimétricas Número que exprime a altitude de um 
ponto em relação ao nível do mar ou a outra superfície 
de referência.

Crepúsculo Claridade no céu entre o fim da noite e o nas-
cer do Sol ou entre o pôr do Sol e a chegada da noite; 
transição entre o dia e a noite.

Cristal Corpo que apresenta formas geométricas, consti-
tuído por faces planas e arestas retilíneas.

Ecossistema Integração dos fatores bióticos e abióticos 
encontrados num determinado lugar. Nos ecossistemas 
há interação e coexistência entre elementos inorgâni-
cos e orgânicos.

Edafologia Ciência que estuda os solos, relacionando-os 
com as possibilidades de aproveitamento agrícola.

Estuário Foz de rio em encontro com o mar aberto, ocor-
rendo influência das marés e mistura de água salina do 

oceano com a água doce proveniente do continente; a 
foz em estuário é livre, sem formação dos braços que 
caracterizam os deltas.

Etnocentrismo Tendência de um indivíduo ou povo a va-
lorizar sua cultura e a julgar as outras negativamente 
por ser diferente dela. 

Fóssil Vestígio de seres orgânicos (vegetais ou animais) 
encontrados nas rochas. Nas estruturas sedimenta-
res as camadas superiores e os fósseis são mais re-
centes, enquanto nas camadas inferiores são mais 
antigos. O estudo dos fósseis permite identificar a 
idade de um terreno e inferir sua posição na coluna 
geológica.

Fotoperíodo Período em que um ponto qualquer da su-
perfície terrestre fica exposto à incidência dos raios so-
lares.

Húmus Matéria orgânica resultante da decomposição 
de plantas e animais. É encontrado na parte super-
ficial do solo e lhe confere uma cor escura. Pela sua 
riqueza em nutrientes, garante fertilidade aos solos 
que o contém, sendo fundamental para o crescimen-
to das plantas.

Levantamento sistemático Conjunto de medidas plani-
métricas e altimétricas precisas de uma parte da super-
fície terrestre que atendem a uma série de regras fixas, 
como a precisão da escala, do traçado das coordenadas 
e das curvas de nível.

Ondas sísmicas Ondas de choque que se irradiam em cír-
culos concêntricos a partir do foco de um abalo sísmi-
co, o epicentro.

Orogênese Processos tectônicos que deformam e ele-
vam a crosta terrestre, dando origem a grandes ca-
deias montanhosas. Os dobramentos, falhas, abalos 
sísmicos e vulcanismo, entre outros, estão associados 
à orogenia.

Pedologia Ciência que estuda a formação, o desenvolvi-
mento e a composição dos solos.

pH Expressão quantitativa para acidez ou alcalinidade de 
uma solução química. A escala pH varia de 0 a 14, sendo 
que pH 7 é neutro, menor que 7 é ácido e maior que 7 é 
alcalino ou básico.

Porosidade Porcentagem de espaços vazios nos solos, em 
relação ao seu volume total.

Rede de drenagem Traçado dos rios e demais cursos de 
água sobre o relevo.
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UnidAdE 1

FITZ, P. R. Cartografia básica. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
De forma introdutória e em linguagem acessível, aborda os temas 
básicos da Cartografia.

______. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2008.

De forma introdutória e em linguagem acessível, aborda os aspectos 
mais importantes do geoprocessamento. Discute também a estru-
tura e as funções de um SIG.

HORVATH, J. E. O ABCD da Astronomia e Astrofísica. São Paulo: Livraria 
da Física, 2008.

Trata dos temas mais importantes da Astronomia. No capítulo 2, 
por exemplo, analisa o planeta Terra: sua forma, seus movimen-
tos, as estações do ano, etc.

IBGE. Atlas geográfico escolar. 5. ed. Rio de Janeiro, 2009.
Voltado para alunos de Ensino Fundamental e Médio, este atlas in-
troduz algumas noções básicas de Cartografia e mostra uma grande 
diversidade de mapas topográficos e temáticos, do Brasil e do mundo.

LACOSTE, Y. A geografia: isso serve, em primeiro lugar, para fazer a 
guerra. 19. ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 2011.

Esse livro gerou bastante polêmica ao ser lançado em 1976 porque 
aponta o aspecto ideológico da Geografia dos professores (produzida 
na universidade, na escola básica e nos materiais didáticos), que ao 
longo de muito tempo, com um ensino menmônico, descontextuali-
zado e desinteressante, serviu para mascarar o que o autor chama 
de Geografia dos Estados Maiores (aquela à serviço dos Estados e do 
capital), ou seja, a Geopolítica.

MARTINELLI, M. Gráficos e mapas: construa-os você mesmo. São Pau-
lo: Moderna, 1998.

Ensina de forma prática como fazer diversos tipos de gráficos e de 
mapas temáticos.

TAYLOR, B.; HASLAM, A. Mapas: a geografia na prática. São Paulo: Sci-
pione, 1999. (Mãos à obra!).

Por meio de várias atividades práticas se propõe a ensinar de forma 
introdutória os principais conceitos e categorias da Cartografia.

UnidAdE 2

BRANCO, S. M.; BRANCO, F. C. A deriva dos continentes. São Paulo: Mo-
derna, 1996. (Polêmica).

Apresenta a formação e estrutura do nosso planeta, a teoria de We-
neger, o paleomagnetismo e algumas relações entre energia, ca-
deias alimentares e a vida.

CANTO, E. L. do. Minerais, minérios, metais. De onde vêm? Para onde 
vão? São Paulo: Moderna, 2000. (Polêmica).

Apresenta alguns conceitos e a história geológica do nosso planeta, 
analisa as questões físicas, econômicas, sociais e ambientais liga-
das à extração de ouro, ferro, alumínio e outros metais.

CLARKE, R.; KING, J. O atlas da água. São Paulo: Publifolha, 2005.

Livro muito bem ilustrado e rico em dados estatísticos, gráficos e 
mapas, abordando os limites da disponibilidade da água no planeta, 

suas formas de uso, relação com a saúde, as agressões aos rios e 
aquíferos e outros temas.

CONTI, J. B. Clima e meio ambiente. São Paulo: Atual, 1998. (Meio am-
biente).

Analisa os mecanismos do clima, os fenômenos climáticos, algumas 
relações do ser humano com a natureza e o clima urbano e rural.

DEAN, W. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica 
brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

Apresenta a evolução biogeográfica da floresta e a forma como o 
desenvolvimento das atividades econômicas dizimou quase toda 
a mata.

FERREIRA, A. G. Meteorologia prática. São Paulo: Oficina de Textos, 
2006.

Trata dos fundamentos de sensoriamento remoto, satélites meteo-
rológicos, composição e outras características da atmosfera, circu-
lação global, tempestades e outros temas, com riqueza de ilustra-
ções e imagens de satélite.

FURLAN, S. Â.; NUCCI, J. C. A conservação das florestas tropicais. São 
Paulo: Atual, 1999. (Meio ambiente).

Trata da importância das florestas tropicais para o clima, da destrui-
ção, conservação e recuperação das matas.

GIANSANTI, R. O desafio do desenvolvimento sustentável. São Paulo: 
Atual, 1998. (Meio ambiente).

Aborda os principais impactos ambientais em escala local, nacional 
e mundial, as possíveis saídas para reduzi-los, entre elas os acordos 
internacionais e a tentativa de implementação do desenvolvimento 
sustentável.

HELENE, M. E. M. Florestas: desmatamento e destruição. São Paulo: 
Scipione, 1996. (Ponto de apoio).

Apresenta as causas e consequências do desmatamento, a diver-
sidade biológica das florestas, o efeito estufa e a importância do 
reflorestamento.

________ et al. Poluentes atmosféricos. São Paulo: Scipione, 2001. 
(Ponto de apoio).

Discute as mais importantes questões ligadas à poluição do ar: prin-
cipais tipos de poluentes, consequências mais importantes e estra-
tégias para evitar o aquecimento global.

LEITE, Marcelo. Brasil: paisagens naturais: espaço, sociedade e biodi-
versidade nos grandes biomas brasileiros. São Paulo: Ática, 2007.

Livro bem ilustrado e de leitura agradável que aborda a localização, 
características físicas, biodiversidade, população, economia e con-
servação dos biomas brasileiros.

MOURÃO, R. C. de F. Vai chover no fim de semana? São Leopoldo (RS): 
Unisinos, 2003. (Aldus).

Livro de divulgação científica que aborda vários temas interessantes 
de Meteorologia e Climatologia, como previsão do tempo, raios, re-
lâmpagos e trovões, furacões, mudanças climáticas e outros.

PEARCE, F. O aquecimento global. Causas e efeitos de um mundo mais 
quente. São Paulo: Publifolha, 2002. (Mais ciência).

Explica o que é o efeito estufa, as evidências de alterações climáticas 
e as opções para evitar o agravamento do fenômeno.
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Índice remissivo

A
Ab’ Saber, Aziz 115

Aciculifoliada 194

Aerofotogrametria 66

Agenda 21 228

Agente externo (Ver também Força externa) 112

Agente interno 112 
Amazônia Azul 122

Anamorfose geográfica 58

Aquífero 178

Aquífero Guarani 180

Área de Preservação Permanente 214

Arqueologia 98

Assoalho oceânico 101

Associação de culturas 132

Assoreamento 134, 185, 258

Astenosfera 99

Azevedo, Aroldo de 115

B
Bacia sedimentar 107, 108, 117

Baía (morfologia litorânea) 124

Barra (morfologia litorânea) 124

Borda de placas tectônicas
convergente 102

divergente 102

conservativa 102

Brisa marítima 149, 258

Bússola 17

C
Caatinga 205, 208

Cabo (morfologia litorânea) 124

Caducifólia (Ver também Decídua e Estacional) 193

Camada de ozônio 164

Campos naturais 205, 210

Canal fluvial 184

Capão 209

Carta topográfica 37

Cartografia 16, 36, 37

Cerrado 205, 209

Chapada 118

Chuva 
de convecção 147

frontal 148 
orográfica 148

Circulação atmosférica 149

Clima 139

Clube de Roma 222

Compostagem 136

Conselho Nacional do Meio Ambiente 213

Constelação do Cruzeiro do Sul 18

Convenção da Biodiversidade 228

Convenção sobre Mudanças Climáticas 228

Crosta terrestre 98, 99

Cuesta 118

Curvas de nível 38, 132

d
Decídua (Ver também Caducifólia e Estacional) 193 
Declaração de Princípios Relativos às Florestas 228

Depressão (compartimento de relevo) 116

Desertificação 204

Deserto 195, 199

Desmatamento 201

Determinismo geográfico 12

Divisor de águas 185

Dobramento moderno 107, 108

Domínio morfoclimático 211

Dorsal 103
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Respostas dos testes do Enem e dos vestibulares

Unidade 1 – FUndamentos de CartograFia

enem

1. D 3. C 5. C 

2. B 4. A 6. C 

testes de VestibUlares

1. B 9. E 17. D 25. D 33. 02 + 04 + 08 + 16 = 30

2. E 10. A 18. A 26. B 34. C

3. 01 + 02 + 16 + 64 = 83 11. B 19. E 27. C 35. C

4. F, F, V, V 12. B 20. D 28. C 36. B

5. B 13. C 21. A 29. A

6. C 14. E 22. D 30. D

7. B 15. A 23. D 31. A

8. A 16. A 24. C 32. E

Unidade 2 – geograFia FÍsiCa e meio ambiente

enem

1. E  7. A 13. D

2. D  8. C 14. A

3. A  9. D 15. B

4. E  10. B 16. E

5. A  11. C

6. B  12. E

testes de VestibUlares

1. A  23. F, F, V, V, V  45. 01 + 02 + 04 + 08 = 15

2. B  24. B  46. D

3. E  25. B  47. D

4. C  26. C  48. E

5. 02 + 16 = 18  27. C  49. B

6. E  28. B  50. B

7. B  29. D  51. D

8. B  30. F, F, V, V, V  52. D

9. E  31. D  53. D

10. D  32. D  54. B

11. A  33. 01 + 02 + 04 + 32 + 64 = 103 55. E

12. D  34. B  56. D

13. D  35. C  57. C

14. A  36. D  58. 16

15. 02 + 04 + 08 = 14  37. D  

16. C  38. V, F, V, F, V  

17. B  39. B  

18. V, F, V, F  40. A  

19. E  41. D

20. D  42. A

21. C  43. 02 + 16 = 18

22. D  44. D
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Manual do Professor 3

1   APRESENTAÇÃO

Caro professor

Acreditamos que a diversificação de recursos didáticos contribui para um aprendizado mo-

tivador e significativo. Em consonância com o exigente, complexo e multifacetado mundo em 

que vivemos, é preciso incorporar à vivência da sala de aula novas tecnologias e diferentes lin-

guagens, inclusive aquelas a que os alunos têm acesso cotidianamente. 

Nesse sentido, este Manual do Professor tem o objetivo de oferecer-lhe sugestões e subsídios 

para seu trabalho cotidiano. Fica a seu critério selecionar e articular os que são mais adequados 

às possibilidades e metas de seu curso. Esta coleção apresenta também propostas de atividades 

e projetos interdisciplinares que articulam os conteúdos da Geografia com outros componentes 

curriculares e áreas do conhecimento. Apresenta, ainda, Objetos Educacionais Digitais (OEDs), o 

que vai colaborar com a busca de diversificação dos recursos utilizados em sala de aula.

O primeiro volume inicia-se com o estudo da Cartografia, em razão da importância de seu 

conhecimento para a leitura de mapas, cartas, plantas e diversos tipos de gráficos que se suce-

dem ao longo de toda a coleção: o domínio da linguagem cartográfica é básico para o estudo 

dos temas geográficos. Após tratar da Cartografia, o volume segue trabalhando temas da geo-

grafia física, problemas ambientais – globais, regionais e locais – e conferências internacionais 

sobre meio ambiente. Dessa forma, as relações entre sociedade e natureza são apresentadas 

e analisadas juntamente com a explicação dos processos naturais próprios da geografia física.

O segundo volume começa com o estudo da economia, geopolítica e sociedade no mundo 

contemporâneo: formação do capitalismo e revolução informacional; globalização; desenvolvi-

mento humano e objetivos do milênio; geopolítica do pós-Segunda Guerra e pós-Guerra Fria; 

e conflitos armados no mundo. O estudo desses temas é fundamental para a compreensão das 

unidades que vêm a seguir, tanto no próprio volume 2 – O processo de industrialização nos 

principais países do mundo e o comércio internacional – como no volume 3 – Industrialização e 

política econômica no Brasil, produção e consumo de energia, geografia da população, espaço 

urbano e espaço agrário.

Ao longo do livro do aluno, fizemos várias sugestões de filmes, todos com uma pequena 

sinopse, que podem enriquecer a discussão dos temas abordados; oferecemos também indi-

cações de sites que permitem aprofundar cada um dos assuntos tratados. A utilização de ou-

tros recursos didáticos – vídeos, CD-ROMs, internet, jornais e revistas, atlas, maquetes, saídas 

de estudo do meio, observação da paisagem, etc. – sempre estimula os alunos e favorece o 

aprendizado significativo.

Ao final de cada capítulo, a coleção apresenta duas seções de atividades: 

 ■ Compreendendo conteúdos, que busca fixar os pontos mais importantes dos temas estudados;

 ■ Desenvolvendo habilidades, que, como o nome sugere, está voltada para o desenvolvimento 

de competências e habilidades relacionadas ao tema tratado. Para a elaboração das atividades 

desta seção, levamos em consideração a Matriz de referência para o Enem [Exame Nacional do 

Ensino Médio] (veja-a na página 9). 

Esta coleção apresenta ainda, ao final de alguns capítulos, a seção Dialogando com outras 

disciplinas, que busca mostrar aos alunos como os conhecimentos das diversas disciplinas esco-

lares conversam entre si, complementado-se uns aos outros. O reconhecimento dessa realidade 

multi e interdisciplinar torna o ensino ainda mais significativo.

Para fechar o conjunto de atividades oferecidas, selecionamos ainda uma lista de testes 

e questões do Enem e de alguns dos principais vestibulares do país, que você poderá utilizar 

como achar mais conveniente. Ela aparece ao final de cada unidade e busca abranger os aspec-

tos mais importantes do programa do Ensino Médio.

Há uma grande quantidade de mapas temáticos, tabelas e gráficos (com dados atualizados 

até o final de 2012), fotografias e ilustrações, além de textos de outros autores, que podem ajudar 

a reforçar conceitos, ideias, informações ou conhecimentos.

Bom trabalho!

Autores
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Composta de três volumes, esta coleção está organizada 
por recortes temáticos de caráter geral, contemplando algu-
mas abordagens de caráter mais específico. O amplo temário 
passa por Cartografia, geografia física, questões ambientais, 
economia, globalização, geopolítica, indústria, energia, popu-
lação, urbanização e agropecuária, visando à compreensão 
da organização do espaço geográfico mundial e brasileiro. As 
abordagens mais específicas, como as do volume 2, contem-
plam um conjunto de países (Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemanha, Japão, China, Rússia e diversos emergentes), do 
ponto de vista geopolítico e industrial.

Preocupando-se em tratar questões de caráter interdisci-
plinar que possibilitem a compreensão da realidade atual, a 
coleção aborda as transformações em escala global e a ma-
neira pela qual elas se relacionam com a vida das pessoas em 
escala local; a questão ambiental, que assumiu dimensões 
globais; o impacto da revolução tecnológica sobre o desen-
volvimento da sociedade e a utilização dos recursos naturais, 
entre outras.

Ao analisar a obra, o professor irá identificar que, além 
do texto dissertativo, outras linguagens são utilizadas, como 
fotografias, quadrinhos e charges, tabelas, mapas e plantas, 
gráficos, imagens aéreas e de satélite – todos esses elemen-
tos são importantes instrumentos na compreensão das di-
ferentes dimensões e configurações do espaço em diversas 
escalas geográficas. É importante que o professor trabalhe 
com as diferentes linguagens utilizadas para a análise geo-
gráfica, permitindo ao aluno lidar com os conceitos e códigos 
específicos da Geografia e desenvolver habilidades que lhe 
permitam compreender a organização do espaço.

 f Fundamentação teórico-metodológica

A coleção está estruturada por unidades temáticas sub-
divididas em capítulos, obedecendo ao princípio da comple-
xidade crescente. Esses capítulos desenvolvem-se a partir de 
uma abordagem crítica dos conteúdos, conforme descrito na 
Apresentação deste Manual do Professor. Assim, os conteúdos 
são aprofundados no decorrer da obra. A concepção teórico-
-metodológica adotada tem um caráter epistemológico in-
terdisciplinar levando em conta as relações espaço-tempo-
rais e as relações sociais em diversas escalas geográficas e da 
sociedade com a natureza.

As atividades também são propostas de forma a garan-
tir uma progressão em direção a aprendizagens de maior 
complexidade. A própria sequência das seções de atividades 
reflete isso: primeiro, busca-se fixar os principais pontos do 
capítulo (Compreendendo conteúdos) para, depois, trabalhar 
diferentes competências e habilidades (Desenvolvendo habi-

lidades). Além disso, em alguns momentos de cada volume, 
busca-se relacionar um conjunto mais amplo de conheci-
mentos a diferentes disciplinas e áreas do conhecimento 
(Dialogando com outras disciplinas).

Compreendendo o espaço geográfico como uma cons-
trução histórico-social, a coleção utiliza, em muitos mo-
mentos, uma abordagem histórica para a compreensão 
do mundo atual. Ela apresenta conteúdos e atividades que 
constituem instrumento importante para a compreensão da 
relação entre as sociedades e destas com a natureza. Privile-
giando o espaço geográfico como objeto de conhecimento 
da Geografia, busca explicitar os processos que atuam sobre 
o território, este entendido como espaço organizado, produ-
zido e apropriado pelas sociedades humanas.

O desenvolvimento dos conteúdos aponta para o en-
tendimento dos processos que atuam na organização do 
espaço – esses processos são sociais, mas isso não exclui a 
consideração dos fenômenos naturais. A diversidade dos re-
cursos naturais, sua desigual distribuição pelo mundo e seu 
significado para a sociedade, em qualquer época histórica, 
não podem ser ignorados quando se pretende conhecer as 
variáveis que explicam a organização do espaço. Assim, a na-
tureza é analisada sob a perspectiva do desvendamento dos 
mecanismos próprios de seu funcionamento e de seu senti-
do e significado expressos pelas formas de transformação e 
apropriação pela sociedade.

Com isso, esperamos que, ao longo dos três volumes, a 
relação sociedade-natureza seja compreendida não apenas 
como uma interação entre o ser humano e o meio natural. 
Trata-se de entender que, no processo de produção de sua 
existência, que é também o processo de produção do espa-
ço geográfico, os homens estabelecem entre si relações de 
ordem social, política, econômica e cultural que irão mediar 
– portanto, de alguma forma, condicionar – a maneira como 
as sociedades apropriam-se da natureza.

Os conceitos de espaço geográfico, paisagem, lugar, terri-
tório e região são desenvolvidos ao longo da coleção de for-
ma articulada aos conteúdos – assim, eles ganham sentido e 
significado, sobretudo a partir de análises que contemplam 
questões ambientais, relações econômicas, sociais, geopolíti-
cas, etc. Considerando que os conceitos são uma representa-
ção do real construída no e pelo pensamento, a perspectiva 
metodológica dessa obra encara a operacionalização do con-
ceito como ferramenta de análise em diferentes contextos e, 
sempre que possível, referenciado à realidade mais próxima 
do aluno, ou seja, ao seu lugar.

O enfoque teórico-metodológico do processo de ensino 
e aprendizagem valoriza os conhecimentos prévios dos alu-
nos, sua participação ativa na elaboração do conhecimento 
escolar, no desenvolvimento de suas próprias capacidades de 
aprender e em sua inserção crítica e participativa na socieda-
de. A perspectiva é incentivar a autonomia e a expressão do 
pensamento do aluno em seu diálogo com o conhecimento 
e com o mundo em que está inserido.

O conjunto de textos e atividades sugeridos oferece 
oportunidades para a ampliação da capacidade cognitiva 

2   A COLE‚ÌO
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dos alunos, por meio de diversas habilidades, como análise, 
comparação, explicação, problematização de conteúdos em 
trabalhos investigativos, debates, etc. Além disso, em vários 
momentos o aluno é convidado a posicionar-se acerca da 
realidade em que vive. Tomemos um exemplo: em uma ativi-
dade um texto sobre fonte de energia apresenta vantagens 
e desvantagens da obtenção de energia elétrica em usinas 
nucleares; após a leitura e análise do texto, o aluno é convida-
do a posicionar-se frente à construção dessas usinas no Brasil. 
Outro exemplo: no tratamento dos problemas ambientais 
rurais, solicita-se que o aluno elabore um texto posicionan-
do-se acerca da agricultura orgânica, sendo para isso mobi-
lizadas habilidades como análise, reflexão e elaboração ou 
organização de ideias.

 f Estrutura da coleção

Como já colocado, a obra está organizada em volumes, 
unidades temáticas e capítulos. As unidades começam sem-
pre em página dupla, trazendo uma foto significativa para o 
conteúdo a ser tratado. Essa abertura é, ao mesmo tempo, 
uma síntese dos conteúdos tratados na unidade e um estí-
mulo para o aluno iniciar seu estudo. Cada capítulo tem uma 
epígrafe de alguma personalidade nacional ou internacional 
que se destaca ou se destacou em sua área de conhecimento. 
Considerando a proposta teórico-metodológica do educador 
norte-americano David Ausubel, esse material – a foto e a epí-
grafe – pode ser utilizado como um organizador prévio dos 
temas a serem abordados. As imagens e ideias podem ser uti-
lizadas para equalizar minimamente a estrutura cognitiva dos 
alunos, assim como para problematizar introdutoriamente o 
tema a ser abordado e levantar o conhecimento prévio deles 
sobre esse assunto. Além disso, no início de cada capítulo há 
uma pequena introdução, que visa a apresentar o assunto a 
ser tratado e a lançar, sempre que possível, algumas pergun-
tas ao leitor para despertar seu interesse. Segundo Ausubel 
(2003), para que a aprendizagem se dê de forma significativa, 
além de uma estrutura cognitiva relativamente organizada é 
fundamental que o aluno tenha interesse em aprender. Ao 
longo dos capítulos há tabelas, gráficos e boxes complemen-
tares – dos próprios autores ou com leituras/citações –, per-
mitindo ao aluno um contato com diferentes tipos de textos 
relacionados ao assunto abordado, seja de Geografia ou de 
outra disciplina da área de Ciências Humanas. É importante 
destacar a parte iconográfica, que procura oferecer mapas e 
imagens atualizados, articulados ao texto, que auxiliem o alu-
no em sua leitura, tornando-a mais interessante e facilitando 
a compreensão da realidade multidisciplinar.

Ao final de cada capítulo, encontram-se duas seções 
de atividades: Compreendendo conteúdos e Desenvolvendo 
habilidades. A primeira tem o intuito principal de retomar 
aspectos fundamentais dos conteúdos desenvolvidos no 
decorrer do capítulo – conceitos da Geografia e de outras 
ciências humanas, informações e conhecimentos –, a partir 
da proposição de questões que permitam ao aluno analisar 
de maneira reflexiva os temas estudados. A segunda procu-
ra desenvolver uma série de habilidades – como leitura e 
interpretação de textos; análise de mapas, gráficos e tabelas; 

reflexão e posicionamento crítico; criatividade e elaboração 
própria –, além de buscar articular a teoria com a prática 
cotidiana dos alunos.

Em cada um dos volumes há quatro atividades Dialogan-
do com outras disciplinas, que visam a desenvolver um enfo-
que interdisciplinar na compreensão de determinados fenô-
menos da realidade. Nas atividades propostas, a Geografia 
dialoga com diversas outras disciplinas, na tentativa de me-
lhor compreender o mundo em que vivemos, no qual os fe-
nômenos físicos e humanos acontecem de forma integrada.

Propositalmente, as atividades propostas não são exten-
sas nem em número exagerado, possibilitando ao professor 
dosá-las de acordo com a carga horária de seu curso e com-
plementá-las, se necessário, com outras atividades sugeridas 
neste Manual.

Finalizando as atividades, há sugestões para Pesquisa na in-
ternet e Sessão de vídeos. No primeiro caso, reunimos indicações 
de sites confiáveis, que poderão auxiliar em pesquisas e/ou na 
complementação do estudo – entretanto, como essa mídia é 
muito dinâmica, é importante sempre verificar se houve algu-
ma alteração entre a data de acesso indicada no livro e aquela 
em que o site será visitado pelos alunos. Quanto aos filmes e 
documentários, eles são um recurso didático muito enriquece-
dor para as aulas de Geografia e é interessante utilizá-los sem-
pre que possível – para familiarizar os alunos com esse tipo de 
linguagem e possibilitar o acesso à produção cultural, funda-
mental para a compreensão da realidade.

Algumas unidades apresentam infográficos em páginas 
duplas, que trazem informações sobre um tema específico 
de maneira mais sugestiva, articulando diferentes linguagens 
(textos, mapas, tabelas, gráficos, imagens, etc.). Muitos alu-
nos já estão familiarizados com esse tipo de linguagem da 
comunicação visual, mas nem sempre são capazes de deco-
dificar as convenções e os símbolos utilizados nesse tipo de 
representação gráfica. Esse exercício de decodificação pode 
ser feito aproveitando o interesse que normalmente os alu-
nos têm pelo uso de computadores, meio em que se destaca 
esse tipo de linguagem.

No final de cada unidade, temos a seção Testes e questões, 
que apresenta uma coletânea de exercícios do Enem e de 
vestibulares (até 2012), permitindo que os alunos familiari-
zem-se com a forma de abordagem dos conteúdos realizada 
por esse tipo de avaliação.

No final de cada volume, encontram-se ainda quatro se-
ções úteis ao manuseio dos livros:

 ■ Glossário – traz explicações de termos destacados no corpo 
dos textos (com a cor azul), auxiliando na compreensão das 
temáticas tratadas.

 ■ Sugestões de leituras complementares – relação de obras que 
podem interessar aos alunos, organizadas por unidade.

 ■ Índice remissivo – relação de conceitos, categorias e nomes 
fundamentais ao estudo da Geografia.

 ■ Bibliografia – a lista de obras apresentada é ampla e pode 
auxiliar tanto o professor como o aluno em pesquisas, in-
vestigações sobre determinados temas ou na ampliação 
de conhecimentos.
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 f Estrutura deste Manual do Professor

Este Manual do Professor destina-se a auxiliar a prática 
docente. Além dos textos introdutórios e daqueles sobre 
ensino de Geografia e avaliação, ele apresenta ainda a se-
ção Ci•ncias Humanas e suas tecnologias: atividades integra-

doras, com sugestões de atividades interdisciplinares to-
cantes a temas das quatro disciplinas que compõem essa 
área do conhecimento.

A seção Metas e orienta•›es oferece, para cada unidade 
do livro, os seguintes materiais:

 ■ textos de apoio ao professor;

 ■ indicação bibliográfica para aprofundamento dos temas 
abordados; e, em alguns casos, relação de endereços ele-
trônicos que constituem fonte de pesquisa e apoio para os 
assuntos tratados no livro do aluno;

 ■ atividades complementares que visam a desenvolver de-
terminadas competências e habilidades;

 ■ sugestão de trabalhos interdisciplinares a partir de um te-
ma-problema, possibilitando ao professor o trabalho com 
praticamente todas as disciplinas do currículo.

No final deste Manual, encontram-se ainda artigos inédi-
tos, escritos por especialistas em educação.

3   ENSiNAR E APRENdER gEOgRAfiA

Vivemos em uma sociedade na qual há uma crescente 
multiplicidade de informações e linguagens com as quais 
temos de lidar, como resultado da revolução tecnológica 
responsável pela difusão e rapidez dos meios de comunica-
ção. Mas isso não coincide com a inserção crítica da maioria 
dos indivíduos nessa sociedade, uma vez que geralmente 
eles têm de lidar com uma enorme massa de informações 
distintas, descontextualizadas e fragmentadas. Essa situação 
dificulta o estabelecimento de relações entre as informações 
dispersas e dificulta a construção do conhecimento.

A escola tem o importante papel de conferir sentido e 
significado a esse conjunto imenso de informações, pro-
movendo um processo de reflexão, decodificação, análise e 
interpretação das informações, além de permitir a apropria-
ção pelo aluno das várias modalidades de linguagem pre-
sentes nos meios de comunicação. No âmbito da educação 
escolar, essa situação tem implicado cada vez mais novas 
e distintas formas de aprender e ensinar. Nesse sentido, é 
importante assinalar a centralidade do trabalho docente 
na busca de metodologias e práticas didáticas capazes de 
permitir a apropriação e a socialização do saber – tarefa 
precípua da escola.

Como lugar de reflexão acerca da realidade – seja local, 
regional, nacional ou mundial –, a escola é um espaço privile-
giado para a preparação do aluno para a construção de uma 
visão organizada e articulada do mundo. Nós, professores de 
Geografia, temos um papel fundamental nesse processo, já 
que o conhecimento com o qual trabalhamos permite aos 
alunos elaborar uma leitura crítica da prática social na qual 
estão inseridos no território em que habitam.

A Geografia contemporânea tem privilegiado o conhe-
cimento sobre o espaço em diferentes escalas de análise. 
Como disciplina escolar ela prepara o aluno para a leitura e a 
compreensão do espaço geográfico, entendido como cons-
trução histórico-social fruto das relações estabelecidas entre 
as sociedades e delas com a natureza. Mas é preciso lembrar 
que, durante muito tempo, o ensino da disciplina foi marcado 
por uma abordagem descritiva e mnemônica. É, sobretudo, a 

partir dos anos de 1980 que ele passou por um processo de 
renovação, processo pelo qual a Geografia como disciplina 
científica já havia passado na década de 1970.1

A revisão do ensino de Geografia fez parte, naquele mo-
mento, de um movimento de renovação curricular cujos 
esforços centravam-se na melhoria da qualidade do ensino, 
passando necessariamente por uma revisão dos conteúdos e 
das formas de ensinar e aprender as diferentes disciplinas do 
currículo da escola básica.

Na realidade, esse processo ainda está em curso, pois é 
sempre importante refletir sobre a prática docente, na pers-
pectiva de um movimento constante de renovação pedagó-
gica. No que diz respeito ao processo de ensino e aprendiza-
gem, há muitas questões a serem consideradas, entre elas a 
necessidade de conferir sentido e significado aos conteúdos 
ensinados/construídos. Assim, é importante superar a ideia 
do professor apenas como transmissor do conhecimento e 
entender os conteúdos como meios e não como fins. Mais do 
que aprender conteúdos, importa que o aluno consiga rea-
lizar uma apropriação crítica da realidade – e os conteúdos 
escolares são os meios para essa apropriação.

Considerando que o conhecimento é construído pelo 
sujeito – em nosso caso, o aluno –, em sua relação com os 
outros e com o mundo, é necessário que os conteúdos sejam 
pensados, reelaborados pelo aluno, para se constituir em co-
nhecimento apropriado por ele. Assim, é preciso desenvolver 
as competências de ler o mundo e pensar sobre ele, assim 
como a capacidade de elaboração própria.

[...] importa n‹o apenas buscar os meios pedag—gico-did‡-

ticos de melhorar e potencializar a aprendizagem pelas compe-

t•ncias do pensar, mas tambŽm de ganhar elementos concei-

tuais para a apropria•‹o cr’tica da realidade [...] Pensar Ž mais 

do que explicar, e para isso as escolas e as institui•›es formado-

ras de professores precisam formar sujeitos pensantes, capazes 

de um pensar epist•mico, ou seja, sujeitos que desenvolvam  

1  Para mais informações sobre o movimento de renovação da Geografia uni-
versitária, consultar: MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia: pequena 
história crítica. 20. ed. São Paulo: Annablume, 2005.
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capacidades b‡sicas de pensamento, elementos conceituais 

que lhes permitam, mais do que saber coisas, mais do que rece-

ber uma informa•‹o, colocar-se ante a realidade, apropriar-se 

do momento hist—rico para pensar historicamente essa reali-

dade e reagir a ela. (ZEMELMAN, 1994, apud LIBÂNEO, 1998.)

Aprender a pensar é uma estratégia fundamental para 
potencializar a competência cognitiva. Na prática pedagó-
gica são inúmeras as possibilidades de despertar o interesse 
dos alunos pelo conhecer, pelo desvendar, mas para isso é 
necessário mobilizá-los, acompanhando-os e colaborando 
para que eles construam o conhecimento até chegarem a 
elaborar e expressar a síntese do que compreenderam. Se-
gundo Marina (1995), compreender é apreender o novo com 
o já conhecido. Daí a importância de se considerar o conhe-
cimento prévio dos alunos como ponto de partida para uma 
aprendizagem significativa, como sugere Ausubel (2003). Vale 
lembrar que as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino MŽdio (BRASIL, 2012), corroborando as ideias deste au-
tor, defendem no artigo 16, inciso III, “a aprendizagem como 
processo de apropriação significativa dos conhecimentos, su-
perando a aprendizagem limitada à memorização.”

Vasconcellos (1992) expõe de maneira interessante como 
se dá o movimento do pensamento no processo de elabora-
ção do conhecimento, constituído por três momentos: partin-
do do sincrético, passando pelo analítico e chegando ao sinté-
tico. A síncrese corresponde ao momento no qual o aluno tem 
uma visão confusa, indeterminada e fragmentada do mundo. 
Ela é seguida pela análise, que é um movimento do pensa-
mento no sentido da compreensão da realidade, desdobran-
do seus elementos e entendendo a parte como fragmento do 
todo. Finalmente vem a síntese, que é o resultado da integra-
ção de todos os conhecimentos parciais em um todo orgânico 
e lógico, estabelecendo relações e identificando os nexos que 
explicam uma dada realidade.

No processo de aprendizagem, a análise e a síntese cor-
respondem a um momento de desenvolvimento operacio-
nal, quando o aluno realiza uma pesquisa ou um estudo 
individual. Além de elaborar mentalmente, é importante ele 
expressar materialmente essa síntese (ainda que provisória), 
sob a forma de exposição oral, texto, mural, etc., para que o 
professor possa acompanhar o processo de elaboração de 
seu conhecimento.

Qual a necessidade de express‹o material do conhecimen-

to? De um lado, Ž para possibilitar a intera•‹o social (poss’veis 

corre•›es/intera•›es); por outro, Ž para melhor determinar a 

s’ntese, na medida em que, quando est‡ na cabe•a, pode ainda 

incorrer em certo grau de generalidade, de abstra•‹o, ao passo 

que na medida em que se realiza a exposi•‹o material, o sujei-

to se obriga a uma formata•‹o, a uma concretiza•‹o, a uma 

sintetiza•‹o conclusiva, espec’fica. Pode acontecer de a expres-

s‹o material (fala, escrita, etc.) ser simples reprodu•‹o da s’n-

tese mental (o que significa que ela foi feita com bom grau de 

concretude), mas frequentemente o que ocorre Ž que, no mo-

mento da exposi•‹o, o sujeito apercebe-se que as rela•›es, as 

articula•›es n‹o est‹o t‹o claras assim. Desprezar a exposi•‹o 

material seria supervalorizar a elabora•‹o mental do indiv’duo, 

alŽm de negar a possibilidade de reconstru•‹o e de intera•‹o 

social. (VASCONCELLOS, 1992.)

O livro apresenta vários momentos em que o conheci-
mento do aluno pode ser elaborado. Por exemplo, na seção 
Compreendendo conteœdos e especialmente nas seções De-

senvolvendo habilidades e Dialogando com outras disciplinas, 
assim como nas atividades sugeridas no Manual do Professor. 
Esses são momentos que possibilitam ao aluno passar pelas 
etapas de observação, análise, interpretação e sistematização 
do conhecimento que vem sendo adquirido, bem como por 
sua expressão material.

É nesse processo de elaboração do conhecimento, prin-
cipalmente nos momentos de síntese, ainda que aproxima-
tiva, que o aluno exercita a competência de elaboração pró-
pria e tende a sentir-se mais seguro e confiante diante dos 
novos conhecimentos. O livro didático tem papel importan-
te nesse processo, sobretudo quando o professor estabelece 
com ele uma convivência produtiva, em um constante diálo-
go com a realidade. Isso quer dizer que nenhum material di-
dático por si só é capaz de dar conta de uma aprendizagem 
significativa e eficaz, sendo, portanto, necessário reconhecer 
a centralidade do professor nesse processo. Assumir a res-
ponsabilidade pela condução da aprendizagem requer do 
professor um exercício permanente de investigação e refle-
xão sobre sua prática.

Se considerarmos a doc•ncia como atividade intelectual e 

pr‡tica, revela-se necess‡rio ao professor estabelecer cada vez 

maior intimidade com o processo investigativo, uma vez que os 

conteœdos com os quais trabalha s‹o constru•›es te—ricas fun-

damentadas na pesquisa cient’fica. Assim, sua pr‡tica pedag—-

gica requer de si reflex‹o, cr’tica e constante cria•‹o e recria•‹o 

do conhecimento e das metodologias de ensino, o que pres-

sup›e uma atividade de investiga•‹o e reflex‹o permanentes. 

(PONTUSCHKA, 2007.)

Fica claro que a iniciativa e a profissionalidade do profes-
sor são essenciais no processo de ensino-aprendizagem. As 
tarefas educativas requerem autonomia e responsabilidade 
docente, além de um conjunto de habilidades, conhecimen-
tos e valores que permitam ao professor lidar com as singula-
ridades das situações educativas próprias de cada formação 
socioespacial.

Por fim, gostaríamos de destacar que esta coleção 
volta-se para o Ensino Médio, portanto para adolescen-
tes que atravessam um processo de ampliação e exercício 
dos raciocínios abstratos, sendo fundamental auxiliá-los a 
deduzir, inferir, elaborar hipóteses, estabelecer relações. É 
importante ainda estimular a discussão conjunta e partici-
pativa, desafiando-os a encontrar e produzir soluções para 
determinado tema ou problematização. Considerando a 
adolescência como uma etapa marcada também por ques-
tionamentos, inseguranças e expectativas, é importante 
que a escola crie espaços para manifestações culturais, ex-
pressões de ideias, debates, eventos e “inventos” criativos 
(jornal, mural, feiras, gincanas, dia/semana do aluno, via-
gens de estudo, criação de grêmios/associações estudantis, 
“inventos” da Química, da Física, estudos do meio, debates 
com temas como sexualidade ou drogas, etc.), propiciando 
a participação e buscando atender a algumas das inúmeras 
demandas dos alunos nessa faixa etária e estimular a plura-
lidade de pensamento.
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4   REfERENCiAiS CuRRiCuLARES PARA O ENSiNO MédiO

A partir dos anos 1980, os governos de muitos estados 

da federação elaboraram referenciais curriculares para seus 

sistemas de ensino. 

A intenção prioritária era melhorar a qualidade do ensino 

oferecido na escola pública e reduzir as altas taxas de repetência 

e evasão escolar que penalizavam, dominantemente, as crian-

ças das camadas populares. Procurava-se, também, incentivar 

a participação da comunidade escolar nas decisões, de forma a 

superar-se o autoritarismo de reformas anteriores, com frequên-

cias impostas de “cima para baixo”. (MOREIRA, 2000.)

Entretanto, essas propostas de reestruturação curricular 

não se revelaram suficientes para nortear as mudanças espe-

radas na prática pedagógica da escola, sobretudo no âmbito 

do Ensino Fundamental. O Ensino Médio, por outro lado, que 

sempre sofreu certa indefinição – ora tinha caráter propedêu-

tico, ora profissionalizante –, só mais recentemente tem sido 

alvo de maior preocupação no âmbito das políticas públicas 

no campo curricular.

Nos anos 1990, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Ba-

ses da Educação Nacional (LDB – Lei 9394/96), coube ao Esta-

do encaminhar uma base comum que organizasse o sistema 

de ensino e favorecesse a unidade nacional. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) inovaram 

muitos dos procedimentos didático-pedagógicos, principal-

mente no que diz respeito à concepção de conteúdos, que 

passaram a considerar o desenvolvimento de competências 

e habilidades. O foco do currículo voltou-se para a aprendiza-

gem do aluno em sua dimensão individual e coletiva, assim 

como cognitiva, social e cultural.

A formação básica a ser buscada no Ensino Médio realizar-

-se-á mais pela constituição de competências, habilidades e dis-

posições de condutas do que pela quantidade de informação. 

Aprender a aprender e a pensar, a relacionar o conhecimento 

com dados da experiência cotidiana, a dar significado ao 

aprendido e captar o significado do mundo, a fazer a ponte en-

tre teoria e prática, a fundamentar a crítica, a argumentar com 

base em fatos, a lidar com o sentimento que a aprendizagem 

desperta. (BRASIL, 1999, 2002.)

Para esse propósito, os PCNEM conclamam o caráter inter-

disciplinar e contextualizado da aprendizagem. Ou seja, a inter-

disciplinaridade como uma prática pedagógica pautada pelo 

constante diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento 

e buscando permanentemente a relação entre os conteúdos 

e seus contextos, tornando a aprendizagem significativa ao 

associá-la com experiências da vida cotidiana do aluno.

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), 

publicadas em 2006, buscam dar identidade a essa etapa da 

escolaridade básica:

A institucionalização do Ensino Médio integrado à educa-

ção profissional rompeu com a dualidade que historicamente 

separou os estudos preparatórios para a educação superior 

da formação profissional no Brasil e deverá contribuir com a 

melhoria da qualidade nessa etapa final da educação básica. 

(BRASIL, 2006.)

As OCEM atualizam os PCNEM, portanto seguem os 

mesmos princípios, em uma abordagem que privilegia as 

competências e habilidades. No caso da Geografia, essas 

são assim definidas:

Compet•ncias e habilidades para a Geografia no Ensino MŽdio

Compet•ncias Habilidades

• Capacidade de operar com os conceitos bási-

cos da Geografia para análise e representa-

ção do espaço em suas múltiplas escalas.

• Capacidade de articulação dos conceitos.

• Articular os conceitos da Geografia com observação, descrição, organiza-

ção de dados e informações do espaço geográfico considerando as escalas 

de análise.

• Reconhecer as dimensões de tempo e espaço na análise geográfica.

• Capacidade de compreender o espaço geo-

gráfico a partir das múltiplas interações entre 

sociedade e natureza.

• Analisar os espaços considerando a influência dos eventos da natureza e 

da sociedade.

• Observar a possibilidade de predomínio de um ou de outro tipo de origem 

do evento.

• Verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e 

organização do espaço geográfico em suas diversas escalas.

• Domínio de linguagens próprias à análise 

geográfica.

• Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens.

• Utilizar mapas e gráficos resultantes de diferentes tecnologias.

• Reconhecer variadas formas de representação do espaço: cartográfica e 

tratamentos gráficos, matemáticos, estatísticos e iconográficos.
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• Capacidade de compreender os fenômenos 
locais, regionais e mundiais expressos por 
suas territorialidades, considerando as 
dimensões de espaço e tempo.

• Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espa-
ço, do território, da paisagem e do lugar.

• Compreender a importância do elemento cultural, respeitar a diversidade 
étnica e desenvolver a solidariedade.

• Capacidade de diagnosticar e interpretar os problemas sociais e ambien-
tais da sociedade contemporânea.

• Estimular o desenvolvimento do espírito crítico. • Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacial-
mente, decorrentes dos processos produtivos e de consumo.

BRASIL. MinistŽrio da Educa•‹o. Secretaria de Educa•‹o B‡sica. Ciências Humanas e suas tecnologias.  

Bras’lia: MEC; SEB, 2006. (Orienta•›es curriculares para o Ensino MŽdio; v. 3). p. 45.

Outro referencial importante para o Ensino MŽdio Ž o 

Enem, criado em 1998 pelo MinistŽrio da Educa•‹o (MEC) 

para avaliar as compet•ncias e habilidades desenvolvidas 

pelos alunos que est‹o concluindo ou j‡ conclu’ram o En-

sino MŽdio. Atualmente, o Enem Ž o principal instrumento 

de sele•‹o para as universidades federais e estaduais e um 

referencial para o exame vestibular de muitas universida-

des privadas. Inœmeras universidades e faculdades do pa’s 

t•m considerado seus resultados para compor a nota final 

em seus vestibulares e, mais recentemente, algumas, como 

as universidades federais, j‡ consideram apenas o exame 

do MEC para definir o ingresso de seus alunos. A matriz de 

refer•ncia para o Enem destaca um conjunto de cinco ei-

xos cognitivos comuns a todas as ‡reas do conhecimento 

Ð dominar linguagens; compreender fen™menos; enfren-

tar situa•›es-problema; construir argumenta•‹o; elaborar 

propostas Ð e seis compet•ncias fundamentais para a ‡rea 

de Ci•ncias Humanas e suas tecnologias. Cada uma dessas 

seis compet•ncias Ž dividida em cinco habilidades, como 

mostra o quadro.

Matriz de referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias

Competência de área Habilidades

1.  Compreender os elementos culturais que 
constituem as identidades.

H1 – Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais 
acerca de aspectos da cultura.

H2 – Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.

H3 – Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos 
históricos.

H4 – Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre deter-
minado aspecto da cultura.

H5 – Identificar as manifestações ou representações da diversidade do 
patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades.

2.  Compreender as transformações dos espa-
ços geográficos como produto das relações 
socioeconômicas e culturais de poder.

H6 – Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espa-
ços geográficos.

H7 – Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder 
entre as nações.

H8 – Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos 
fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômi-
co-social.

H9 – Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políti-
cas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.

H10 – Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a 
importância da participação da coletividade na transformação da realidade 
histórico-geográfica.

3.  Compreender a produção e o papel históri-
co das instituições sociais, políticas e eco-
nômicas, associando-as aos diferentes gru-
pos, conflitos e movimentos sociais.

H11 – Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no 
espaço.

H12 – Analisar o papel da justiça como instituição na organização das socie-
dades.

H13 – Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para 
mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder.

H14 – Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos 
e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica 
acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.

H15 – Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos 
ou ambientais ao longo da História.
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4.  Entender as transformações técnicas e tec-

nológicas e seu impacto nos processos de 

produção, no desenvolvimento do conhe-

cimento e na vida social.

H16 – Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na orga-

nização do trabalho e/ou da vida social.

H17 – Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no 

processo de territorialização da produção.

H18 – Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas 

e suas implicações socioespaciais.

H19 – Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determi-

nam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.

H20 – Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações 

impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.

5.  Utilizar os conhecimentos históricos para 

compreender e valorizar os fundamentos 

da cidadania e da democracia, favorecendo 

uma atuação consciente do indivíduo na 

sociedade.

H21 – Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida 

social.

H22 – Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às 

mudanças nas legislações ou nas políticas públicas.

H23 – Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das 

sociedades.

H24 – Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.

H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.

6.  Compreender a sociedade e a natureza, 

reconhecendo suas interações no espaço 

em diferentes contextos históricos e geo-

gráficos.

H26 – Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios 

físicos e as relações da vida humana com a paisagem.

H27 – Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio 

físico, levando em consideração aspectos históricos e/ou geográficos.

H28 – Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais 

em diferentes contextos histórico-geográficos.

H29 – Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço 

geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações 

humanas.

H30 – Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no plane-

ta nas diferentes escalas.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Matriz de referência para o ENEM 2009.  
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=310>. Acesso em: 19 jan. 2013.

Podemos notar nessas orientações que o eixo do currí-
culo desloca-se de uma concepção tradicional de conteúdos 
mínimos para uma ênfase nas habilidades e competências, 
valorizando a autonomia intelectual e o pensamento crítico 
do aluno. Esta coleção busca exercitar essas orientações, so-
bretudo no âmbito da abordagem dos conteúdos, que per-
mite um olhar crítico sobre o espaço geográfico em suas di-
ferentes escalas, e também do ponto de vista das atividades, 
que valorizam a experiência e o envolvimento do aluno para 
introduzir ou aprofundar conhecimentos, elaborar sínteses, 
formular hipóteses, problematizar conteúdos sob a forma de 
trabalhos investigativos individuais ou em grupo.

Outra característica presente nesses referenciais é a va-
lorização do trabalho interdisciplinar, privilegiando assim o 
trabalho coletivo na escola. A própria organização do currí-
culo do Ensino Médio por área (Linguagens, Códigos e suas 
tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecno-
logias, Ciências Humanas e suas tecnologias) pressupõe uma 
concepção curricular mais abrangente, que cria possibilida-
des de um trabalho mais integrado (pelo menos no âmbito 
de cada área). Esta coleção valoriza a prática interdisciplinar, 
a partir da sugestão de projetos interdisciplinares, indicados 
no Manual do Professor. Neles, propõem-se situações proble-
matizadoras da realidade articuladas às temáticas desenvol-
vidas. Mas cabe ao professor a decisão de utilizá-las em sua 

prática pedagógica. A interdisciplinaridade, como método 
de procedimento, parte do princípio de que as disciplinas 
devem contribuir para a compreensão da realidade, que é 
sempre multidisciplinar. Nesse sentido, é fundamental res-
saltar sua importância como exercício de recomposição da 
totalidade. Mais do que uma postura metodológica, a inter-
disciplinaridade constitui-se em uma atitude solidária e dia-
lógica que significa

[...] não só eliminar as barreiras entre as disciplinas, mas 

também as barreiras entre as pessoas, de modo que os profissio-

nais da escola busquem alternativas para se conhecerem mais e 

melhor, troquem conhecimentos e experiências entre si, tenham 

humildade diante da limitação do próprio saber, envolvam-se e 

comprometam-se em projetos comuns, modifiquem seus hábi-

tos já estabelecidos em relação à busca do conhecimento, per-

guntando, duvidando, dialogando consigo mesmos. Trata-se, 

portanto, de um modo de proceder intelectualmente, de uma 

prática de trabalho científico, profissional, de construção coleti-

va do conhecimento. (LIBÂNEO, 1998.)

Assim, a interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, 
muito pelo contrário, as reforça e as valoriza, mas exige um 
trabalho coletivo e colaborativo (o que implica mudanças de 
práticas arraigadas, como afirma Libâneo) e isso está clara-
mente colocado no § 2o do artigo 8o das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio:

GGB_v1_PNLD2015_MP_001a064.indd   10 3/5/13   4:22 PM



Manual do Professor 11

A organiza•‹o por ‡reas de conhecimento n‹o dilui nem 

exclui componentes curriculares com especificidades e saberes 

pr—prios constru’dos e sistematizados, mas implica no fortale-

cimento das rela•›es entre eles e a sua contextualiza•‹o para 

apreens‹o e interven•‹o na realidade, requerendo planejamen-

to e execu•‹o conjugados e cooperativos dos seus professores. 

(BRASIL, 2012.)

Apesar de sua import‰ncia, os trabalhos que envolvem a 

intera•‹o entre os diversos campos do conhecimento, sobre-

tudo na escola b‡sica, n‹o s‹o f‡ceis de serem executados. 

Muitas vezes, falta interlocu•‹o entre os professores das di-

ferentes disciplinas, faltam espa•os de di‡logo, alŽm de estar 

instalada a tradi•‹o de trabalhos individuais, caracterizando 

um excessivo ÒespecialismoÓ (professores voltados apenas ˆ 

sua disciplina). Isso impede a constru•‹o de uma linguagem 

comum entre os professores e a cria•‹o de uma identidade 

de educadores preocupados com a fun•‹o social da escola. 

Entretanto, apesar das dificuldades, a constru•‹o de um tra-

balho coletivo na escola sempre Ž poss’vel.

Os professores normalmente se reœnem para a realiza•‹o 

de atividades conjuntas, como comemora•›es, semanas cul-

turais, etc., e essa a•‹o pode constituir-se num embri‹o de 

projetos mais consistentes, com maior participa•‹o dos su-

jeitos sociais da escola. Seria ent‹o interessante conduzir um 

movimento pedag—gico na escola para estabelecer temas ge-

radores, eixos tem‡ticos ou situa•›es-problema que mobili-

zassem alunos e professores rumo a um trabalho colaborativo. 

H‡ inclusive amparo legal para adapta•›es no curr’culo, uma 

vez que os PCN do Ensino MŽdio apontam para o estabeleci-

mento de um eixo integrador para a elabora•‹o de projetos 

interdisciplinares ou como um objeto de conhecimento ou 

mesmo para um plano de a•‹o ou interven•‹o na realidade. 

A pr—pria LDB 9394/96 d‡ respaldo a isso ao assegurar uma 

parte diversificada do curr’culo para poder dar conta da diver-

sidade dos lugares que comp›em o territ—rio brasileiro e ao 

mesmo tempo garantir sua inser•‹o na din‰mica nacional e 

global. A LDB prop›e que:

Art. 26. Os curr’culos do ensino fundamental e mŽdio devem 
ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte di-
versificada, exigida pelas caracter’sticas regionais e locais da so-
ciedade, da cultura, da economia e da clientela. (BRASIL, 1996.)

As novas DCNEM tambŽm corroboram esse movimento 

integrador:

Art. 7o A organiza•‹o curricular do Ensino MŽdio tem uma 

base nacional comum e uma parte diversificada que n‹o devem 

constituir blocos distintos, mas um todo integrado, de modo a 

garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necess‡rios a 

todos os estudantes quanto uma forma•‹o que considere a di-

versidade e as caracter’sticas locais e especificidades regionais. 

(BRASIL, 2012.)

No livro Pedagogia do oprimido, Paulo Freire desenvolve 

uma proposta de constru•‹o de um curr’culo local ancorado 

no tema gerador, no final do cap’tulo em que discute a impor-

t‰ncia da dialogicidade para uma educa•‹o como pr‡tica de 

liberdade. N‹o Ž poss’vel, pois, construir uma abordagem de 

quest›es locais ancorada em temas geradores ou situa•›es-

-problema e em propostas de interven•‹o na realidade sem 

haver di‡logo entre professores e alunos, entre escola e fam’lia.

Ainda que o professor tenha dificuldade em mobilizar 

outros docentes para um trabalho colaborativo, existem te-

m‡ticas que podem de alguma forma chamar a aten•‹o da 

comunidade escolar Ð por exemplo, o estudo do lugar onde 

o aluno e seus familiares vivem, da pr‡tica social em que es-

t‹o inseridos e das rela•›es que estabelecem com o espa•o 

habitado. Sendo a popula•‹o brasileira hoje marcadamente 

urbana, a experi•ncia do cotidiano na cidade Ž vivenciada 

por uma parcela significativa dos alunos, portanto Ž funda-

mental que eles compreendam o fen™meno urbano.

Para compreender o lugar de viv•ncia, pode-se, por 

exemplo, elaborar uma pesquisa sobre a rede urbana da re-

gi‹o, as fun•›es urbanas que deram origem a algumas cida-

des pr—ximas, a hierarquia urbana e o sistema de transportes, 

os impactos ambientais relacionados ˆ destina•‹o do lixo, 

saneamento b‡sico e contamina•‹o de rios e lagos, quali-

dade do ar, polui•‹o, condi•›es de vida da popula•‹o, etc. 

O Manual do Professor da unidade 3 (volume 3) desta cole-

•‹o apresenta essa sugest‹o de trabalho interdisciplinar, que 

pode ser muito produtiva, sobretudo para tornar a aprendiza-

gem significativa. Especialmente se associada a experi•ncias 

da vida cotidiana, ela pode contribuir para o esclarecimento 

das din‰micas que regem a vida urbana.

O importante Ž que o trabalho interdisciplinar surja da 

necessidade e do envolvimento de professores, alunos e sua 

fam’lia na elabora•‹o do projeto pol’tico-pedag—gico da es-

cola e se constitua em um desafio para cada disciplina en-

volvida, atraindo a aten•‹o dos professores de todas as ‡reas 

do conhecimento.

Nesta cole•‹o, a Geografia Ž considerada uma discipli-

na aberta ao di‡logo e ˆ pr‡tica interdisciplinar, sobretudo 

pelo car‡ter abrangente de seus estudos, que contemplam 

a sociedade e a natureza e suas rela•›es, e pela clareza da 

necessidade de colabora•‹o das diferentes disciplinas para a 

compreens‹o da complexidade do mundo atual.

anotações
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5   fORMAS dE AvALiAÇÃO

A avaliação é um momento privilegiado do processo de en-
sino-aprendizagem. Ela deve estar presente em todas as etapas 
do aprendizado, permitindo que alunos e professores percebam 
seu grau de envolvimento no processo e acompanhem sua 
dinâmica. Dessa forma, assim como é um momento de funda-
mental importância para que o aluno compreenda como está 
se desenvolvendo sua aprendizagem, também o é para que o 
professor perceba como está se desenvolvendo seu ensino.

É importante que a avaliação esteja prevista no projeto 
político-pedagógico da escola, de forma coerente com os 
princípios pedagógicos. Assim, ela deve estar em consonân-
cia com os procedimentos teórico-metodológicos adotados, 
considerando-se os diferentes contextos em que ocorre. Por 
exemplo, ao avaliar o aluno em um trabalho de pesquisa, é 
importante que o professor valorize sua capacidade de pro-
ceder ao levantamento e tratamento de dados e informa-
ções, de análise, produção e elaboração de síntese pessoal, 
podendo isso ser expresso sob a forma de textos, exposição 
oral, mural, etc. Sem contar que o levantamento do conhe-
cimento prévio dos alunos já é uma pré-avaliação ou uma 
avaliação diagnóstica, passo importante para orientar o pro-
fessor em seu trabalho docente com a classe.

A avaliação deve ser estruturada como parte integrante 
do processo pedagógico e educacional. Quando ela se res-
tringe à aplicação de uma prova mensal ou bimestral, sua 
função fica reduzida a aspectos conceituais, e a maioria dos 
alunos estabelece um ritmo de acompanhamento dos con-
teúdos concentrando seus esforços para a “semana das pro-
vas”. Assim, a avaliação não deve limitar-se a um instrumento 
de quantificação aplicado no final do processo, mas constituir 
um recurso para acompanhar o desenvolvimento da apren-
dizagem. Ela permite a revisão da programação e da aborda-
gem do curso: se necessário, podem ocorrer mudanças de 
acordo com as dificuldades, desinteresse ou, ao contrário, 
motivação da turma para ir mais além.

Concebendo a avaliação como um instrumento per-
manente e abrangente, torna-se necessário iniciá-la antes 
mesmo da introdução de novos conteúdos. Avaliando os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema que será 
desenvolvido é possível adaptar a prática didática àquilo que 
for mais adequado ao grupo.

A avaliação inicial permite perceber o impacto da situa-
ção de ensino-aprendizagem nos alunos. A constatação de 
que um aluno não apreendeu todo o conteúdo proposto de 
forma homogênea com o restante da classe não deve anular 
o fato de que muitas vezes ele avançou significativamente 
em relação ao ponto em que se encontrava, e desenvolveu-
-se de forma extraordinária em relação a alguns itens traba-
lhados. Isso deve ser levado em consideração. Outro aspecto 
importante a ser considerado é a necessidade de uma ava-
liação diversificada para que não se restrinja a captar apenas 
as inteligências mais valorizadas no ambiente escolar: a lin-
guística e a lógico-matemática. Nesse ponto vale considerar 

a contribuição do psicólogo norte-americano Howard Gard-
ner. Ele argumenta que todas as pessoas têm um espectro 
de competências, ao que chamou de “inteligências múltiplas” 
(GARDNER, 2000) e algumas por razões biopsicossociais têm 
facilidade para desenvolver umas inteligências mais do que 
outras. Há diversos exemplos de profissionais muito compe-
tentes e reconhecidos em sua área de atuação que durante a 
vida escolar tiveram problemas de aprendizado e foram con-
siderados “maus alunos”. Muito provavelmente não tinham 
muita facilidade no eixo linguístico-lógico-matemático. É 
importante que haja instrumentos de avaliação que possam 
captar outras inteligências, como a interpessoal, a intrapes-
soal, a espacial, a corporal-cinestésica e a musical, além das 
duas tradicionalmente mais valorizadas pela escola.

Todos os itens da avaliação devem ser previamente dis-
cutidos com a classe, explicitados claramente, para que todos 
se comprometam com as metas traçadas. Trata-se de reali-
zar um primeiro acordo entre professor e alunos, livremente 
discutido, baseado na transparência e no diálogo, na clara 
definição de objetivos e propostas. Esse é um momento fun-
damental para que a relação ensino-aprendizagem possa se 
desenvolver de forma satisfatória e dialógica.

Os alunos devem saber o que se espera deles, como se-
rão avaliados, com que frequência, em que momentos, por 
quais critérios, etc., e participar da elaboração desses critérios. 
Eles podem ainda, caso assim se decida, elaborar uma ficha 
de autoavaliação que, depois de preenchida, pode ser com-
parada com a avaliação feita pelo professor. Essa atividade é 
um estímulo para que os alunos busquem um desempenho 
cada vez melhor, desenvolvam seu senso crítico e sintam-se 
mais participantes e responsáveis por sua própria formação e 
pelo que acontece em sala de aula.

A avaliação permanente permite a utilização das mais 
variadas ferramentas para determinar os conteúdos acima 
propostos. O professor poderá, caso considere necessário, 
utilizar-se das competências e habilidades a serem desenvol-
vidas na área de Geografia, extraídas das OCEM.

Em caso de se aplicarem provas mensais ou bimestrais, é 
importante que elas não se limitem a verificar a memorização 
de informações pelos alunos, mas sua capacidade de obser-
vação, descrição, comparação, interpretação, argumentação, 
enfim, sua capacidade de análise e de síntese e de elaboração 
de propostas. Isso pressupõe não só que os alunos detenham 
informações, mas também a habilidade de manipulá-las, cri-
ticá-las para, com base nesse exercício, construir seu conheci-
mento e enfrentar problemas da realidade.

A prática da avaliação ao longo de todo o processo de 
aprendizagem permite encaminhar os alunos com dificul-
dades para um acompanhamento permanente, logo que se 
constate a defasagem, ou alterar a abordagem escolhida ini-
cialmente, quando esta se mostrar ineficaz ou desinteressante. 
Não há necessidade de esperar o fim do bimestre, semestre ou 
ano letivo para encaminhar esses alunos à recuperação.
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Essa pr‡tica, alŽm de ser mais produtiva do ponto de 
vista do ensino-aprendizagem, retira dos alunos a press‹o 
psicol—gica de ter de Òtirar nota para passar de anoÓ. N‹o 
acreditamos que a prova seja um mal em si, atŽ porque, na 
vida adulta, os alunos ir‹o se deparar em v‡rios momentos 
com a necessidade de fazer provas: Enem, exame de ingres-
so na faculdade, teste para um emprego, concurso pœblico, 

etc. Ð mas ela tambŽm n‹o deve ser um fim em si mesma ou 
o objetivo da aprendizagem.

Assim, quanto ˆ nota, na avalia•‹o permanente ela de-
veria ser apenas a quantifica•‹o do n’vel de aprendizado e 
um instrumento para indicar a necessidade de acompanha-
mento personalizado, e n‹o uma puni•‹o ao final do ano, 
com a repet•ncia.

6   BiBLiOgRAfiA

Educa•‹o

AUSUBEL, David P. Aquisi•‹o e reten•‹o de conhecimentos: uma 
perspectiva cognitiva. Lisboa: Pl‡tano, 2003.

Para o autor, a aprendizagem significativa Ž aquela na qual Ž 
poss’vel associar os conhecimentos novos ˆ estrutura cogni-
tiva de forma n‹o arbitr‡ria e n‹o literal, permitindo uma 
reten•‹o por um tempo mais longo. O contr‡rio disso Ž a 
aprendizagem mec‰nica, na qual a reten•‹o Ž muito limitada.

BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educa•‹o Nacional. Presi-

d•ncia da Repœblica. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jur’-
dicos, Bras’lia, 1996. Dispon’vel em: <www.planalto.gov.br/
ccivil_03/LEIS/l9394.htm>. Acesso em: 19 jan. 2013.

BRASIL. MinistŽrio da Educa•‹o. Secretaria de Educa•‹o B‡sica. 
Ci•ncias humanas e suas tecnologias. Bras’lia: MEC; SEB, 2006. 
(Orienta•›es curriculares para o Ensino MŽdio; vol. 3).

BRASIL. MinistŽrio da Educa•‹o. Secretaria de Educa•‹o MŽdia e 
Tecnol—gica. Par‰metros Curriculares Nacionais do Ensino MŽdio: 
ci•ncias humanas e suas tecnologias. Bras’lia: MEC; SEMTEC, 
1999. (vol. 4).

BRASIL. MinistŽrio da Educa•‹o. Secretaria de Educa•‹o MŽdia e 
Tecnol—gica. Par‰metros Curriculares Nacionais: Ensino MŽdio. 
Bras’lia: MEC; SEMTEC, 2002.

BRASIL. Resolu•‹o n¼- 2, de 30 de janeiro de 2012.
Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino MŽdio. 
MinistŽrio da Educa•‹o. Conselho Nacional de Educa•‹o. 
C‰mara da Educa•‹o B‡sica, Bras’lia. Dispon’vel em: <http://
portal.mec.gov.br>. Acesso em: 19 jan. 2013.
Estes s‹o os principais documentos (leis e resolu•›es) que 
regulamentam e organizam o funcionamento do Ensino 
MŽdio no Brasil.

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 7. ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2005. (Educa•‹o contempor‰nea).

Neste livro, o autor faz uma defesa da pesquisa como princ’-
pio pedag—gico, argumentando que ela deve estar inserida 
no processo educativo.

FAZENDA, Ivani C. A. Interdisciplinaridade: um projeto em parce-
ria. S‹o Paulo: Loyola, 2002.

O livro reœne uma sŽrie de artigos sobre interdisciplinaridade 
e projetos desenvolvidos em parceria.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 44. ed. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 2005.

Para Paulo Freire n‹o existe educa•‹o emancipadora sem 
amor e sem di‡logo. Este livro se desenvolve em torno desses 

dois eixos e prop›e uma educa•‹o dial—gica e problematiza-
dora, portanto, emancipadora.

GARDNER, Howard. Intelig•ncias mœltiplas: a teoria na pr‡tica. 
Porto Alegre: Artmed, 2000.

O psic—logo norte-americano discute a teoria das intelig•n-
cias mœltiplas. Neste livro, ele falava em sete intelig•ncias, 
mas abria possibilidade de haver outras; em 2006, passou a 
falar em nove intelig•ncias incorporando a naturalista e a 
existencial.

JANTSCH, Ari Paulo; BIANCHETTI, Luc’dio (Org.). Interdisciplina-

ridade: para alŽm da filosofia do sujeito. Petr—polis, RJ: Vozes, 
1995.

Os autores criticam a fragmenta•‹o da produ•‹o do conhe-
cimento e defendem a interdisciplinaridade como o melhor 
caminho para captar a realidade como totalidade.

LIBåNEO, JosŽ Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas 
exig•ncias educacionais e profiss‹o docente. S‹o Paulo: Cortez, 
1998.

O autor analisa as novas exig•ncias educacionais e o papel da 
escola e dos professores na perspectiva de um projeto eman-
cipador de educa•‹o.

_ ; SANTOS, A. (Org.). Educa•‹o na era do conhecimento em 

rede e transdisciplinaridade. Campinas: Al’nea, 2005.
Esta colet‰nea de textos realiza uma revis‹o cr’tica das teorias 
pedag—gicas e uma tentativa de agrupamento das principais 
correntes pedag—gicas contempor‰neas.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avalia•‹o da aprendizagem escolar. 
17. ed. S‹o Paulo: Cortez, 2005.

O livro aborda a quest‹o da avalia•‹o da aprendizagem na 
escola, em termos conceituais e pr‡ticos, passando por abor-
dagens filos—ficas, sociol—gicas, pol’ticas, psicol—gicas e peda-
g—gicas.

_ . Avalia•‹o da aprendizagem na escola: reelaborando concei-
tos e recriando a pr‡tica. 2. ed. rev. Salvador: Malabares, 2005. 

O livro aborda a avalia•‹o da aprendizagem, seus comprome-
timentos sociol—gicos, hist—ricos, pol’ticos, psicol—gicos e 
pedag—gicos, trazendo estudos sobre a articula•‹o entre ava-
lia•‹o e projeto pol’tico-pedag—gico da escola e, por œltimo, 
recursos tŽcnicos para a pr‡tica da avalia•‹o da aprendizagem.

_. Pr‡tica docente e avalia•‹o. Rio de Janeiro: Associa•‹o 
Brasileira de Tecnologia Educacional (ABT), 1990. (SŽrie Estudos e 
Pesquisas, 44).

Este livro traz uma an‡lise cr’tica e uma abordagem proposi-
tiva da pr‡tica docente e da pr‡tica da avalia•‹o da aprendi-
zagem na escola.
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MACHADO, N’lson JosŽ. Conhecimento e valor. S‹o Paulo: Moder-
na, 2004.

Neste livro, o autor discute as imagens t‡citas do conheci-
mento, o valor do conhecimento, o tecnicismo na educa•‹o, 
entre outras quest›es ligadas ao universo escolar.

_. Epistemologia e didática. 4. ed. S‹o Paulo: Cortez, 2000.
O livro analisa as concep•›es de conhecimento, intelig•ncia 
(especialmente como espectro de compet•ncias) e o proces-
so cognitivo.

MARINA, JosŽ Antonio. Teoria da inteligência criadora. Lisboa: 
Caminho, 1995.

O fil—sofo espanhol apresenta muitos insights interessantes 
que podem ser aproveitados na compreens‹o da realidade e 
na produ•‹o do conhecimento.

MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa. Propostas curriculares alterna-
tivas: limites e avan•os. Educação & sociedade, Campinas, ano XXI, 
n. 73, dez. 2000.

Neste artigo, o autor faz uma retrospectiva das reformas cur-
riculares que caminharam na contram‹o do discurso oficial 
hegem™nico nos anos de 1980 e 1990.

MOREIRA, Marco Antonio; MASINI, Elcie F. Salzano. Aprendizagem sig-

nificativa: a teoria de David Ausubel. S‹o Paulo: Centauro, 2001.
Os autores fazem uma s’ntese bem completa e acess’vel da 
teoria cognitivista de David Ausubel. Essa obra serve como 
um organizador prŽvio antes da leitura da teoria original.

PETITO, S™nia. Projetos de trabalho em informática: desenvolven-
do compet•ncias. Campinas: Papirus, 2003.

A autora analisa v‡rias possibilidades do uso do computador 
no ambiente escolar, considerando os Par‰metros Curricula-
res Nacionais, o desenvolvimento de habilidades e compe-
t•ncias dos alunos e a utiliza•‹o de projetos de trabalho.

RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: auto-
nomia ou adapta•‹o?. 2. ed. S‹o Paulo: Cortez, 2002.

A autora analisa de forma cr’tica a no•‹o de compet•ncia e 
sua migra•‹o do universo do trabalho para o da educa•‹o, 
processo em que houve um deslocamento conceitual: o 
conceito de compet•ncia, associado ˆ produ•‹o flex’vel, 
desloca o de qualifica•‹o, ligado ˆ produ•‹o fordista.

SEVERINO, Ant™nio Joaquim; SEVERINO, Est•v‹o Santos. Ensinar e 

aprender com pesquisa no ensino médio. S‹o Paulo: Cortez, 2012.
Os autores defendem que para o conhecimento ser constru’-
do de forma significativa Ž importante o aluno dominar fun-
damentos te—ricos e pr‡ticos da pesquisa, desenvolvendo 
assim um esp’rito investigativo.

VASCONCELLOS, Celso dos S. Metodologia dialŽtica em sala de 
aula. Revista de educação AEC, Bras’lia, v. 21, n. 83, p. 28-55, abr./
jun.1992.

O artigo analisa o mŽtodo dialŽtico de conhecimento em sala 
de aula, a partir da constru•‹o do conhecimento pelo movi-
mento do pensamento. 

VYGOTSKY, Lev S. Pensamento e linguagem. 2. ed. S‹o Paulo: Mar-
tins Fontes, 2003.

_. A formação social da mente. 6. ed. S‹o Paulo: Martins 
Fontes, 2003.

Nestes livros, Vygotsky trabalha alguns dos conceitos-chave 
de sua teoria sociointeracionista, como media•‹o simb—lica, 
intera•‹o entre aprendizado e desenvolvimento, rela•‹o entre 
o pensamento e a l’ngua, zona de desenvolvimento proximal, 
aprendizado de conceitos cotidianos e cient’ficos, etc.

Ensino e aprendizagem em Geografia

ALMEIDA, Ros‰ngela D. (Org.). Cartografia escolar. S‹o Paulo: 
Contexto, 2007.

_. Novos rumos da cartografia escolar. S‹o Paulo: Contexto, 
2011.

ASSOCIA‚ÌO DOS GEîGRAFOS BRASILEIROS. Col—quio Interna-
cional de Investiga•‹o em Educa•‹o Geogr‡fica. Boletim Paulista 
de Geografia, S‹o Paulo, n. 90, v. 2, set. 2010.

_. Geografia e ensino. Terra Livre, Presidente Prudente, S‹o 
Paulo, ano 23, n. 28, v. 1, jan./jun. 2007.

CARLOS, Ana Fani A. (Org.). A geografia na sala de aula. S‹o Paulo: 
Contexto, 1999.

CARNEIRO, Rosalvo Nobre (Org.). Pensando a geografia e o ensino dos 
seus conceitos-chave. Par‡ de Minas, MG: Vitual Books, 2011.

CARVALHO, Maria Inez. Fim de século: a escola e a geografia. Ijui, 
RS: Uniju’, 1998.

CASTELLAR, Sonia (Org.). Educação geográfica: teorias e pr‡ticas 
docentes. S‹o Paulo: Contexto, 2005.

_ ; VILHENA, Jerusa. Ensino de Geografia. S‹o Paulo: Cenga-
ge, 2009.

_ ; CALLAI, Helena Copetti; KAERCHER, Nestor AndrŽ. Ensi-
no de Geografia: pr‡ticas e textualiza•›es no cotidiano. 5. ed. 
Porto Alegre: Media•‹o, 2006.

CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos; COSTELLA, Roselane Zor-
dan. Brincar e cartografar com os diferentes mundos geográficos: 
a alfabetiza•‹o espacial. Porto Alegre: EDPUCRS, 2006.

CAVALCANTI, Lana de Souza. Geografia, escola e construção de 
conhecimentos. 3. ed. Campinas, SP: Papirus, 2001.

KAECHER, Nestor AndrŽ. Desafios e utopias no ensino de Geografia. 
3. ed. Santa Cruz do Sul, RS: Edunisc, 1999.

KIMURA, Shoko. Geografia no ensino básico: quest›es e propos-
tas. S‹o Paulo: Contexto, 2008.

LACOSTE, Yves. A geografia: isso serve, em primeiro lugar, para 
fazer a guerra. 19. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.

OLIVEIRA, Ariovaldo U.; CARLOS, Ana Fani A. Reformas no mundo 
da educação: par‰metros curriculares e Geografia. S‹o Paulo: 
Contexto, 1999.

PASSINI, Elza Y. Alfabetização cartográfica e a aprendizagem de 
geografia. S‹o Paulo: Cortez, 2012.

_ . Prática de ensino de Geografia e estágio supervisionado. 
2. ed. S‹o Paulo: Contexto, 2010.

PONTUSCHKA, N’dia N.; OLIVEIRA, Ariovaldo U. (Org.). Geografia 
em perspectiva: ensino e pesquisa. S‹o Paulo: Contexto, 2002.

_ ; PAGANELLI, Tomoko Iyda; CACETE, Nœria Hanglei. Para 
ensinar e aprender Geografia. S‹o Paulo: Cortez, 2007.

REGO, Nelson et al. (Org.). Um pouco do mundo cabe nas mãos: 
geografizando em educa•‹o o local e o global. Porto Alegre: Ed. 
da UFRGS, 2003.

SCH€FFER, Neiva Otero et al. Um globo em suas mãos: pr‡ticas 
para a sala de aula. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2003.

SELBACH, Simone et al. Geografia e didática. Petr—polis, RJ: 

Vozes, 2010.

SILVA, Maria Auxiliadora da; SILVA, Harlan Rodrigo F. da. Geografia, 

literatura e arte: reflex›es. Salvador: Edufba, 2010.

STRAFORINI, Rafael. Ensinar geografia: o desafio da totalidade-

-mundo nas sŽries iniciais. S‹o Paulo: Annablume, 2004.

VESENTINI, JosŽ William (Org.). O ensino de geografia no século XXI. 
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7   ENdEREÇOS ELETRôNiCOS PARA PESquiSA

Os endereços eletrônicos sugeridos a seguir são boas 
fontes de consulta para os assuntos tratados no livro. Oriente 
os alunos a se manterem atentos a atualizações e a informar 
suas descobertas aos colegas. Eles podem utilizar para isso 
ferramentas da internet, como redes de relacionamento e 
blogs. Faça também um mural na sala de aula com algumas 
das recomendações dos estudantes.

Antes de sugerir aos alunos uma pesquisa na internet, 
recomendamos verificar se o endereço indicado no livro ou 
neste Manual permanece o mesmo. Essa recomendação se 
deve ao fato de a internet ser uma ferramenta de pesquisa 
dinâmica por natureza, de forma que só nos responsabiliza-
mos pela indicação dos sites até a data de acesso menciona-
da após cada endereço eletrônico. A maioria dos endereços é 
estável, sobretudo das instituições mais reconhecidas, entre-
tanto, é possível haver mudanças.
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anotações
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8   CiêNCiAS HuMANAS E SuAS TECNOLOgiAS:  
ATividAdES iNTEgRAdORAS 

Nesta seção, propomos projetos interdisciplinares com as 
disciplinas que compõem a área de conhecimento Ciências 

Humanas e suas tecnologias. Essas atividades podem ser reali-
zadas como tarefa extraclasse.

 f 1. Imagens do mundo – as aventuras da 
Cartografia

Atividade relacionada ao tema do capítulo 2, unidade 1.

Introdu•‹o

A Cartografia refere-se à disciplina encarregada de 
elaborar mapas, cartas e plantas. Trata-se de uma prática 
muito antiga, pois desde os primórdios os grupos huma-
nos procuraram meios para registrar percursos, delimitar 
territórios, assinalar vias de circulação e marcar sua passa-
gem pelos lugares. É uma “forma original de interpretação 
sobre os territórios”, pela qual os povos antigos gravaram 
em pedra, madeira, papiros ou argila suas impressões sobre 
os espaços em que viviam, e também pela qual eles “expu-
nham o conteúdo das relações sociais de sua comunidade” 
(Kish apud Martinelli, 2007, p. 7). Desse modo, constatamos 
que tais registros visuais são anteriores à criação da escrita. 
Como formas de saber socialmente constituídas, os mapas 
denotam projetos e visões de mundo daqueles que os pro-
duzem, além de informar sobre as técnicas presentes em 
sua elaboração. São, assim, imagens “carregadas de julga-
mentos de valor. Não há nada de inerte ou passivo em seus 
registros” (Harley apud Martinelli, 2007, p. 8). Para chegar 
aos atuais sistemas informatizados e baseados em senso-
res remotos orbitais, de alta precisão, a Cartografia cum-
priu um longo percurso, passando pelos avanços na Grécia 
antiga, pelas conquistas de povos árabes e chineses, além 
daquelas referentes ao período do Renascimento europeu 
e das grandes navegações marítimas. Esse é o tema desta 
proposta, que convida ao diálogo entre a Geografia e a His-
tória, e à formulação e execução de um projeto coletivo de 
trabalho para os estudantes.

Objetivos

 ■ Reconhecer aspectos da história e desenvolvimento da 
Cartografia e sua relação com distintos contextos sociais, 
políticos e culturais.

 ■ Compreender a linguagem cartográfica como registro vi-
sual universal, apropriando-se de seus símbolos, códigos e 
convenções.

 ■ Ler e interpretar informações representadas em mapas, 
plantas e cartas em diferentes escalas. Ler, escrever e inter-
pretar textos de diferentes gêneros.

 ■ Desenvolver procedimentos para coletar, selecionar e or-
ganizar dados e informações em diferentes fontes de pes-
quisa e consulta.

Conteœdos

Cartografia – Mapas, plantas e cartas – Representações 
cartográficas – História da Cartografia – Evolução técnica dos 
sistemas de representação cartográfica – Cartografia e con-
texto sociocultural – Cartografia e ideologia.

Tempo estimado

Equivalente a oito aulas.

Desenvolvimento das atividades

 ■ Com o professor de História, lance questões e desafios para 
verificar o que a turma sabe a respeito. Colha as impressões 
e discuta com os alunos os objetivos do projeto. Converse 
sobre o planejamento, incluindo os meios de execução, 
prazos e cronogramas, adaptando-o às necessidades e ca-
racterísticas cognitivas dos estudantes. Verifique a disponi-
bilidade dos acervos e recursos de informática na escola ou 
outras instituições.

 ■ Peça aos alunos que se organizem em pequenos grupos 
de trabalho e proponha a elaboração de listas de subtemas 
ou assuntos que compõem o escopo do projeto.

 ■ Discuta os resultados com a turma, auxiliando na organiza-
ção do trabalho de pesquisa. Cada grupo deverá escolher 
um subtema para pesquisa, coleta, seleção e organização 
dos dados.

 ■ A partir das fontes de pesquisa e consulta, proponha aos 
grupos que recolham textos e imagens sobre a produção 
cartográfica em diferentes contextos. É importante estabe-
lecer critérios que levem em conta periodizações e marcos 
históricos importantes dessa produção, caso dos avanços 
em pontos como os sistemas de coordenadas terrestres na 
Antiguidade Clássica, mapas e planisférios no renascimen-
to comercial, redescoberta da obra de Ptolomeu no século 
XV, ou ainda os da Cartografia científica pós-século XVIII. 
Invenções como a bússola e a imprensa também estão as-
sociadas à elaboração e reprodução dos mapas.

 ■ Os grupos deverão examinar os mapas e anotar informa-
ções sobre os tipos de representação, materiais utilizados, 
títulos, símbolos e convenções, orientação, escala carto-
gráfica, autor, contextos de produção das obras, condições 
técnicas, usos e finalidades.

 ■ Auxilie na observação de detalhes em mapas, como os TO 
(ou mapas de roda), característicos do período medieval; 
os portulanos, mapas repletos de representações artísti-
cas, simbolismos, visões religiosas ou de elogio ao poder; 
e os primeiros planisférios e atlas de Abraham Ortelius e 
Gerhard Mercator, ao longo do século XVI. A Cartografia do 
Brasil colonial também merece ser examinada. Entre os ma-
pas atuais, convém selecionar plantas, cartas e mapas em 
diferentes escalas, além de imagens digitalizadas. Os alu-
nos devem observar que os mapas e cartas, durante mui-
tos séculos, foram de uso privilegiado das elites (reis, no-
bres, alto clero) e dos grandes navegadores e exploradores.  
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Portanto, como ocorre ainda hoje, a informação tinha evi-
dente valor estratégico.

 ■ Cada grupo deverá preparar um relatório de observações, 
com imagens acompanhadas de fichas técnicas (título, 
data, autor, local). Os relatórios serão a base de apresenta-
ções para a turma e também para alunos de outras classes, 
podendo valer-se de recursos da informática. Os resultados 
poderão ser organizados em painéis e murais na escola.

 ■ Avaliação – Para avaliar o trabalho, leve em conta o conjun-
to da produção dos estudantes e a participação de cada 
um nas tarefas individuais e coletivas. Considere o domí-
nio das noções e conceitos envolvidos. Reserve um tempo 
para que a turma avalie a experiência. Considere a perti-
nência de solicitar dissertações individuais sobre o tema.

Bibliografia para o professor

DREYER-EIMBCKE, O. O descobrimento da Terra. Hist—ria e hist—rias 

da aventura cartogr‡fica. São Paulo: Melhoramentos/Edusp, 1992.

FERNÁNDEZ-ARMESTO, F. Os desbravadores. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2009.

FONSECA, F. P.; OLIVA, J. T. A Geografia e suas linguagens: o caso 
da Cartografia. In: CARLOS, Ana F. A. (Org.). A geografia na sala de 

aula. São Paulo: Contexto, 1999. p. 62-78.

INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Gloss‡rio 

cartogr‡fico. Disponível em: <www.ibge.gov.br/home/geocien-
cias/cartografia/glossario/glossario_cartografico.shtm>. Acesso 
em: 19 jan. 2013.

_. Manual de cartografia. Disponível em: <www.ibge.gov.
br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/representa-
cao.html>. Acesso em: 19 jan. 2013.

JOLY, F. A Cartografia. Campinas: Papirus, 1990.

MARTINELLI, M. Gr‡ficos e mapas: construa-os você mesmo. São 
Paulo: Moderna, 1998.

_. Mapas da Geografia e Cartografia tem‡tica. 4. ed. São 
Paulo: Contexto, 2007.

Indicações de fontes para o aluno

ATLAS da história do mundo. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1995.

DEPARTAMENTO de Geografia. FFLCH-USP. Definições de carto-

grafia. Disponível em: <www.geografia.fflch.usp.br/graduacao/

apoio/textos/texto_1.htm>. Acesso em: 21 jan. 2013.

FUNDAÇÃO Biblioteca Nacional. Biblioteca Virtual da Cartografia 

histórica do século XVI ao XVIII. Disponível em: <http://catalo-

gos.bn.br>. Acesso em: 19 jan. 2013.

GRANDE acervo de mapas históricos (em inglês). Disponível em: 

<www.henry-davis.com/MAPS/carto.html>. Acesso em: 19 jan. 

2013.

INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). História da 

Cartografia. Disponível em: <www.ibge.gov.br/ibgeteen/atlases-

colar/apresentacoes/historia.swf>. Acesso em: 19 jan. 2013.

OXFORD Cartographers. Atlas mundial de Peters (em inglês). 

Disponível em: <www.oxfordcartographers.com>. Acesso em: 

19 jan. 2013.

PORTAL de Cartografia histórica (em francês). Disponível em: 

<www.atlas-historique.net>. Acesso em: 19 jan. 2013.

 f 2. O impacto das mudan•as clim‡ticas Ð 
diferentes vis›es

Atividade relacionada ao tema do capítulo 9, unidade 2.

Introdução

A Geografia é, por excelência, a área de estudo das Ciências 
Humanas que se ocupa das relações entre os seres humanos 
vivendo em sociedade e destes com a natureza no processo 
de produção do espaço. Enquanto, pela ótica dessa disciplina, 
podemos observar o impacto da atividade humana no clima, 
pela ótica da Sociologia podemos nos questionar de que for-
ma a estrutura da sociedade e as relações entre as pessoas de-
terminam como diferentes grupos recebem os efeitos dessas 
mudanças. Muito se tem falado, por exemplo, sobre o racismo 
ambiental ou sobre as desigualdades na forma como homens 
e mulheres são impactados pelas mudanças climáticas. Esta 
atividade busca aliar os conhecimentos explorados no capítulo 
a uma análise crítica das experiências de vida dos alunos e de 
outras pessoas, para produzir uma revista temática ou site com 
as reflexões e informações elaboradas neste processo.

Objetivos

 ■ Compreender o impacto das mudanças climáticas na vida 
de diferentes grupos sociais.

 ■ Reconhecer impactos causados por mudanças climáticas 
no próprio cotidiano e no cotidiano de sua comunidade, 
bairro, escola.

 ■ Refletir sobre desigualdades sociais e sua relação com a for-
ma como se vivem as mudanças climáticas. 

 ■ Colher informações e transmitir o conhecimento adquirido 
por meio da produção de conteúdo em veículo impresso 
ou digital.

Conteúdos

Clima – Meio ambiente – Mudanças climáticas – Sociolo-
gia – Grupos sociais – Desigualdades sociais.

Tempo estimado 

De quatro a seis aulas.

Desenvolvimento das atividades

 ■ Com o professor de Sociologia, faça uma caracterização 
da turma. Em sala de aula, lance questões aos alunos que 
lhes permitam identificar no cotidiano exemplos de impac-
tos causados por mudanças climáticas, tanto nas cidades 
quanto na zona rural – como aumento de temperatura, 
mudança no regime das chuvas e dos ventos, etc. – e o 
efeito disso na vida deles – mais trânsito, alagamentos, ar 
mais poluído, problemas de saúde endêmicos, excesso ou 
falta de chuvas nas plantações, alteração nos períodos de 
plantio e colheita, etc. Discuta com a turma os objetivos 
deste projeto. Converse sobre o planejamento, envolvendo 
os meios de execução, prazos e cronogramas, adaptando-o 
às necessidades dos estudantes. Verifique a disponibilidade 
dos acervos e recursos de informática e bibliotecas da esco-
la ou de outras instituições próximas.
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 ■ Pe•a aos estudantes que se organizem em pequenos gru-
pos de trabalho. Mobilizando os conhecimentos de So-
ciologia deles, pe•a que listem na lousa diferentes tipos 
de desigualdade social, completando se necess‡rio (por 
exemplo: etnia, g•nero, classe social, habita•‹o, zonas ur-
bana e rural, nacionalidade, etc.). Solicite aos grupos que 
escolham um tipo de desigualdade, que ser‡ o eixo princi-
pal do trabalho deles.

 ■ D• um tempo aos grupos para que formem hip—teses 
sobre a rela•‹o entre a desigualdade escolhida e as mu-
dan•as clim‡ticas. Pode-se perguntar, por exemplo: ÒComo 
voc•s imaginam que essa desigualdade social influencia 
na forma como as pessoas vivem os efeitos das mudan•as 
clim‡ticas?Ó. Para isso, ser‡ necess‡rio que os estudantes 
investiguem tanto as mudan•as clim‡ticas que certos gru-
pos sociais vivem quanto seus efeitos no cotidiano.

 ■ Com base nessas hip—teses, pe•a aos grupos que orga-
nizem sua pesquisa bibliogr‡fica, fazendo uma lista de 
fontes que pretendem consultar e de palavras-chave 
apropriadas para os mecanismos de busca digitais. ƒ im-
portante participar desta etapa com os alunos, para aju-
d‡-los a otimizar as pesquisas. 

Algumas sugest›es de palavras-chave:
 ■ Mudan•as clim‡ticas
 ■ Racismo ambiental
 ■ Justi•a ambiental
 ■ Injusti•a ambiental
 ■ Conflitos socioambientais
 ■ G•nero e mudan•as clim‡ticas
 ■ Mudan•as clim‡ticas e desigualdade social
 ■ Desigualdade social e meio ambiente
 ■ Sustentabilidade social
 ■ Mudan•as clim‡ticas e classe social
 ■ Mudan•as clim‡ticas e zona rural
 ■ Vulnerabilidade social
 ■ Vulnerabilidade socioambiental

 ■ A partir dessa sele•‹o de fontes e palavras-chave, pe•a aos 
grupos que realizem a pesquisa, lendo artigos, assistindo 
a v’deos, coletando dados e anotando em seus cadernos 
as informa•›es mais relevantes, que os ajudem a examinar 
suas pr—prias hip—teses.

 ■ Com as informa•›es em m‹os, reœna os grupos em sala de 
aula e pe•a-lhes que pensem, desta vez, em seu cotidiano 
e em suas comunidades. Que exemplos de efeitos de mu-
dan•as clim‡ticas eles conseguem identificar em seu pr—-
prio cotidiano? Como isso se relaciona com a desigualdade 
social que est‹o investigando? Pe•a que anotem em seus 
cadernos os resultados dessa discuss‹o.

 ■ Converse com os alunos sobre a produ•‹o de um site ou re-
vista tem‡tica. Cada grupo ser‡ respons‡vel por uma se•‹o. 
Esse material pode conter textos informativos, opinativos, 
cr™nicas, poemas, charges, tirinhas, etc. A œnica condi•‹o 
Ž que ele precisa ser totalmente original, produzido pelos 
estudantes (inclusive charges e tirinhas, se for o caso). Pe•a 
aos grupos que se reœnam e discutam os conteœdos de 
sua se•‹o, fazendo um planejamento e dividindo tarefas.  

Os textos devem ser entregues com anteced•ncia para 
que voc• possa corrigi-los e opinar.

 ■ Avalia•‹o Ð Para avaliar o desempenho dos estudantes 
neste projeto, considere todas as etapas. Qual foi o envolvi-
mento dos estudantes em cada parte do processo? Quan-
to dos conhecimentos de Geografia eles conseguiram 
utilizar? O resultado final conseguiu atender aos objetivos 
iniciais do trabalho?

Bibliografia para o professor

ACSELRAD, H. Ambientaliza•‹o das lutas sociais: o caso do movi-
mento por justi•a ambiental. Estudos avançados, v. 24, n. 68, 
2010. p. 103-119.

ALMEIDA, J.; GERHARDT, C.; MAGALHÌES, S. B. (Org.). Contextos 

rurais e agenda ambiental no Brasil: pr‡ticas, pol’ticas, conflitos, inter-
preta•›es. Dossi• 3. Rede de Estudos Rurais. BelŽm, 2012.

COMAROFF, J.; COMAROFF, J. L. Naturalizando a na•‹o: estrangei-
ros, apocalipse e o Estado p—s-colonial. Horizontes antropológi-

cos, v. 7, n. 15, 2001.

CORDANI, U. G. As ci•ncias da Terra e a mundializa•‹o das socie-
dades. Estudos avançados, v. 9, n. 25, 1995. p. 13-27.

FREITAS, C. M. de; CARVALHO, M. L. de; XIMENES, E. F.; ARRAES, E. 
F.; GOMES, J. O. Vulnerabilidade socioambiental, redu•‹o de ris-
cos de desastres e constru•‹o da resili•ncia: li•›es do terremoto 
no Haiti e das chuvas fortes na regi‹o serrana, Brasil. Ciência & 

saúde coletiva, v. 17, n. 6, 2012. p. 1577-1586.

FREITAS, R. de C. M. A constru•‹o de uma agenda para as ques-
t›es de g•nero, desastres socioambientais e desenvolvimento. 
Revista estudos feministas, v. 18, n. 3, 2010. p. 889-899.

HABERMANN, M.; GOUVEIA, N. Justi•a ambiental: uma abordagem 
ecossocial em saœde. Revista de saúde pública, v. 42, n. 6, 2008 .

HERCULANO, S. L‡ como c‡: conflito, injusti•a e racismo ambien-
tal. In: I Seminário Cearense contra o Racismo Ambiental, 2006.

IORIS, A. A. R. O que Ž justi•a ambiental. Ambiente & sociedade, v. 
12, n. 2, 2009.

LEMOS, S. M.; HIGUCHI, M. I. G. Compromisso socioambiental e 
vulnerabilidade. Ambiente & sociedade, v. 14, n. 2, 2011. p. 123-138.

LISBOA, T. K.; LUSA, M. G. Desenvolvimento sustent‡vel com 
perspectiva de g•nero Ð Brasil, MŽxico e Cuba: mulheres prota-
gonistas no meio rural. Revista estudos feministas, v. 18, n. 3, 2010. 
p. 871-887.

PIGNATI, W. A.; MACHADO, J. M. H.; CABRAL, J. F. Acidente rural 
ampliado: o caso das ÒchuvasÓ de agrot—xicos sobre a cidade de 
Lucas do Rio Verde/MT. Ciência & saúde coletiva, v. 12, n. 1, 2007. 
p. 105-114.

PORTO, M. F.; FINAMORE, R. Riscos, saœde e justi•a ambiental: o 
protagonismo das popula•›es atingidas na produ•‹o de conhe-
cimento. Ciência & saúde coletiva, v. 17, n. 6, 2012. p. 1493-1501.

ZHOURI, A. Justi•a ambiental, diversidade cultural e accountabi-
lity: desafios para a governan•a ambiental. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, v. 23, n. 68, 2008.

Indicações de fontes para o aluno

ALMANAQUE Abril. Dispon’vel em: <https://almanaque.abril.com.
br>. Acesso em: 29 jan. 2013.

GOOGLE Acad•mico. Dispon’vel em: <http://scholar.google.
com>. Acesso em: 29 jan. 2013.

PORTAL de mudan•as clim‡ticas da ANDI. Dispon’vel em: <www.
mudancasclimaticas.andi.org.br>. Acesso em: 29 jan. 2013.
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PORTAL de mudanças climáticas do INPE. Disponível em: <http://

mudancasclimaticas.cptec.inpe.br>. Acesso em: 29 jan. 2013.

PORTAL do racismo ambiental. Disponível em: <http://racismo-

ambiental.net.br>. Acesso em: 29 jan. 2013.

SCIELO. Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 29 jan. 2013.

 f 3. Hist—ria e hist—rias da ocupa•‹o das 
Matas Atl‰nticas

Atividade relacionada ao tema do capítulo 11, unidade 2.

Introdução

O estudo de biomas e das diferentes formações vegetais 

no Brasil e no mundo enseja pesquisas, leituras e trabalhos 

coletivos envolvendo Geografia e História, notadamente no 

que se refere à devastação desses ambientes. Um mote para 

o trabalho é a situação das Matas Atlânticas, sistemas flores-

tais complexos e biodiversos de distribuição azonal, associa-

dos a altitudes variáveis e dispostos originalmente ao longo 

da faixa litorânea, penetrando para o interior no sudeste e no 

sul do país e atingindo frações do Paraguai e Argentina.

Essas matas aparecem associadas a outras formações, 

como mangues, matas de araucárias e ecossistemas litorâ-

neos e estuarino-lagunares. No Brasil, restam cerca de 7% 

delas, o que implica redobrar o esforço para a conservação 

desse extraordinário bioma, que está entre os de maior biodi-

versidade no planeta.

O tema já foi objeto de estudos históricos, como o traba-

lho de Warren Dean, que destaca as técnicas tradicionais de 

agricultura e a extração de madeira para lenha e construções 

como um pesado fardo para as matas. Segundo Dean, um 

observador de 1888, no período cafeeiro, relata que desem-

barcavam no Rio de Janeiro cerca de 500 carroções de madei-

ra por dia. Aspectos dos processos históricos de ocupação da 

região e seus efeitos, bem como medidas e políticas de uso 

sustentável e de conservação atuais para as Matas Atlânticas 

são os focos da proposta, em que os alunos deverão realizar 

pesquisa e seminário.

Objetivos

 ■ Identificar a distribuição e características das Matas Atlânti-

cas no Brasil e avaliar a importância da preservação de sua 

biodiversidade.

 ■ Estabelecer relações entre as coberturas vegetais, clima e 

formas de relevo.

 ■ Avaliar efeitos do desmatamento e das queimadas em flo-

restas tropicais.

 ■ Associar a retirada das coberturas de Matas Atlânticas a 

processos de extrativismo, exploração agrícola, industriali-

zação, urbanização e criação de vias de circulação no Brasil.

 ■ Desenvolver procedimentos para coletar, selecionar e or-

ganizar dados e informações em diferentes fontes de pes-

quisa e consulta.

 ■ Desenvolver procedimentos para realizar um seminário.

Conteúdos

Matas Atlânticas (distribuição, composição, flora, fauna, cli-
mas, relevo, recursos hídricos, matas de encosta, de altitude e 
de planícies costeiras e ecossistemas associados) – Usos agrí-
cola, extrativista e industrial – Urbanização – Desmatamento e 
queimadas – Expansão cafeeira e das ferrovias no Brasil – Frag-
mentos florestais – Unidades de conservação (proteção integral 
e uso sustentável) – Reserva da biosfera – Serviços ambientais.

Tempo estimado

Equivalente a dez aulas.

Desenvolvimento das atividades

 ■ Proponha que os estudantes dividam-se em grupos para 
realizar pesquisas e levantamentos sobre as Matas Atlânti-
cas. Para a distribuição de tarefas, leve em conta os objeti-
vos propostos.

 ■ Cada grupo poderá optar pela exploração de uma temáti-
ca. Na presença de remanescentes florestais, converse com 
a turma sobre a possibilidade de realizar investigações so-
bre a realidade local.

 ■ De acordo com os objetivos, cada grupo deverá organizar 
dados e informações, além de recolher, selecionar e organizar 
textos e imagens. Para isso, poderão ser realizados peque-
nos seminários e debates para troca de ideias e informações, 
constituindo-se um núcleo comum de conceitos e informa-
ções, que poderá servir como base para os temas específicos.

 ■ A seguir, cada grupo dedica-se a aprofundar estudos sobre 
a temática escolhida. Os alunos poderão escolher temas 
como cultura da cana-de-açúcar, expansão cafeeira, biodi-
versidade e processos ecológicos, estudos de fauna, pano-
rama das matas no Brasil colonial por meio de pinturas e 
gravuras, polo petroquímico de Cubatão, desafios para as 
unidades de conservação, entre outros.

Auxilie os estudantes na organização e apresentação dos 
resultados, em seminário, destacando a importância de ela-
borar textos e bases de dados para apoiar a exposição oral. As 
apresentações poderão ser acompanhadas de mapas, tabe-
las, fotografias, pinturas e esquemas gráficos.

 ■ Avaliação – Leve em conta a participação de cada aluno nas 
tarefas individuais e coletivas. Considere também a contri-
buição individual na ampliação, coleta e seleção da base de 
dados. Examine com atenção o domínio de conceitos, no-
ções e processos histórico-geográficos envolvidos e avalie a 
clareza e organização das exposições orais. Com o apoio dos 
professores, os alunos poderão preparar uma exposição dos 
resultados dos trabalhos na escola. Não se esqueça de reser-
var um tempo para que a turma avalie a experiência.

Bibliografia para o professor

AB’SABER, A. Escritos ecol—gicos. São Paulo: Lazuli, 2007.

DEAN, W. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlân-
tica brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

FUNDAÇÃO SOS Mata Atlântica; INSTITUTO Nacional de Pesqui-
sas Espaciais. Atlas dos munic’pios da Mata Atl‰ntica. 5. ed. 2009. 
Disponível para download em: <www.sosma.org.br/tag/atlas-
-dos-municipios>. Acesso em: 19 jan. 2013.
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FURLAN, S. A.; NUCCI, J. C. A conserva•‹o das florestas tropicais. 
2. ed. São Paulo: Atual, 2004. (Série Meio Ambiente).

MIRANDA, E. E. de. Era uma vez a Mata Atlântica. National 

Geographic Brasil, ano 9, n. 106, jan. 2009, p. 38-55.

THOMAS, K. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude 
em relação às plantas e aos animais, 1500-1800. São Paulo: Com-
panhia das Letras, 1988.

Indicações de fontes para o aluno

FUNDAÇÃO SOS Mata Atlântica. Disponível em: <www.sosmata-
tlantica.org.br>. Acesso em: 19 jan. 2013.

INSTITUTO Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). Disponível em: <www.ibama.gov.br>. Aces-
so em: 19 jan. 2013.

INSTITUTO de Pesquisas Jardim Botânico (RJ). Disponível em: 
<www.jbrj.gov.br>. Acesso em: 19 jan. 2013.

INSTITUTO Socioambiental (ISA). Almanaque Brasil socioambien-

tal. São Paulo: ISA, 2005.

MINISTÉRIO do Meio Ambiente. Disponível em: <www.mma.gov.
br>. Acesso em: 19 jan. 2013.

ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas (ONU). Convenção sobre 
Diversidade Biológica. Disponível em: <www.mma.gov.br/biodi-
versidade/convencao-da-diversidade-biologica>. Acesso em: 19 
jan. 2013.

PROGRAMA BIOTA/Fapesp. Instituto Virtual da Biodiversidade. 
Disponível em: <www.biota.org.br/info/index>. Acesso em: 19 
jan. 2013.

RESERVA da Biosfera da Mata Atlântica. Disponível em: <www.
rbma.org.br/default_02.asp>. Acesso em: 19 jan. 2013.

WWI-Worldwatch Institute. Universidade Livre da Mata Atlântica. 
Disponível em: <www.wwiuma.org.br/index.html>. Acesso em: 
19 jan. 2013.

 f 4. A inviabilidade do modelo consumista 

de desenvolvimento 

Atividade relacionada ao tema do capítulo 12, unidade 2.

Introdução

A reflexão sobre as interferências humanas nos ecossiste-
mas está necessária e diretamente ligada à questão do con-
sumismo. A partir da Segunda Revolução Industrial, ocorrida 
no século XIX, até os dias atuais, vive-se no mundo ocidental 
capitalista o que se costumou chamar de “sociedade de con-
sumo”. Modelos econômicos baseados no incentivo ao con-
sumo induzem as pessoas a buscar o sentido de sua vida na 
produção e na aquisição de bens materiais. 

Em diferentes espaços e tempos, as pessoas sempre bus-
caram criar um sentido para sua vida. Mas nem sempre isso 
foi baseado tão fortemente no consumo. Manifestações e 
expressões culturais que conhecemos, como inscrições em 
cavernas e invenções nos campos das artes, da Filosofia e das 
ciências, são alguns exemplos. A autenticidade da criação de 
sentido para a vida vem sendo questionada já há mais de 
um século, a partir da intensificação da industrialização do 
mundo ocidental capitalista, tendo um ápice no conceito de 
“indústria cultural”, criado pelos filósofos alemães Theodor 
Adorno e Max Horkheimer, em 1947, na obra intitulada DialŽ-

tica do esclarecimento. Nessa obra, os autores criticam o fato 
de o homem moderno ter abandonado sua capacidade de 
pensar por si mesmo, de criar seus próprios valores e passar 
a consumir os valores que pautam sua ação, embutidos em 
mercadorias. Adorno e Horkheimer chegam a afirmar que 
hoje o homem se reduz a uma mercadoria que consome 
mercadorias. Não é difícil perceber a importância dos meios 
de comunicação de massa na criação dessa ilusão de alcance 
da felicidade por meio do consumo de mercadorias. 

Até que ponto dedicar a vida, dia após dia, a atender a 
necessidade de consumo de novos artefatos com renovados 
modelos – necessidade artificial, inventada pelo mercado e 
tornada sedutora pela mídia – é uma autêntica criação de 
valores, de sentido para a vida, de realização do que há de 
humano nas pessoas? Com base nessa questão filosófica, os 
alunos deverão investigar o conceito de indústria cultural e 
elaborar um roteiro de objeto imagético.

Objetivos

 ■ Relacionar os estudos geográficos sobre os impactos da 
ação humana nos ecossistemas a uma reflexão filosófica 
sobre a responsabilidade de cada indivíduo e de suas deci-
sões cotidianas, aproximando o estudo acadêmico à esfera 
individual de ação dos estudantes. 

 ■ Utilizar conceitos filosóficos para problematizar o assunto 
tratado no capítulo, de forma a conscientizar os alunos so-
bre sua complexidade.

 ■ Levar à compreensão da importância da discussão sobre a 
indústria cultural hoje.

 ■ Incentivar o desenvolvimento da criatividade por meio 
da criação de objetos imagéticos com base em conceitos 
estudados.

 ■ Desenvolver a capacidade de trabalhar colaborativamente.
 ■ Desenvolver a prática de procedimentos de coleta, seleção 

e síntese de dados em diferentes fontes de pesquisa.

Conteúdos

Indústria cultural – Consumismo – Desequilíbrio socioam-
biental e atitude individual – Meios de comunicação de mas-
sa – Pensamento crítico – Criatividade humana – Produção de 
cultura autêntica.

Tempo estimado

Equivalente a dez aulas.

Desenvolvimento das atividades

 ■ Numa primeira fase, de sensibilização para o tema a ser es-
tudado, proponha uma conversa inicial com os alunos, bas-
tante aberta e ainda sem necessidade de rigor conceitual, 
sobre o que seria o consumismo. Peça que deem exemplos 
e que estabeleçam as relações que se podem fazer disso 
com os desequilíbrios ambientais.

 ■ Proponha que cada aluno traga para a aula seguinte uma 
imagem, letra de música, poema, etc. que trate do tema 
consumismo. Os professores também podem trazer seu 
material, que pode ser algo mais clássico, como o poema 
“Eu etiqueta”, de Carlos Drummond de Andrade, ou uma 
imagem escolhida em uma busca na internet. 
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 ■ Após a exposição dos exemplos trazidos, dê início à se-
gunda fase deste projeto, que tem como objetivo inves-
tigar o conceito de indústria cultural. Proponha à turma 
que se divida em grupos. Cada grupo deve pesquisar 
sobre um dos temas a seguir, entre outros que você con-
siderar mais adequados: indústria cultural e meios de co-
municação de massa, indústria cultural e consumismo, 
indústria cultural e autenticidade, indústria cultural e 
produção de cultura, indústria cultural e desequilíbrios 
socioambientais, indústria cultural e sentido da vida, in-
dústria cultural e pensamento crítico. 

 ■ Auxilie os alunos em suas buscas, sugerindo-lhes diferentes 
fontes e estimulando-os a atentar para a necessidade de 
descobrir o sentido original do conceito de indústria cul-
tural, na obra de Adorno e Horkheimer, além dos sentidos 
que ele pode ter hoje. A participação do professor de Filo-
sofia nesta etapa do projeto é fundamental.

 ■ Acompanhe o trabalho de cada grupo, certificando-se de 
que todos os conceitos necessários para a realização deste 
projeto estão sendo compreendidos. Oriente os alunos a 
sempre registrar as fontes consultadas, a fazer resumos de 
autoria própria e a discutir com os colegas de grupo o con-
teúdo pesquisado.

 ■ Encerrada a etapa de pesquisa e discussão, os grupos po-
dem partir para a elaboração do roteiro de um objeto ima-
gético que expresse o resultado do estudo realizado. Cada 
grupo deverá apresentar uma imagem estática (cartazes, 
painéis, fotografia de situação montada por eles ou outra) 
ou uma imagem em movimento (filme feito em telefone 
celular, por exemplo).

 ■ Verifique na escola as possibilidades técnicas de produção 
desse material e também de uma possível exibição pos-
terior para outras turmas. Auxilie cada grupo a preparar 
uma pequena apresentação oral ou escrita sobre o tema 

estudado, que acompanhe a exibição da imagem. Não se 
trata de uma “explicação” da imagem criada, e sim de uma 
elucidação conceitual que a introduza. 

 ■ Avaliação – é importante que o professor observe a parti-
cipação de cada aluno na realização das tarefas em grupo. 
Não deixe de avaliar a precisão conceitual desenvolvida 
no processo de criação. É desejável que esses critérios de 
avaliação sejam explicitados aos alunos antes do início da 
atividade. Reserve um tempo para que a turma possa co-
mentar avaliativamente, também usando de rigor concei-
tual, os trabalhos dos colegas. Se achar oportuno, pode-se 
ainda pedir aos alunos uma dissertação individual sobre o 
tema estudado pelo grupo.

Bibliografia para o professor

Livros

ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. A dialética do esclarecimento. Frag-
mentos filosóficos. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 

JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. Dicionário básico de Filosofia. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996.

Filmes

Mera coincidência (Wag the dog). Direção: Barry Levinson. Estados 
Unidos, 1997. (97 min) 

O show de Truman (The Truman show). Direção: Peter Weir. Esta-
dos Unidos, 1998. (103 min)

Surplus (Surplus: terrorized into being consumers). Direção: Erik 
Gandini. Suécia, 2003. (54 min) 

Indicações de fontes para o aluno

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2010.

SANTOS, M. Da cultura à indústria cultural. Artigo, 19 mar. 2000. 
Folha On-line. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/fol/bra-
sil500/dc_3_10.htm>. Acesso em: 29 jan. 2013. 
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Professor 

Aqui começam as  

orientações para a unidade 1.

fuNdAMENTOS dE CARTOgRAfiA

OBJETivOS dA 

uNidAdE

Os alunos devem compreender a import‰ncia da Cartografia na repre-
senta•‹o dos fen™menos materializados no espa•o geogr‡fico. Precisam 
aprender a manusear mapas, cartas e plantas, ou seja, a decodificar os 

s’mbolos pr—prios da Cartografia e as escalas, com vistas a localizar-se e a orientar-se no espa•o 
geogr‡fico. TambŽm devem aprender a distinguir Cartografia de base e Cartografia tem‡tica, 
assim como conhecer os avan•os tecnol—gicos, como as possibilidades de sensoriamento remo-
to, os sistemas de navega•‹o e posicionamento global (GPS e Glonass) e os sistemas de informa-
•‹o geogr‡fica (SIG), utilizados nesse ramo do conhecimento. ƒ importante, ainda, que apren-
dam a reconhecer e a decodificar os principais tipos de gr‡ficos.

SugESTÃO dE 

ATividAdES 

COMPLEMENTARES

ƒ importante que o processo de ensino-aprendizagem valorize a 
realidade dos alunos e seu cotidiano. Isso d‡ mais sentido aos te-
mas estudados e torna a aprendizagem interessante e significativa. 
A pr‡tica de atividades em grupo tambŽm deve ser estimulada, 

preparando os estudantes para o mundo do trabalho e a atua•‹o cidad‹. Por isso, indicamos 
nesta se•‹o atividades que envolvem na sua maioria trabalhos em grupo, levantamento de da-
dos, pesquisas e tarefas extraclasse. Assim, voc• ter‡ liberdade de aplic‡-las ou n‹o, segundo a 
realidade concreta da escola e da sala de aula onde leciona.

Se achar conveniente, podem-se aproveitar as imagens da Introdu•‹o para abrir o estudo 
da Geografia no Ensino MŽdio, relembrando alguns conceitos-chave da disciplina, desenvol-
vidos no Ensino Fundamental II. Por exemplo, pedir aos alunos que observem as quatro fotos 
dispon’veis na Introdu•‹o do livro e depois question‡-los sobre quais delas mostram paisa-
gens naturais e quais mostram paisagens culturais. Em seguida, pedir que observem se h‡, 
numa mesma imagem, objetos ou elementos naturais e tambŽm culturais. Com isso pode-
-se aproveitar para relembrar os conceitos de paisagem e espaço geográfico, assim como 
os de sociedade e natureza. Seria interessante chamar a aten•‹o dos alunos para o fato de 
que numa paisagem cultural h‡ diversos objetos ou elementos constru’dos pela sociedade 
e tambŽm h‡ elementos naturais, e que mesmo numa paisagem natural h‡ alguma interfe-
r•ncia humana, ainda que seja remota. Finalmente, vale lembrar que, como afirmou Milton 
Santos, o espa•o geogr‡fico pode ser pensado como o ÒcasamentoÓ entre a sociedade e a 
paisagem. Ali‡s, sobre a analogia feita por ele com a suposta explos‹o da bomba de n•utrons 
para distinguir paisagem e espa•o, pode-se fazer um questionamento de cunho filos—fico 
aos alunos. Se a sociedade fosse destru’da, o espa•o geogr‡fico deixaria de existir e restaria 
apenas a paisagem, como afirmou Milton Santos. Mas se n‹o restasse nenhum ser humano 
na face da Terra quem iria constatar a exist•ncia da paisagem e conceitu‡-la como tal? Com 
isso, Ž interessante que os alunos percebam que os seres humanos, vivendo em sociedade, 
criam objetos e tambŽm conceitos para defini-los, ou seja, todo objeto tem ao mesmo tempo 
uma exist•ncia material e simb—lica. N‹o por acaso Lev Vigotski deu tanta import‰ncia ˆ me-
dia•‹o simb—lica em suas reflex›es sobre a aprendizagem e a cogni•‹o humana: a rela•‹o das 
sociedades com a natureza, assim como com os objetos que aquelas criam a partir desta, Ž 
mediada pelo trabalho e tambŽm pela l’ngua, tema que ele desenvolve nos livros Pensamento 

e linguagem e A forma•‹o social da mente.

Proponha aos alunos a leitura das leis abaixo transcritas: a de 1913, que por quase cem anos 
regulou a organiza•‹o dos fusos hor‡rios no Brasil, e a de 2008, que introduziu modifica•›es na 
anterior. Pe•a a eles que, em grupo, procurem identificar as mudan•as feitas nos fusos hor‡rios 
pela nova lei, avaliando os tipos de mudan•as ocorridas nos estados da federa•‹o e no dia a 
dia de suas popula•›es. As mudan•as foram benŽficas? Como a popula•‹o reagiu a elas? Seria 
interessante que tambŽm lessem o projeto de lei do deputado Pauderney Avelino (DEM/AM), 
especialmente sua justificativa, na qual ele prop›e a volta do Acre e de parte do Amazonas ao 
antigo fuso (veja o texto de apoio 3 deste Manual do Professor).

9   METAS E ORiENTAÇõES POR uNidAdE

uNidAdE 1
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Sugestões bibliográficas

ALBUQUERQUE, Paulo CŽsar Gurgel de. 

Desastres naturais e geotecnologias Ð GPS. 

S‹o JosŽ dos Campos: INPE, 2008. (Caderno 

did‡tico n. 3).

Esta apostila, editada pelo INPE, expli-

ca de forma did‡tica o funcionamento 

e os usos dos sistemas de navega•‹o e 

posicionamento global, como o GPS e o 

Glonass.

CRESPO, Ant™nio Arnot. Estatística fácil. 17. ed. 

S‹o Paulo: Saraiva, 2002.

Veja o cap’tulo 3, que trata das sŽries 

estat’sticas, e o cap’tulo 4, que aborda os 

tipos de gr‡ficos.

DREYER-EIMBCKE, Oswald. O descobrimen-

to da Terra: hist—ria e hist—rias da aventura 

cartogr‡fica. S‹o Paulo: Melhoramentos/

Edusp, 1992.

Faz uma an‡lise panor‰mica da hist—ria 

da Cartografia, vinculando-a ˆ expans‹o 

mar’tima. Enfatiza os principais nomes 

da hist—ria da disciplina, como Ptolomeu 

e Mercator.

DUARTE, Paulo Araœjo. Fundamentos de 

cartografia. 2. ed. Florian—polis: UFSC, 2003. 

(Did‡tica).

Aborda de forma clara e did‡tica os 

principais temas da Cartografia: hist—ria 

dos mapas, coordenadas geogr‡ficas, 

proje•›es cartogr‡ficas, escalas, fusos 

hor‡rios, etc.

IBGE. Noções básicas de Cartografia. Depar-

tamento de Cartografia. Rio de Janeiro, 1999. 

(Manuais tŽcnicos em geoci•ncias).

Abrange, de forma introdut—ria, os te-

mas mais importantes da Cartografia.

LACRUZ, Maria Silvia Pardi; FILHO, Manoel 

de Araujo de Souza. Desastres naturais e 

geotecnologias: sistemas de informa•‹o 

geogr‡fica. S‹o JosŽ dos Campos: INPE, 

2009. (Caderno did‡tico n. 4).

Apostila, editada pelo INPE, que discute 

de forma did‡tica e acess’vel o significa-

do e os usos dos SIG.

MARTINELLI, Marcello. Mapas da Geografia 

e Cartografia temática. S‹o Paulo: Contexto, 

2003.

Explica as caracter’sticas mais importan-

tes da Cartografia tem‡tica e as diversas 

possibilidades de representa•›es quali-

tativas, quantitativas e ordenadas.

_. Cartografia temática: cader-

no de mapas. S‹o Paulo: Edusp, 2003.  

(Acad•mica, 47).

Ap—s uma introdu•‹o sobre representa•‹o 
gr‡fica, discute as representa•›es da Car-
tografia tem‡tica Ð qualitativas, quanti-
tativas, ordenadas e din‰micas. Depois de 
cada t—pico, prop›e uma sŽrie de exerc’cios 
para colocar em pr‡tica o que foi tratado 
teoricamente.

AlŽm das transforma•›es socioespaciais, em um trabalho interdisciplinar com Hist—ria e L’n-

gua Portuguesa, Ž poss’vel tambŽm trabalhar as mudan•as ocorridas no plano pol’tico e lingu’s-

tico. Por exemplo, houve mudan•as no regime e na forma de governo? Quem eram os respecti-

vos presidentes da Repœblica quando as duas leis foram aprovadas? Quais mudan•as podem ser 

verificadas no portugu•s utilizado na lei de 2008 em compara•‹o com a de 1913?

Lei no 2.784, de 18 de junho de 1913

Determina a Hora Legal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:

Art. 1o Para as relações contractuaes internacionaes e commerciaes, o meridiano de Greenwich 
será considerado fundamental em todo o território da Republica dos Estados Unidos do Brazil.

Art. 2o O território da Republica fica dividido, no que diz respeito à hora legal, em quatro fusos 
distinctos:

a) O primeiro fuso, caracterizado pela hora de Greenwich “menos duas horas”, comprehende 
o archipelago Fernando de Noronha e a ilha Trindade;

b) O segundo fuso, caracterizado pela hora de Greenwich “menos tres horas”, comprehende 
todo o litoral do Brazil e os estados interiores (menos Matto-Grosso e Amazonas), bem como 
parte do estado do Pará delimitada por uma linha que, partindo do monte Crevaux, na fronteira 
com a Guyana Franceza, vá seguindo pelo alveo do rio Pecuary até o Javary, pelo alveo deste até 
o Amazonas e ao sul pelo leito do Xingú até entrar no estado de Matto-Grosso;

c) O terceiro fuso, caracterizado pela hora de Greenwich “menos quatro horas”, comprehen-

derá o estado do Pará a W da linha precedente, o estado de Matto-Grosso e a parte do Amazonas 
que fica a E de uma linha (círculo maximo) que partindo de Tabatinga, vá a Porto Acre; (incluidas 
essas duas localidades no terceiro fuso);

d) O quarto fuso, caracterizado pela hora de Greenwich “menos cinco horas”, comprehenderá 
o territorio do Acre e os cedidos recentemente pela Bolivia, assim com a área a W da linha prece-

dentemente descripta.

Art. 3o Ficam revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1913, 92o da Independência e 25o da Republica.

HERMES R. DA FONSECA

Pedro de Toledo

Lei no 11 662, de 24 de abril de 2008
Altera as alíneas “b” e “c” e revoga a alínea “d” do art. 2o do Decreto no 2.784, de 18 de junho de 

1913, a fim de modificar os fusos horários do estado do Acre e de parte do estado do Amazonas 
do fuso horário Greenwich “menos cinco horas” para o fuso horário Greenwich “menos quatro 
horas”, e da parte ocidental do estado do Pará do fuso horário Greenwich “menos quatro horas” 
para o fuso horário Greenwich “menos três horas”.

O presidente da Repœblica faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei altera as alíneas “b” e “c” e revoga a alínea “d” do art. 2o do Decreto no 2.784, de 18 
de junho de 1913, a fim de modificar os fusos horários do estado do Acre e de parte do estado do 
Amazonas do fuso horário Greenwich “menos cinco horas” para o fuso horário Greenwich “menos 
quatro horas”, e da parte ocidental do estado do Pará do fuso horário Greenwich “menos quatro 
horas” para o fuso horário Greenwich “menos três horas”.

Art. 2o O art. 2o do Decreto no 2.784, de 18 de junho de 1913, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 2o ..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

b) o segundo fuso, caracterizado pela hora de Greenwich “menos três horas” compreende 
todo o litoral do Brasil, o Distrito Federal e os estados interiores, exceto os relacionados na alínea 
“c” deste artigo;

c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora de Greenwich “menos quatro horas’’, compreen-

de os estados de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima 
e do Acre.

d) (revogada).” (NR)
Art. 3o Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.
Art. 4o É revogada a alínea “d” do art. 2o do Decreto no 2.784, de 18 de junho de 1913.

Brasília, 24 de abril de 2008; 187o da Independência e 120o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Celso Luiz Nunes Amorim/Edison Lobão/Paulo Bernardo Silva/Sergio Machado Rezende

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Legisla•‹o. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

_ato2007-2010/2008/lei/l11662.htm>; OBSERVATÓRIO NACIONAL (ON). Divis‹o Servi•o da Hora (DSHO). Disponível 
em: <http://pcdsh01.on.br>. Acessos em: 11 jan. 2013.
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NOGUEIRA, Ruth E. Cartografia: representação, 

comunicação e visualização de dados espa-

ciais. 2. ed. Florianópolis: UFSC, 2008.

Discute o que é mapa, carta e planta, 

escala, projeções cartográficas, aerofoto-

grametria, imagens de satélite, GPS, SIG, 

cartografia em multimídia, etc.

OLIVEIRA, Cêurio de. Curso de cartografia 

moderna. Rio de Janeiro: IBGE, 1988.

Obra de caráter introdutório, com muitas 

ilustrações em preto e branco, que aborda 

praticamente todos os tópicos relativos à 

Cartografia, inclusive alguns dedicados 

aos avanços da cartografia brasileira.

PASSINI, Elza Yasuko. Alfabetização carto-

gráfica e a aprendizagem de Geografia. São 

Paulo: Cortez, 2012.

Faz considerações teórico-metodológicas 

sobre a alfabetização cartográfica, desen-

volve alguns tópicos das representações 

gráficas e apresenta diversas situações-

-problema; explica como construir e utilizar 

gráficos.

QUEIROZ FILHO, Alfredo Pereira de; RODRI-

GUES, Marcos. A arte de voar em mundos 

virtuais. São Paulo: Annablume, 2007.

Tece considerações sobre o surgimento 

e a disseminação de ferramentas que 

permitem o voo virtual, como o Google 

Earth (Google) e o World Wind (Nasa), 

sistemas que unem o sensoriamento re-

moto (imagens de satélite) à informática 

(computadores e internet).

ROCHA, José Antônio M. R. GPS: uma aborda-

gem prática. 4. ed. Recife: Bagaço, 2003.

Discute a origem do GPS, seus princípios 

de funcionamento e aplicações práticas 

(náuticas e terrestres).

SAUSEN, Tania Maria. Desastres naturais e 

geotecnologias – sensoriamento remoto. 

São José dos Campos: INPE, 2008. (Cadernos 

didáticos n. 2).

Apostila, editada pelo INPE, que analisa 

de forma didática e bem ilustrada o sig-

nificado de sensoriamento remoto.

Abaixo, reproduzimos um trecho do livro A volta ao mundo em 80 dias, de Jœlio Verne. Sugeri-
mos que ele seja apresentado aos alunos, pedindo-lhes que procurem responder, ap—s a leitura, 
ˆs quest›es propostas.

Capítulo XXIV

Durante o qual se realizou a travessia do oceano Pacífico

[...]

Aconteceu também que, em 23 de novembro, Passepartout experimentou uma grande ale-

gria. Lembremos que o cabeça dura tinha se obstinado a manter a hora de Londres em seu famo-

so relógio de família, considerando falsas todas as horas dos países que atravessara. Ora, naquele 

dia, apesar de não o ter nem adiantado nem atrasado, seu relógio estava de acordo com os cro-

nômetros do navio.

Nem é preciso dizer que Passepartout exultava. Bem que teria gostado de saber o que Fix 

diria, se estivesse presente.

— Aquele velhaco que me contava um monte de lorotas sobre meridianos, sobre o sol 

e a lua! repetia Passepartout. Bah! esse pessoal! Se a gente os escutasse, que bela relojoaria 

fariam! Eu bem que tinha a certeza de que, mais dia menos dia, o sol se decidiria a se regular 

pelo meu relógio!...

Passepartout ignorava isso: se o mostrador do seu relógio estivesse dividido em vinte e quatro 

horas como os relógios italianos, não teria tido motivo algum para se gabar, porque os ponteiros, 

quando fossem nove horas da manhã no navio, teriam indicado nove horas da noite, isto é, a vi-

gésima primeira hora desde a meia-noite — diferença exatamente igual à que existe entre Londres 

e o centésimo octogésimo meridiano.

VERNE, Júlio. A volta ao mundo em 80 dias. Domínio público. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br/

download/texto/ph000439.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2013. p. 492-494.

Phileas Fogg, em sua volta ao mundo em 80 dias, 52 dias ap—s deixar Londres, chegou ao meridiano 
180. Passepartout, seu criado, estava com ele no navio no dia 23 de novembro de 1872, quando chegaram 
ao meridiano oposto a Londres.

a) Por que, finalmente, o rel—gio de Passepartout estava de acordo com os cron™metros do navio, apesar 
de t•-lo deixado no hor‡rio de Londres? O rel—gio marcava realmente o mesmo hor‡rio de Londres?

 O rel—gio de Passepartout finalmente estava de acordo com os cron™metros do navio porque, ao 
atingir o meridiano 180, ele estava exatamente 12 horas ˆ frente do hor‡rio de Londres: no navio 
eram 9h da manh‹, enquanto em Londres eram 9h da noite. Portanto, o rel—gio de Passepartout e 
os cron™metros do navio, na verdade, n‹o marcavam o mesmo hor‡rio.

b) No dia 23 de novembro, os aventureiros navegavam no oceano Pac’fico na dire•‹o leste, indo do 
Jap‹o para os Estados Unidos. Ao cruzarem o meridiano 180, aumentou ou diminuiu um dia?

 Como eles estavam navegando na dire•‹o leste, ao atravessarem o meridiano 180 diminuiu um dia.

c) Como tambŽm Ž conhecido o meridiano 180?
 ƒ conhecido como Antimeridiano ou Linha Internacional da Mudan•a de Data.

A seguir, reproduzimos um trecho do livro A arte de voar em mundos virtuais. Sugerimos que 
ele seja apresentado aos alunos, pedindo-lhes que procurem responder, ap—s a leitura, ˆs ques-
t›es propostas.

O voo virtual e suas caracter’sticas

O voo virtual é uma metáfora do deslocamento aéreo, caracterizado por mudanças sequen-

ciais de direção e de altitude, sobre representações cartográficas tridimensionais. Diferencia-se 

da simulação literal do voo das aeronaves, pois são desconsideradas as leis da aerodinâmica, as 

regras de tráfego aéreo e as noções sobre Meteorologia.

Esse voo consiste na criação de um ambiente computacional que permita a perscrutação* dos 

dados representados. Por meio de uma interface interativa e flexível de visualização tridimen-

sional de dados geográficos, destaca a natureza espacial dos fenômenos e das ocorrências da 

superfície terrestre.

Seu potencial de utilização é muito elevado, pois integra aspectos de áreas consagradas – Car-

tografia, Sensoriamento Remoto, Computação Gráfica e Sistemas de Informações Geográficas –, 

como a representação gráfica, a orientação e a localização, a interpretação de imagens e as buscas 

e consultas espaciais.

* Exame, investiga•‹o.
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Sugestões de sites

Na p‡gina da Associa•‹o dos Ge—grafos 

Brasileiros (AGB) h‡ not’cias sobre diver-
sos assuntos de interesse dos professores de 
Geografia, informa•›es sobre os Encontros 
Nacionais de Ge—grafos (ENG) e manifestos 
sobre temas nacionais e regionais importan-
tes, como a mudan•a de fusos hor‡rios. H‡ 
diversos artigos interessantes na revista Terra 

Livre e no boletim AGB em Debate, que est‹o 
dispon’veis para serem baixados. Dispon’vel 
em: <www.agb.org.br>. Acesso em: 12 
jan. 2013.

O Instituto Nacional de Pesquisa Espa-

cial (Inpe) mantŽm o Programa Educa 

SeRe sobre utiliza•‹o do sensoriamento 
remoto como recurso did‡tico no Ensino 
Fundamental e MŽdio. Em sua p‡gina, est‡ 
dispon’vel uma apostila, que pode ser im-
pressa, com conceitos sobre sensoriamento 
remoto e Cartografia, alŽm de algumas 
imagens de satŽlite de cidades brasileiras. ƒ 
poss’vel tambŽm receber o Atlas de Ecossis-

temas da AmŽrica do Sul e Ant‡rtica. Basta 
entrar no site, baixar um formul‡rio de ca-
dastro, preench•-lo e enviar para o INPE. Dis-
pon’vel em: <www.inpe.br/unidades/

cep/atividadescep/educasere/index.

htm>. Acesso em: 12 jan. 2013.

O INPE disponibiliza um livro digital sobre 
SIG Ð Anatomia de Sistema de Informa•‹o 

Geogr‡fica Ð no qual constam tambŽm 
informa•›es introdut—rias sobre Cartografia 
e sensoriamento remoto. Dispon’vel em: 
<www.dpi.inpe.br/geopro/livros/

anatomia.pdf>. Disponibiliza tambŽm a 
sŽrie Cadernos did‡ticos desastres naturais 

e geotecnologias: conceitos b‡sicos (caderno 

1), sensoriamento remoto (2), GPS (3) e SIG 

(4). Dispon’vel em: <www.inpe.br/crs/

geodesastres/cadernodidatico.php>. 
Acessos em: 12 jan. 2013.

As características mais relevantes do voo são: o domínio sobre o deslocamento, o gerenciamento 

da escala de visualização, o controle das camadas de informações, a possibilidade de construção de 

cenários e a observação tridimensional do relevo. Estão, todas, associadas ao prazer de aprender, à 

surpresa da descoberta e do conhecer.

O controle da direção, da velocidade e da altitude de deslocamento sobre imagens de satélite, 
de forma semelhante à que ocorre ao piloto de aeronaves, garante ao voo um forte apelo visual. 
Esses elementos podem ser associados às características lúdicas dos jogos eletrônicos que, além 
de fascinar, também estimulam os mecanismos de aprendizagem do usuário.

QUEIROZ FILHO, Alfredo Pereira de; RODRIGUES, Marcos. A arte de voar em mundos virtuais.  

São Paulo: Annablume, 2007. p. 12-13.

  Sobre o voo virtual:

a) Explique o que é, diferenciando-o dos voos real e simulado, e dê exemplos.

 Existe o voo real, feito em aeronaves; o voo simulado, que reproduz as condições reais de voo Ð variação 
de altitude, condições atmosféricas, regras de tráfego aéreo, etc. Ð, feito em aparelhos especiais chamados 
simuladores; e o voo virtual, feito em ambiente computacional. Este integra aspectos das áreas de Carto-
grafia, sensoriamento remoto, computação gráfica e sistemas de informações geográficas. O voo virtual, 
como aquele proporcionado pelo Google Earth, permite visualizar na tela do computador elementos do 
espaço geográfico em forma tridimensional e em escala variável, como se o observador estivesse voando.

b) Fale sobre seus possíveis usos.

O voo virtual apresenta diversas possibilidades de uso:

•	 observar	os	elementos	da	superfície	terrestre,	identificá-los	e	interpretá-los,	facilitando	o	conhecimento	
do espaço geográfico e auxiliando possíveis intervenções;

•	 encontrar	elementos	no	espaço	geográfico	em	escalas	variáveis,	como	cidades	e,	em	seu	interior,	ruas,	
avenidas, construções, pontos turísticos, etc.;

•	 encontrar	rotas	entre	duas	cidades.

SugESTõES dE 

TRABALHOS 

iNTERdiSCiPLiNARES

■  Com Matemática e Física, é possível realizar diversos trabalhos 
conjuntos de pesquisa:

 a)  Pesquisa sobre os diversos tipos de projeção cartográfica e 
sobre os cálculos envolvidos na transposição dos fen™me

nos inscritos na esfera (ou elipse) para o plano, assim como as distorções que ocorrem em 
cada uma delas.

b) Pesquisa sobre os principais avanços tecnológicos disponíveis na coleta, armazenagem, 
recuperação, representação e análise de informações do espaço geográfico.

c) Pesquisa sobre os principais satélites de observação da Terra e a constelação GPS e Glonass: 
origem, funcionamento e utilidades.

d) Pesquisa sobre os SIG: origem, aplicação e programas disponíveis. Descobrir um exemplo 
prático de aplicação, se possível em algum órgão de planejamento urbano da prefeitura local.

e) Levantamento em livros, revistas, jornais e internet de diferentes tipos de gráficos. Os 
alunos podem elaborar um painel com legendas explicativas sobre cada um deles.

f ) Produção de dois gráficos Ð de colunas e de setores Ð a partir dos dados apresentados na 

tabela a seguir. Pode-se pedir aos estudantes que correlacionem os dados dessa tabela 

com os dados da tabela “Os dez maiores consumidores de energia Ð 2009”, presente nas 

atividades do capítulo 3, e extraiam conclusões dessa correlação.

Os dez maiores emissores de di—xido de carbono (CO
2
) Ð 2008

Pa’ses

Total

(em milhões de 
toneladas métricas)

Percentual

(% sobre o total)

China 7 032 21,9

Estados Unidos 5 461 17,0

êndia 1 743 5,4

Rœssia 1 709 5,3

Jap‹o 1 208 3,8

Alemanha 787 2,5

Reino Unido 570 1,8

Canad‡ 544 1,7

Ir‹ 538 1,7

Coreia do Sul 509 1,6

Outros pa’ses 11 982 37,3

Mundo 32 083 100,0

THE WORLD BANK. World development indicators 2012. Washington, D.C.:  

The World Bank, 2012. p. 170-172.
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O Centro de Divulga•‹o Cient’fica e 

Cultural (CDCC), do campus S‹o Carlos 

da Universidade de S‹o Paulo (USP), 

mantŽm um Centro de Divulga•‹o de As-

tronomia, no qual podem ser encontradas 

diversas informa•›es referentes aos temas 

desenvolvidos nesta unidade. H‡, inclusive, 

uma se•‹o voltada para o ensino de astro-

nomia na educa•‹o fundamental e mŽdia. 

Dispon’vel em: <www.cdcc.sc.usp.br/

cda>. Acesso em: 12 jan. 2013.

No Atlas geogr‡fico escolar multim’dia, 

dispon’vel na se•‹o Teen do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estat’stica 

(IBGE), Ž poss’vel observar diversas ani-

ma•›es Ð um avi‹o fazendo fotos aŽreas, a 

movimenta•‹o dos satŽlites do GPS, perfis 

de curvas de n’vel, entre outras Ð que po-

dem ser utilizadas com os alunos na sala de 

inform‡tica. Dispon’vel em: <www.ibge.

gov.br/ibgeteen/index.htm>. Acesso 

em: 12 jan. 2013.

PROJETO  

iNTERdiSCiPLiNAR

Questão-tema: O dom’nio da linguagem cartogr‡fica e sua impor-

t‰ncia no cotidiano: ontem e hoje.

Disciplinas: Geografia, L’ngua Portuguesa e Matem‡tica.

Tempo de duração: Um bimestre.

Trabalho:

 ■ individual: pesquisa em livros, enciclopŽdias e internet; sele•‹o de mapas, cartas e plantas; 

levantamento dos elementos da realidade do bairro, tendo como fim a representa•‹o carto-

gr‡fica em planta.

 ■ em grupo: troca de material pesquisado; cataloga•‹o dos mapas e sistematiza•‹o das infor-

ma•›es coletadas; elabora•‹o de planta.

Forma final do trabalho: painel, relat—rio-s’ntese, planta.

Enfoques de trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investiga•‹o sobre a hist—ria da Cartografia, desde seu surgimento atŽ os atuais 

avan•os tecnol—gicos; decodifica•‹o dos signos pr—prios da Cartografia; produ•‹o de uma 

planta do bairro onde se localiza a escola.

 ■ Língua Portuguesa: pesquisa sobre as rela•›es entre os signos verbais e n‹o verbais utilizados 

pela linguagem cartogr‡fica.

 ■ Matemática: fundamenta•‹o te—rica dos c‡lculos e procedimentos matem‡ticos para a ope-

racionaliza•‹o da escala na leitura e na produ•‹o de mapas.

Etapas do trabalho:

1.  Pesquisar em atlas, enciclopŽdias, livros e internet o desenvolvimento hist—rico da Cartografia.

2.  Decodificar os signos cartogr‡ficos constantes do material pesquisado.

3.  Elaborar uma planta do bairro: decidir a escala apropriada e inserir todos os signos cartogr‡ficos.

4.  Correlacionar os elementos sociais, econ™micos e ambientais cartografados e fazer uma an‡-

lise da geografia do bairro, identificando poss’veis problemas e buscando solu•›es. Talvez, 

aqui, fosse interessante cada grupo ficar respons‡vel por um tema. Por exemplo: moradia, 

cursos de ‡gua e suas condi•›es, ‡reas verdes, servi•os pœblicos de educa•‹o, saœde, segu-

ran•a, coleta de lixo, etc.

5.  Apresentar o trabalho com a exposi•‹o do material cartogr‡fico coletado e produzido. Apre-

sentar o relat—rio-s’ntese.

anotações
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COMENTáRiOS E RESPOSTAS dAS ATividAdES

 f Capítulo 1 – Planeta Terra: coordenadas, 

movimentos e fusos horários

Compreendendo conteúdos

1.  Como a Terra é esférica, à medida que nos afastamos do 
equador aumenta a inclinação dos raios solares que inci-
dem sobre a superfície do planeta. Esse aumento da incli-
nação faz com que a área a ser aquecida por determinada 
quantidade de energia seja maior, o que torna as tempe-
raturas mais baixas. Como o eixo terrestre é inclinado em 
23o27’ em relação ao plano da órbita do planeta ao redor 
do Sol (movimento de translação), temos a variação desse 
grau de inclinação dos raios solares nas diferentes zonas 
do planeta ao longo do ano, o que redunda na ocorrên-
cia das estações (primavera, verão, outono, inverno) e no 
aumento da variação de fotoperíodo, à medida que nos 
afastamos da linha do equador.

2. A distância, em graus, dos trópicos de Câncer e Capricór-
nio em relação ao equador (23o27’) coincide com o ângu-
lo de inclinação do eixo terrestre. Quando se inclina uma 
esfera, também se muda a posição do centro em relação 
a um referencial (o Sol) – desse modo, nos dias de solstí-
cio o centro da esfera é um dos trópicos. Os trópicos de 
Câncer e Capricórnio são o ponto máximo de incidência 
perpendicular dos raios solares, marcando o solstício de 
verão alternadamente em cada um dos hemisférios.

3.  O limite teórico dos sistemas de fusos horários do plane-
ta é obtido ao dividirmos a esfera terrestre em 24 fusos 
de 15o; no interior destes, todos os relógios marcariam o 
mesmo horário. Como as linhas obtidas cortam vários ter-
ritórios com certa unidade político-administrativa, implan-
tou-se o fuso prático, que, na medida do possível, busca 
respeitar esses limites, mantendo os horários unificados 
em seu interior, para evitar transtornos cotidianos.

4.  O horário de verão é adotado para economizar energia, 
especialmente nos horários de pico de consumo, evitan-
do sobrecarga do sistema energético. O Brasil não o adota 
em todos os estados, pois nas proximidades do equador 
a variação de fotoperíodo ao longo do ano é desprezível. 
Portanto, a adoção da medida nessas localidades não pro-
porcionaria economia de energia elétrica: caso se adian-
tasse o relógio na região Norte e em parte do Nordeste, a 
energia economizada no fim da tarde e começo da noite 
seria gasta nas primeiras horas do dia.

desenvolvendo habilidades

1.  Acompanhar os alunos no desenvolvimento da ativi-
dade e verificar se conseguem encontrar os pontos de 
interesse cultural na planta turística da cidade de São 
Paulo, tendo como referência as coordenadas alfanu-
méricas. Caso a escola esteja localizada em outra cida-
de, pode-se levar em sala de aula uma planta ou guia 
dessa cidade e adaptar a atividade com os pontos de 
interesse cultural presentes nela, para que os alunos os 
localizem com a ajuda de coordenadas alfanuméricas. 
É possível, ainda, explorar outros pontos turísticos da 

cidade de São Paulo com base no site da Associação 
Viva o Centro, indicado no livro do aluno. Esta atividade 
permite um trabalho interdisciplinar com as disciplinas 
de História e Arte.

2.  a)  Coordenadas: ponto A: 20º S, 50º W; ponto B: 30º N, 30º W; 
ponto C: 50º N, 20º E.

 b)  Ponto A: hemisférios sul e ocidental; ponto B: hemisférios 
norte e ocidental; ponto C: hemisférios norte e oriental. 

 c)  No ponto A são 11h; no ponto B, 12h; e no ponto C, 15h.

 d) São 12 h.

3.  a)  Porque Phileas Fogg fez a viagem de volta ao mundo 
saindo de Londres em direção ao leste; portanto, ao 
atravessar a Linha Internacional da Data, teria de dimi-
nuir um dia. Se ele tivesse feito a volta ao mundo em 
direção ao oeste, teria de aumentar um dia ao atravessar 
a Linha da Data.

 b)  Porque ele não havia se dado conta de que, saindo de Lon-
dres em direção ao leste, teria de diminuir um dia. Dessa 
forma, ficou surpreso ao perceber que retornou a Londres 
um dia antes do previsto: fez a viagem em 79 dias.

dialogando com outras disciplinas

1.  a)  Alterações que afetam os ciclos biológicos, como 
mudança de fuso horário e horário de verão, promo-
vem uma dessincronização entre o relógio biológico 
interno e os referenciais temporais externos. O orga-
nismo tende a sincronizar seus ritmos ao novo horá-
rio, e o tempo que esse ajuste leva varia de indivíduo 
para indivíduo.

 b)  Espera-se que os alunos reconheçam essas alterações 
e mencionem a perda da noção do horário por causa 
da luminosidade, a falta de sono na hora habitual de 
dormir, uma maior dificuldade para acordar e acompa-
nhar as aulas no período da manhã, atrasos no apetite, 
alterações de humor, entre muitos outros exemplos.

2.  Sim. Espera-se que os alunos identifiquem as diferenças na 
amplitude térmica corporal e relacionem esses dados com 
atividades fisiológicas estimuladas por comportamentos, 
como a prática de exercícios físicos e alimentação. Outros 
exemplos também poderão ser apresentados e debatidos 
na sala de aula.

3.  a)  Sim. Os alunos devem constatar que as curvas dos grá-
ficos não são idênticas para todos, mesmo quando as 
medições são realizadas em situações muito similares.

 b) Resposta pessoal.

4.  a) Estabelecido o horário de verão, essa pessoa passa a sair 
de casa no horário que corresponderia às 6 horas do horá-
rio a que estava adaptada.

 b)  Considerando que se trata de uma pessoa com hábitos 
preferencialmente noturnos, ela provavelmente sairá 
de casa apresentando bastante sonolência e baixa ca-
pacidade de atenção, o que pode interferir nos estudos, 
no rendimento profissional ou mesmo na segurança no 
trânsito, caso ela dirija. Pode-se propor aos alunos uma 
pesquisa sobre o aumento na incidência de acidentes 
de trânsito pela manhã nos primeiros dias do horário 
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de verão; ou ainda um estudo em sala de aula sobre 
a alteração da capacidade de concentração dos alunos 
no in’cio do hor‡rio de verão.

 f Cap’tulo 2 Ð Representa•›es cartogr‡ficas, 
escalas e proje•›es

Compreendendo conteúdos

1.  A diferença mais importante entre mapa, carta e planta 
reside na escala cartogr‡fica empregada em cada uma 
dessas representações. Segundo o IBGE, os mapas são 
elaborados em escalas muito pequenas (em geral, meno-
res que 1:1 000 000) e com baixo grau de detalhamento. 
As cartas, geralmente, são concebidas em escalas mŽdias 
a grandes (entre 1:25 000 e 1:250 000), mas apresentam 
elevado grau de precisão e detalhamento porque são re-
sultados de levantamento sistem‡tico e possuem folhas 
articuladas. As plantas são feitas em escalas muito grandes 
(maiores que 1:25 000), com alto grau de precisão das me-
didas (não necessitam considerar a curvatura da Terra) e 
bastante detalhamento.

2.  A escala serve para estabelecer uma correspond•ncia 
entre as dimensões dos elementos representados em 
um produto cartogr‡fico e aquelas que eles t•m na reali-
dade. Podendo ser expressa de forma numŽrica ou gr‡fi-
ca, ela indica quanto os elementos do espaço geogr‡fico 
foram reduzidos para caberem em uma folha de papel 
ou tela de computador (se bem que neste meio a escala 
em geral não Ž fixa).

3.  A projeção de Mercator, por ser conforme, mantŽm a for-
ma dos continentes e pa’ses, mas distorce bastante suas 
‡reas. A projeção de Peters, por ser equivalente, mantŽm 
a proporção das ‡reas dos continentes e pa’ses, ˆ custa de 
uma forte distorção de suas formas. A projeção azimutal 
ou plana, por ser equidistante, embora distorça as ‡reas e 
as formas dos continentes, mantŽm com precisão as dis-
t‰ncias em linha reta a partir do centro do mapa.

4.  Como o planeta Ž esfŽrico não h‡ Òem cimaÓ nem Òembai-
xoÓ, por isso ele pode ser visto sob diferentes perspectivas 
cartogr‡ficas. Como cada mapa-múndi Ž feito por algum 
ge—grafo, cart—grafo ou outro profissional que vive no ter-
rit—rio de um Estado e pertence a uma determinada cultu-
ra nacional, haver‡ diferentes visões aplicadas a esses pro-
dutos cartogr‡ficos, expressando não apenas um ponto 
de vista, mas tambŽm interesses geopol’ticos e econ™mi-
cos, ou então um questionamento desses interesses. Por 
exemplo, o mapa-múndi euroc•ntrico representa o mun-
do visto pelas pot•ncias europeias Ð ele consolidou-se 
justamente no momento em que esses pa’ses tinham a 
hegemonia, sendo, assim, fortemente etnoc•ntricos. Ver-
sões de mapas-múndi ÒinvertidosÓ, com o sul no topo, são 
tentativas de questionar o hist—rico etnocentrismo euro-
peu. Os norte-americanos tambŽm costumam situar-se 
no centro dos mapas-múndi que produzem, assim como 
os japoneses, australianos e mesmo brasileiros, embora 
entre n—s a visão euroc•ntrica ainda seja mais comum.

desenvolvendo habilidades

As atividades desta seção permitem um trabalho interdisci-
plinar com a disciplina de Matem‡tica.

1.  a)  No cen‡rio imaginado, o aluno teria de caminhar, apro-
ximadamente, 660 metros (6,6 cm × 100 m = 660 m) 
pela rua Muniz Barreto.

 b)  A representação cartogr‡fica que permite responder a 
essa pergunta Ž a planta do Rio de Janeiro feita na esca-
la de 1:10 000.

2.  a)  Saindo da Estação da Luz, o turista pode caminhar pela 
avenida C‡sper L’bero atŽ o largo Santa Ifig•nia, seguir 
pela rua Ant™nio de Godoi, atravessar o largo do Pais-
sandu e a avenida São João, e entrar na rua Conselheiro 
Crispiniano, que j‡ d‡ acesso ˆ praça Ramos de Azeve-
do, onde est‡ o Teatro Municipal.

 b)  A medida em linha reta entre esses dois pontos Ž de 
7,2 cm; portanto, o turista caminharia, aproximada-
mente, 1 300 m ou 1,3 km (7,2 cm × 180 m = 1 296 m). 
ƒ uma dist‰ncia relativamente curta para se caminhar 
em uma cidade, ainda mais passeando e observando 
a paisagem urbana. 

 c)  Como se pode observar na planta, para ir de metr™, seria 
necess‡rio tomar um trem da linha 1ÐAzul na estação 
Luz, fazer conexão com um trem da linha 3ÐVermelha, 
na estação SŽ, e saltar na estação Anhangabaú.

3.  a)  A carta de Macap‡ (AP) foi elaborada na escala de 
1:100 000 (4 km / 4 cm = 1 km = 100 000 cm). 

 b)  Na comparação do trecho da folha de Macap‡ com 
o trecho da de Garuva (SC), nota-se que as altitudes 
mŽdias da região da capital do Amap‡, localizada na 
Plan’cie Amaz™nica, são menores (ponto culminante 
que aparece na carta: 20 m) do que as da região da 
cidade catarinense, localizada no contato da plan’cie 
litor‰nea com a serra do Mar. Isso pode ser consta-
tado observando-se as curvas de n’vel e os pontos 
culminantes que aparecem nas cartas: no trecho da 
folha de Garuva são encontradas ‡reas com atŽ 500 m 
de altitude (ˆ medida que se sobe a escarpa da serra 
do Mar na direção oeste, sentido interior, as altitudes 
superam os 1 000 m); no trecho de Macap‡, a altitude 
não passa dos 20 m.

 c)  A porção do espaço geogr‡fico situada a leste de Ga-
ruva, no eixo da BR-101, Ž mais favor‡vel ˆ pr‡tica da 
agricultura mecanizada ou ˆ instalação de indústrias, 
porque apresenta topografia plana.

 d)  O uso de mapa, carta ou planta est‡ diretamente ligado 
ˆ necessidade do usu‡rio. Se uma pessoa quer encon-
trar um endereço em uma rua de um bairro de Macap‡, 
do Rio de Janeiro ou de qualquer outra cidade, dever‡ 
utilizar uma planta urbana em escala grande, algo pr—-
ximo de 1:10 000. Não Ž poss’vel fazer isso consultan-
do a carta de Macap‡ do IBGE, feita na escala mŽdia de 
1:100 000, ou mesmo a carta de 1:50 000 do Rio de Ja-
neiro (menos ainda o mapa de 1:1 000 000, como ficou 
claro na atividade 1).
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 f Capítulo 3 Ð Mapas temáticos e gráficos

Compreendendo conteúdos

1. Mapa temático é aquele que representa, sobre um mapa 
de base, temas da realidade geográfica, como: áreas de 
cultivo, principais cidades, distribuição de indústrias, tipos 
de clima, de vegetação, etc. A Cartografia temática é rele-
vante porque permite o registro, em mapas, de fenôme-
nos importantes para a compreensão do espaço geográfi-
co e para o melhor planejamento de intervenções.

2.  Os métodos usados na Cartografia temática são as repre-
sentações qualitativas, ordenadas, quantitativas e dinâmi-
cas. As representações qualitativas servem para mostrar 
fenômenos diferenciados do espaço geográfico confor-
me sua manifestação em pontos, linhas ou áreas. As re-
presentações ordenadas servem para mostrar fenômenos 
que podem ser classificados, segundo uma ordem, den-
tro de suas respectivas manifestações em pontos, linhas 
ou áreas. As representações quantitativas servem para re-
presentar fenômenos que expressam proporcionalidade, 
ou seja, tamanhos diferentes conforme sua manifestação 
no espaço em pontos, linhas ou áreas. As representações 
dinâmicas servem para mostrar fluxos no espaço geo-
gráfico; nestas, só aparecem linhas, cuja espessura varia 
em função da quantidade do fluxo representado. Muitas 
vezes, representações diferentes combinam-se em um 
mesmo mapa.

3.  A anamorfose geográfica, na realidade um cartograma, é 
um tipo particular de mapa temático. Nele, as áreas dos 
países (ou outro território qualquer) são mostradas em ta-
manhos proporcionais à importância de sua participação 
no fenômeno representado. Uma das mais conhecidas 
anamorfoses é a que mostra o tamanho dos países con-
siderando o número da população e sua participação em 
relação ao total mundial. Há diversas possibilidades de 
representar fenômenos por anamorfose: participação dos 
países na distribuição da riqueza mundial, na emissão de 
dióxido de carbono, no consumo de algum produto, etc.

desenvolvendo habilidades

1.  a)  Não é possível representar todos os temas ou fenô-
menos inscritos em determinado território em um 
único produto cartográfico. Qualquer mapa precisa 
selecionar o elemento da realidade que mais interes-
sa a quem vai produzi-lo; por isso, há mapas políticos, 
físicos, humanos e econômicos. Cabe à Cartografia te-
mática representar os temas de interesse da realidade. 
Um mapa que contivesse tudo seria inútil, pois sua lei-
tura ficaria inviável. 

 b)  Porque é impossível representar os temas ou fenô-
menos do mesmo tamanho em que eles aparecem 
no espaço geográfico, em escala 1:1, como no impé-
rio fictício da crônica de Borges. Em qualquer produto 
cartográfico os fenômenos representados aparecerão 
reduzidos e a proporcionalidade entre a realidade e a 
representação é assegurada pela escala cartográfica. 
Por isso, em todo produto cartográfico, seja ele mapa, 
carta ou planta, é preciso que apareça a escala.

2.  Há certa dose de subjetividade nesta resposta, que pode 
variar. Em geral, os alunos deverão perceber que o gráfi-
co de colunas (ou de barras) expressa mais claramente a 
variação mensal dos índices de inflação, sendo, assim, um 
dos mais fáceis de ler.

3.  Para mostrar os maiores consumidores de energia em ter-
mos absolutos (em milhões de toneladas métricas equiva-
lente de petróleo), o aluno deverá optar por um gráfico de 
colunas (ou de barras). Para mostrar o consumo relativo 
(em porcentagem), precisará construir um gráfico de seto-
res. Esta atividade enseja um trabalho colaborativo com a 
disciplina de Matemática.
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 f Capítulo 4 Ð Tecnologias modernas 
utilizadas pela Cartografia

Compreendendo conteúdos

1.  a)  Sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas de ob-
servação e registro à distância (remoto), indiretos, por 
meio de sensores (equipamentos fotográficos, imagea-
dores de satélites, radares, etc.), dos aspectos naturais e 
sociais da superfície terrestre.

 b)  As fotografias aéreas e as imagens de satélites são exem-
plos de sensores passivos, que registram ondas do espec-
tro visível e infravermelho refletidas pela superfície da Ter-
ra. Os radares, que podem estar instalados em aviões ou 
satélites, são exemplos de sensores ativos: emitem micro-
-ondas e ao captarem sua reflexão pela superfície da Terra 
constroem uma imagem da área rastreada. É interessante 
lembrar que os radares produzem imagem mesmo à noi-
te e em dias nublados porque funcionam no espectro de 
micro-ondas; já câmeras fotográficas e imageadores de 
satélite, como funcionam no espectro visível, não conse-
guem registrar imagens nessas condições.
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2.  a)  O GPS é um sistema de satélites (em 2012, eram 30 
satélites em órbita, 24 em funcionamento e seis de 
reserva), operado pelo Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, que permite localizar com precisão 
objetos e pessoas, estáticos ou em movimento, na 
superfície da Terra ou próximo a ela. As órbitas dos sa-
télites estão organizadas de tal maneira que, de qual-
quer ponto do planeta, as ondas de rádio emitidas por 
pelo menos quatro deles podem ser captadas e, ao 
serem processadas por um aparelho também conhe-
cido como GPS, permitem determinar com precisão as 
coordenadas geográficas (latitude e longitude), assim 
como a altitude e a hora exata do local em que se en-
contra o operador desse aparelho. O Glonass, opera-
do pela Agência Espacial Russa, tem a mesma função. 
Em 2012, o sistema de navegação russo contava com 
31 satélites (24 em operação, seis de reserva e um em 
teste), portanto, já estava plenamente operacional e 
cobrindo todo o planeta.

 b)  SIG, ou sistema de informações geográficas, é um con-
junto de programas resultante do casamento dos ma-
pas digitais com os bancos de dados informatizados, 
permitindo coletar, armazenar, processar, recuperar, 
correlacionar e analisar diversas informações referen-
ciadas no espaço geográfico, além de apresentá-las 
em linguagem gráfica, por meio de mapas e gráficos. 
Os SIGs vêm sendo muito úteis para órgãos públicos 
e privados no planejamento territorial urbano e rural. 
Há diversos SIGs disponíveis aos usuários, entre pagos 
e gratuitos. O ArcGis, do Esri, é o mais utilizado; entre os 
gratuitos, há o SPRING e o TerraView, do INPE.

desenvolvendo habilidades

1.  Além da falta de precisão, porque as coordenadas mos-
tram apenas os graus (por exemplo, as coordenadas 
precisas da sede do município de Mossoró-RN são: latitu-
de 5¼ 11Õ 17Ó S e longitude 37¼ 20Õ 38Ó W), a informação sobre 
a latitude não deixa claro se é leste ou oeste de Greenwich. 
A indicação de 6¼ de latitude sul e 37¼ de longitude po-
dem identificar dois pontos na superfície da Terra, am-
bos na latitude 6 S, mas um pode estar na longitude  
37 W e outro na 37 E.

2.  a)  Cada uma das imagens foi captada por sensores ima-
geadores de satélites de observação da Terra e mon-
tadas como um mosaico de forma a mostrar o mapa-
-múndi com as áreas mais iluminadas.

 b)  Os alunos devem observar no mapa-múndi os países 
mais iluminados e perceber que há uma coincidên-
cia com os que mais consomem energia, segundo 
os dados da tabela ÒOs dez maiores consumidores 
de energia – 2009Ó. Devem perceber que esses países 
situam-se em regiões muito iluminadas. Os maiores 
consumidores de energia estão localizados na çsia 
(China, êndia, Japão e Coreia do Sul), América (Estados 
Unidos, Canadá e Brasil) e Europa (Rússia, Alemanha e 
França). Os alunos devem notar que esses dez países 
estão entre as maiores economias do mundo e, por 
isso, são grandes consumidores de energia: juntos são 

responsáveis por 64% do consumo mundial. É impor-
tante que vejam que não há nenhum país da çfrica 
na lista e que o continente é o menos iluminado, o 
que denota o baixo consumo de energia da maioria 
de seus países. Esta atividade permite um trabalho in-
terdisciplinar com a disciplina de Física.

 c)  É importante que os alunos percebam que não é 
possível mostrar o planeta inteiro ˆ noite, com as 
áreas de maior iluminação, como mostra o mapa-
-múndi, simplesmente porque a Terra tem sempre 
uma face iluminada pelo Sol e outra escura (onde se 
sobressai a iluminação artificial registrada no mapa). 
O mundo totalmente escuro mostrado no mapa só 
é possível porque é resultado de uma montagem, 
ou seja, é um mosaico produzido com imagens de 
satélite feitas ˆ noite.

3.  a)  O município de Aripuanã localiza-se no norte do estado 
do Mato Grosso, próximo ˆ divisa com os estados do 
Amazonas e de Rondônia. Situa-se em um trecho da re-
gião Amazônica, ainda coberto pela floresta, mas onde 
tem havido desmatamentos.

 b)  O verde mostra florestas nativas ou em regeneração. 
O rosa, solos expostos devido ao desmatamento. A 
forma regular das áreas rosa indica que elas foram 
desmatadas.

 c)  Como observou-se, as imagens de satélite são muito 
importantes para o governo monitorar o desmatamen-
to em áreas de floresta, como a Amazônica, permitindo 
a intervenção para conter esse processo.

Testes e questões

Enem

1. D 

2. B 

3. C 

4. A 

5. C 

6. C

questões de vestibulares

1.  a)  A foto 3 mostra o início da primavera no hemisfério sul. 
Como se trata do equinócio, que vem após o solstício 
de inverno e antes do solstício de verão, marca o início 
da primavera nesse hemisfério.

 b)  Tendo como referência o hemisfério norte, a foto 1 
mostra o equinócio de primavera; a foto 2, o solstício 
de verão; a foto 3, o equinócio de outono; e a foto 4, o 
solstício de inverno.

2.  O rio principal está correndo das terras mais altas a leste 
(5 000 pés = 1 524 m) para as mais baixas a oeste (2 500 
pés = 762 m), ou seja, eles sempre correm no sentido da 
declividade do relevo, do ponto mais alto para o mais bai-
xo. Das três rotas, a C-D é a que apresenta menor declivi-
dade porque as curvas de nível são mais espaçadas.
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3.  a) Situação do município: escala 1 : 50 000.

 Áreas-piloto: escala 1 : 5 000.

 b)  A escala de 1 : 1 000 000 é muito pequena, o que resul-
taria em um mapa no qual a cidade de Campinas seria 
representada como um ponto. Na escala de 1 : 50 000 
é possível ver o município como um todo e examinar 
as possibilidades de implantação do projeto de arbo-
rização. Já a escala de 1 : 5 000, a maior delas, mostra 
uma planta suficientemente detalhada para permitir 
a intervenção no espaço geográfico com vistas à im-
plantação do projeto de arborização em determinados 
bairros do município.

4.  a) Temos:

D = 1 112 km

d = 2 cm

E = ?

Para chegar à resposta, pode-se aplicar uma regra de três 
simples:

2 cm — 1 112 km ou 111 200 000 cm

1       — N

N × 2 = 1 × 111 200 000

N = 111 200 000 / 2

N = 55 600 000

Pode-se também aplicar a fórmula: N = D/d.

Como a escala = 1/N,

Portanto a escala do mapa é de 1/55 600 000 ou 
1 : 55 600 000

 b) Ponto C: 5º S, 40º W.

Ponto D: 15º S, 50º W.

 c) Em Porto Velho são 13h.

 d) A circunferência equatorial da Terra é de 40 032 km.

 De acordo com a escala do mapa, 1 cm = 556 km. No 
mapa, 1 cm corresponde a 5º. A circunferência inteira tem 
360º, logo 360º / 5º = 72 (intervalos de 5º). Portanto, a cir-
cunferência da Terra é 72 × 556 = 40 032 km.

5.  a) Noroeste

 b) Sudoeste

 c) Sudeste

 d) Sul

6.  a)  Figura A, escala grande; figura B, escala média; figura C, 
escala pequena.

 b)  À medida que a escala diminui (da figura A para a C), 
a área mostrada é maior, mas o nível de detalhamen-
to das informações representadas é menor. De outra 
forma: quanto maior é a escala, menor é a área repre-
sentada, porém, maior é o nível de detalhamento dos 
fenômenos representados.

7.  a)  Os elementos são a escala e a projeção cartográfica. A 
escolha da escala – relação de proporção entre o objeto 
representado e a realidade – pode mostrar maior ou me-
nor detalhamento dos elementos do espaço geográfico. 
A escolha do tipo de projeção cartográfica – proprieda-

des da relação entre o plano e a esfera – pode alterar o 
tamanho ou a forma das terras.

 b)  Para representar o globo terrestre é preciso utilizar es-
calas muito pequenas que, dependendo do tamanho 
do mapa-múndi, podem chegar a 1 : 200 000 000. Para 
representar o interior de uma habitação é preciso utili-
zar uma escala muito grande, algo como 1 : 100 ou 1 : 50; 
se o interesse for mostrar a casa e seu entorno pode ser 
algo como 1 : 2 000.

8.  Algumas das vantagens das imagens de satélites sobre fo-
tografias aéreas:

 ■ Mapeamento de áreas mais extensas com a cobertura 
de praticamente toda a superfície terrestre.

 ■ Obtenção rápida de imagens que podem ser feitas de 
forma periódica, possibilitando o acompanhamento 
de transformações nas paisagens ou de fenômenos 
meteorológicos.

Algumas das utilizações das imagens de satélite:
 ■ Previsão meteorológica e acompanhamento de furacões.
 ■ Monitoramento de desmatamento e queimadas.
 ■ Identificação de áreas atingidas por secas, inundações, etc.
 ■ Coleta de informações que podem contribuir para o 

planejamento territorial.

9.  a)  O GPS, controlado pelo Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, é formado por uma constelação de 
30 satélites (24 em operação e 6 de reserva) na órbita 
da Terra. Serve para localizar objetos ou pessoas, pa-
rados ou em movimento, na superfície do planeta ou 
próximo a ela. Em qualquer lugar do planeta, os sinais 
de rádio transmitidos por pelo menos quatro satélites 
podem ser captados por um aparelho receptor que 
calcula a latitude, a longitude, a altitude e a hora exata 
do ponto em que se localiza.

 b)  Latitude é a distância em graus entre qualquer ponto da 
superfície terrestre e o equador, variando de 0 a 90 graus 
para o norte e para o sul. Longitude é a distância em 
graus entre qualquer ponto e o meridiano de Greenwich, 
variando de 0 a 180 graus para leste e para oeste. O pon-
to de cruzamento da latitude com a longitude define a 
coordenada geográfica de um ponto.

Testes de vestibulares

1. B  13. C 25. D

2. E  14. E 26. B

3. A soma é 83 15. A 27. C

4. F, F, V, V 16. A 28. C

5. B  17. D 29. A

6. C  18. A 30. D

7. B  19. E 31. A

8. A  20. D 32. E

9. E  21. A 33. A soma é 30

10. A 22. D 34. C

11. B 23. D 35. C

12. B 24. C 36. B
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 f Textos de apoio

 1   Em Bras’lia, 19 horas

Há dez dias estive em Recife. No voo de volta, o Airbus-310 

despegou-se da pista às 17h30. O céu já estava escuro, quase 

noite, como que agourando um percurso em que não falta-

riam avisos de apertar os cintos por causa de turbulências.

Não fosse a relativa proximidade do desastre aéreo ao 

norte dali, a escuridão não incomodaria. Quem sobreviveu ao 

inverno em Berlim (latitude 52 Norte), muito mais distante da 

linha do equador (0) que São Paulo (23 Sul), não se assusta 

com o anoitecer precoce.

Recife fica na longitude 35 Oeste. Geograficamente, isso 

põe a cidade dois fusos horários à esquerda do meridiano de 

Greenwich (0). Ou seja, com duas horas a menos que Londres 

(UTC -2, na nomenclatura).

Pela lei nacional, porém, aquele extremo oriental do Nor-

deste e do Brasil está no fuso UTC -3. O sol se pôs naquela 

sexta-feira às 17h11, mas essa era a hora de Brasília, não de 

Recife. “Pela hora de Deus”, como dizia o padre de Ubatuba 

que se recusava a adiantar o relógio da igreja no horário de 

verão, eram já 18h11.

Menino ainda, achava o padre doido. Luz do dia até às oito 

ou nove da noite era o máximo. Dava para brincar até tarde na 

rua. Hoje, com menos flexibilidade para ajustar os horários de 

sono, é tentador dar-lhe razão.

Leio agora que a Comissão de Assuntos Econômicos do 

Senado aprovou a unificação de todos os fusos horários do 

Brasil. Parece que é para não complicar a vida das redes de te-

levisão. Assim, elas poderiam transmitir suas novelas de forma 

sincronizada para todo o território.

Nada mudaria no Nordeste. Pense, porém, na cidade de 

Cruzeiro do Sul (73 Oeste), no extremo ocidental do Acre. 

Até um ano atrás, e isso desde 1913, estava onde deveria 

estar, no fuso UTC-5 (duas horas a menos que Brasília). Mas 

a lei n¼- 11662/2008 arrastou-a para o fuso UTC-4.

Vingando o que os senadores ora ensaiam, o pessoal de 

Cruzeiro do Sul avançaria mais uma hora, para o fuso UTC-3.  

Se a primeira mudança equivaleu a um horário de verão 

permanente, a novidade significaria uma dose dupla dele. O 

pôr do sol de anteontem, ali, em lugar de 18h43, teria acon-

tecido às 19h43.

Quem acha que há razão para comemorar deve pensar 

duas vezes. O nascer do sol foi às 7h01 na última sexta-feira. 

Imagine se os relógios estivessem marcando 8h01.

Seria uma crueldade com as crianças que vão à escola de 

manhã. Não basta levantar cedo, num horário, em geral, in-

compatível com a fisiologia do aprendizado. Para piorar, ainda 

teriam de sair de casa e começar as aulas no escuro.

Existem indicações de que essa manipulação artificial do rit-

mo circadiano do organismo humano – ciclo que dura cerca de 

um dia, como diz o nome, regulado pela luz – pode prejudicar a 

saúde. Em especial quando os relógios são adiantados, no início 

do horário de verão, e as pessoas perdem uma hora de sono.

A adaptação não se dá sem estresse. Estudo de 2008 do 

Instituto Karolinska examinou registros de duas décadas na 

Suécia. Publicado no famoso periódico “New England Journal 

of Medicine”, o artigo de Imre Janszky e Rickard Ljung concluiu 

que aumentam significativamente os casos de infarto nos pri-

meiros dias do horário de verão.

Brasília é um lugar estranho. Ali se acredita que, se a lei 

disser, as suas 19h valem para todo o país. Como se o Brasil 

inteiro falasse numa única voz – a voz do dono.

LEITE, Marcelo. Folha de S.Paulo, 21 jun. 2009. Ciência. Disponível em: 

<www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe2106200905.htm>. 

 Acesso em: 12 jan. 2013.

Marcelo Leite é autor de Folha Explica Darwin (Publifolha, 2009), entre 

outros. Blog: Ciência em Dia: <cienciaemdia.folha.blog.uol.com.br>.

A propósito do artigo acima, a Associação dos Geógrafos 

Brasileiros (AGB) enviou ao blog Ciência em Dia a carta-mani-

festo a seguir, na qual critica os Projetos de Lei do Senado, que 

pretendem unificar todo o território nacional sob um único 

fuso horário.

 2   Carta aos senhores senadores sobre a altera•‹o nos fusos hor‡rios da regi‹o norte

A Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) vê com ex-

trema preocupação a aprovação de projetos que procuram 

alterar os fusos horários para atenderem aos interesses de 

redes de televisão diante da exigência para cumprimento da 

classificação indicativa do Ministério da Justiça.

Se aprovados e sancionados os PLS n. 177/08 do sena-

dor Delcidio Amaral e/ou o PLS n. 468/08 do senador Arthur 

Virgilio reduzirão os fusos horários vigentes nos estados de 

Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e novamente o 

do estado do Acre. Essas áreas passariam a obedecer ao fuso 

horário de Brasília.

Se aprovados, implica dizer que os moradores das regiões 

Centro-Oeste e Norte do Brasil não merecem ser respeitados, 

tanto no que diz respeito à sua saúde como em relação à clas-

sificação indicativa de programas televisivos. A preocupação 

da comunidade científica baseia-se nas seguintes questões:

1. O Projeto de Lei ignora que o planeta Terra é divido em 

360 meridianos, e que a cada 15 meridianos considera-se um 

fuso horário. Fazer com que cada hora corresponda a 45 me-

ridianos é desconsiderar que o Brasil é um país de dimensões 

continentais. Países com características semelhantes (Como 

os EUA, Canadá, Rússia e Austrália) possuem inclusive um nú-

mero maior de fusos horários, e este nunca foi um problema 

para a integração interna dessas nações, justificativa dos PLS.

2. Uma alteração desta natureza requer amplo debate 

com a comunidade científica, pois trará impactos significa-

tivos do ponto de vista biológico, social e econômico que, 

tudo indica, foram desconsiderados pelos parlamentares 

que apresentam e defendem a proposta. Mudança seme-

lhante causou sérios prejuízos aos habitantes de Portugal, 

que foi obrigado a retornar ao seu fuso horário original, após 

tê-lo alterado em 1992 (quando de seu ingresso na União 

Europeia), como pode ser constatado em documentos do 

Observatório Astronômico de Lisboa.

A mudança que ocorreu no Acre com a aprovação da 

Lei (projeto de autoria do senador Tião Viana, de no 11662  
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sancionada em 24 de abril de 2008) também já está se fazendo 
sentir. As escolas são obrigadas a iniciar mais tarde o primeiro 
turno, implicando menor número de horas-aulas, aumento do 
consumo de energia, entre outras sequelas.

3. Os Projetos de Lei revelam desconhecimento sobre o 
imediato aumento no consumo de energia que será ocasio-

nado pela mudança. Estes estados da federação, vale lem-

brar, não promovem o chamado “horário de verão”, já que 
estudos evidenciam que adiantar em uma hora o relógio 
nestas regiões não promoveria a economia de energia, mas, 
sim, aumentaria seu consumo. Cabe também lembrar que as 
emissoras de televisão não alteram sua programação nos es-

tados onde não há horário de verão.

4. Os Projetos de Lei ignoram os prováveis impactos no 
metabolismo dos cidadãos e cidadãs dessas regiões, em 
especial nas crianças, com possíveis resultados negativos, 
como a perda de rendimento nas atividades escolares, como 
já se observa no Acre. Com a sanção da medida, parcela 
substancial dessas populações terá suas primeiras atividades 
do dia ainda no escuro, com alterações biológicas que po-

dem provocar sérios transtornos de saúde, ocasionando, por 
exemplo, o aumento no consumo de medicamentos estimu-

lantes e relaxantes. Os parlamentares devem ignorar o signi-
ficado de ritmo ou ciclo circadiano, que designa o período de 
aproximadamente um dia (24 horas) sobre o qual se baseia 
todo o ciclo biológico do corpo humano e de qualquer outro 
ser vivo, influenciado pela luz solar. O ritmo circadiano regu-

la todos os ritmos materiais, bem como muitos dos ritmos 
psicológicos do corpo humano, com influência sobre, por 
exemplo, a digestão ou o estado de vigília, passando pelo 
crescimento e pela renovação das células, assim como a su-

bida ou descida da temperatura.

5. Não houve um processo de debate amplo e transparen-

te acerca da proposta, fazendo com que os únicos legítimos 
interessados na possível mudança, os cidadãos e cidadãs das 
áreas atingidas, não tenham tido sequer a possibilidade de 
compreender os impactos da alteração no fuso horário e, con-

sequentemente, de se manifestar a respeito. Corrobora esta 
percepção o fato de que constava na versão original do PL, 
que alterou o fuso horário do Acre, a proposta de realização 
de plebiscito popular para estimular o debate nestas regiões e 
permitir uma decisão soberana de seus habitantes em relação 
à alteração permanente do fuso horário. Tal proposta, entre-

tanto, foi suprimida na última versão do projeto.

[...]

Pelo exposto, enfatizamos a necessidade de que os PLS 
sejam retirados de pauta e que sejam realizados estudos 
aprofundados sobre os resultados que essa alteração provo-

cará na vida das comunidades atingidas.

Trata-se de afirmar que sem pesquisas científicas e um 
amplo debate público com as comunidades não é possível di-
mensionar o impacto da mudança, tornando, se aprovados e 
sancionados, os PLS de mudança de fuso horário, ato da mais 
profunda irresponsabilidade social, política e geográfica.

Considerando a grande importância das suas ações polí-
ticas no estado em que foi eleito, comunicamos que estamos 
enviando esta referente Carta para a Seção Local da Associa-

ção/AGB para que todos e todas possam acompanhar com 
Vossa Senhoria esta nossa luta.

Certos da responsabilidade de Vossa Senhoria com os ci-
dadãos e cidadãs da Nação Brasileira, nós, geógrafos e geó-

grafas, contamos com Vossa sensibilidade política e humana.

Atenciosamente,

Alexandrina Luz Conceição

Presidente Nacional

Associação dos Geógrafos Brasileiros

CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz. Folha On-line. Blogs da Folha. Ci•ncia 

em Dia. Marcelo Leite. 3 jul. 2009. Disponível em: <http://ciencia-

emdia.folha.blog.uol.com.br/arch2009-06-28_2009-07-04.html>. 
Acesso em: 12 jan. 2013.

O PLS 177/2008, de autoria do senador Delcídio do Ama-

ral (PT/MS), propondo a alteração do fuso horário dos esta-

dos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, do fuso -4 para o 

-3, conforme se pode ver a seguir, desde 11/01/2011 está na 

Comissão de Assuntos Econ™micos do Senado Federal aguar-

dando designação do relator.

Art. 1o Esta Lei altera a alínea “c” do art. 2o do Decreto  

n. 2.784, de 18 de junho de 1913, a fim de retirar os Estados do 

Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul do fuso horário Greenwich 

“menos quatro horas” e incluí-los no fuso horário Greenwich “me-

nos três horas”.

O PLS 468/08, de autoria do senador Arthur Virgilio (quan-

do apresentou o projeto era do PSDB/AM, mas não foi reelei-

to), foi retirado da pauta do Senado.

Dando continuidade a esse debate, o deputado Pauder-

ney Avelino (DEM/AM) apresentou na C‰mara dos Deputa-

dos o PL 446/2011, no qual prop›e a volta do Acre e de 

parte do estado do Amazonas ao antigo fuso (-5), onde es-

tavam antes da aprovação da Lei n. 11 662, de 24/04/2008. 

Vale observar que muitos dos argumentos da justificativa 

do deputado Pauderney já constavam na carta da AGB aos 

senadores (acima), que, aliás, foi lida no plenário da C‰mara 

pelo deputado Marcelo Serafim (PSB/AM), corroborando os 

argumentos dos geógrafos.

 3   Projeto de lei n. ............, de 2011

Altera a alínea “c” e inclui a alínea “d” no art. 2o do Decreto n. 
2.784, de 18 de junho de 1913, que determina a hora legal do 
Brasil, visando modificar os fusos horários do estado do Acre e 
de parte do estado do Amazonas do fuso horário Greenwich 
“menos quatro horas” para o fuso horário Greenwich “menos 
cinco horas”.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.1o Esta Lei altera o art. 2o do Decreto n. 2.784, de 18 de 
junho de 1913, a fim de modificar os fusos horários do estado 
do Acre e de parte do estado do Amazonas do fuso horário 

Greenwich “menos quatro horas” para o fuso horário Greenwich 
“menos cinco horas”.

Art. 2o O art. 2o do Decreto n. 2.784, de 18 de junho de 
1913, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2o.....................................................................................................

c) o terceiro fuso, caracterizado pela hora de Greenwich 
“menos quatro horas“, compreende os estados de Mato Gros-

so, de Mato Grosso do Sul, de Rondônia, de Roraima e a parte 
do Amazonas que fica a leste de uma linha (círculo máximo) 
que, partindo de Tabatinga, vá a Porto Acre.
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d) o quarto fuso, caracterizado pela hora de Greenwich 

“menos cinco horas“, compreende o estado do Acre e a parte 

restante do Amazonas.” (NR)

Art. 3o. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Justificativa

O horário legal do Brasil foi definido por meio do Decreto 

n. 2 784, de 18 de junho de 1913, que estabeleceu quatro fu-

sos horários distintos, tendo como fundamento o meridiano 

de Greenwich. Em 2008, com a aprovação da Lei n. 11 662, 

o horário foi alterado, sendo eliminado um fuso horário.  

De acordo com a nova redação, o estado do Acre e parte do 

Amazonas, pela hora de Greenwich, passaram de “menos cin-

co” para “menos quatro horas”. A diferença com relação a Brasí-

lia passou a ser de uma hora e não mais de duas horas.

Com a respectiva alteração, a população foi obrigada a mudar 

toda sua rotina de atividades, bem como os setores do comércio, 

bancário, industrial e serviços públicos em geral. Até hoje, a popu-

lação não conseguiu se adaptar à mudança de horário, o que tem 

refletido em alterações biológicas, acarretando transtornos físi-

cos e psicológicos. Ademais, as crianças são as mais prejudicadas,  

tendo em vista que vão para a escola quando ainda está escuro, o 
que tem provocado queda no rendimento escolar.

Cabe ressaltar que no dia 31 de outubro [de 2010] foi 
realizado um plebiscito no estado do Acre para saber se a po-

pulação é a favor ou contra a mudança de horário. A maioria 
decidiu rejeitar a alteração da hora legal promovida pela Lei 
n. 11 662, de 24 de abril de 2008.

Sendo assim, não há razão para a permanência do atual 
fuso horário, que só tem provocado danos para a população 
do Acre e de parte do estado do Amazonas.

AVELINO, Pauderney (DEM/AM). Projeto de Lei 446/2011. Câmara dos 
Deputados. Disponível em: <www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ficha

detramitacao?idProposicao=492225>. Acesso em: 12 jan. 2013.

No dia 16/08/2011, a redação final do PL 446/2011 foi 

aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-

nia (CCJC), e no dia 29/08/2011, a Mesa Diretora da Câmara 

dos Deputados o remeteu ao Senado onde, em janeiro de 

2013, ainda estava em tramitação.

Veja a seguir a carta aberta da AGB aos senadores e deputa-

dos federais a propósito dessa polêmica sobre o fuso do Acre.

 4   Sobre a polêmica do fuso horário no estado do Acre

São Paulo, 28/02/2011

Carta aberta aos Senadores e Deputados Federais

A Diretoria Executiva Nacional da Associação dos Geógra-

fos Brasileiros manifesta seu repúdio ao fato de que interesses 

privados, vinculados a emissoras de televisão, estejam a tentar 

obstruir que se torne lei a vontade expressa pela população 

do Acre em referendo popular, relativo ao retorno do fuso ho-

rário vigente no estado, em 2008.

O mais elementar entendimento a respeito da questão diz 

que acima do interesse privado das emissoras de televisão es-

tão a saúde e a vontade da população.

Tornou-se emblemático do absurdo da situação o artigo de 

Marcelo Leite, em sua coluna sobre ciência, na Folha de S.Paulo, 

de 21 de junho de 2009: “Seria uma crueldade com as crianças 

que vão à escola de manhã. Não basta levantar cedo, num horá-

rio em geral incompatível com a fisiologia do aprendizado. Para 

piorar, ainda teriam de sair de casa e começar as aulas no escuro”.

Aproxima-se da insanidade a insistência de interesses pri-

vados em tentar tornar-se mais imperativos do que as mais 

óbvias condições da fisiologia humana.

Diretoria Executiva Nacional da Associação dos Geógrafos 

Brasileiros

ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS (AGB). Disponível em: 

<www.agb.org.br>. Acesso em: 12 jan. 2013.

 5   Classificação de cartas

Mapa e carta

A palavra mapa, de provável origem cartaginesa, signifi-

cava ‘toalha de mesa’. Os navegadores e os negociantes, ao 

discutir sobre rotas, caminhos, localidades, etc., em locais 

públicos, rabiscavam diretamente nas toalhas (mappas), 

surgindo, daí, o documento gráfico, donde a antiguidade, 

tão útil a todos. A palavra carta, igualmente, parece ser de 

origem egípcia, e significa ‘papel’, que vem diretamente de 

papiro. Num caso ou outro, é o material através do qual a 

comunicação se manifesta.

Nos países de língua inglesa há uma nítida diferença en-

tre mapa e carta. “Tanto mapa quanto carta, naturalmente, 

se relacionam principalmente com a parte sólida do terreno, 

mas o mapa encarrega-se da parte descoberta, e a carta, da 

porção submersa”. Em suma, mapa é o termo mais geral, en-

quanto carta é destinada unicamente à representação náuti-

ca ou marítima, lacustre e fluvial. A única exceção é o termo 

mappemonde. O alemão só usa carta (karte ou Landkarte).

Em português, como os dois vocábulos coexistem, car-

ta e mapa têm, praticamente, tudo em comum. A tradição, 

entretanto, não permite que se chame mapa o documento 

ligado diretamente à navegação ou de cunho oceanográfi-

co. Em decorrência do surgimento da navegação aérea, por 

analogia, temos carta aeronáutica ao lado de carta náutica.

Há uma certa tendência, no Brasil, a empregar o termo 

mapa quando se trata de documento mais simples ou mais 

diagramático. Ao contrário, o documento mais complexo, ou 

mais detalhado, tende à denominação de carta.

Quando, igualmente, trata-se de série cartográfica, a pro-

pensão é para carta. Dizemos, assim, de preferência, carta to-

pográfica ou Carta Internacional do Mundo ao Milionésimo, 

ou simplesmente Carta ao Milionésimo. Do mesmo modo, o 

mapa em escala grande, que envolve muitos detalhes, é cha-

mado, preferencialmente, carta, como é o caso de uma carta 

urbana, que também pode ser chamada de planta.

o Glossary of Mapping, Charting, and Geodetic Terms (op. 

cit.) define mapa: “Representação gráfica, geralmente numa 

superfície plana e numa determinada escala, das caracterís-

ticas naturais e humanas, acima ou abaixo da superfície da 

Terra, ou de outro planeta”. A definição de carta: “Mapa de 
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finalidade especial, destinado, em geral, à navegação ou a 

outros fins particulares, em que a informação cartográfica 

essencial se combina com diversos elementos decisivos ao 

uso proposto”.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) dá a 

seguinte definição ao termo mapa: “Representação gráfica, 

em geral uma superfície plana e numa determinada escala, 

com a representação de acidentes físicos e culturais da su-

perfície da Terra, ou de um planeta ou satélite”. Já a palavra 

carta tem a seguinte explicação: “Representação dos aspec-

tos naturais e artificiais da Terra, destinada a fins práticos da 

atividade humana, permitindo a avaliação precisa de distân-

cias, direções e a localização plana, geralmente em média ou 

grande escala, de uma superfície da Terra, subdividida em 

folhas, de forma sistemática, obedecendo um plano nacional 

ou internacional”.

Plantas

Conquanto a palavra planta seja mais usada, é, entretan-

to, sinônimo de plano. A principal característica da planta é 

a exiguidade das dimensões da área representada. A outra é, 

sem dúvida, a ausência de qualquer referência à curvatura da 

Terra. O nosso Dicionário assim define: “Carta que representa 

uma área de extensão suficientemente restrita para que a sua 

curvatura não precise ser levada em consideração, e que, em 

consequência, a escala possa ser considerada constante”.

Já que a representação se restringe a uma área muito limi-

tada, a escala tende a ser muito grande e, em consequência, a 

aumentar o número de detalhes. Mas é a prevalência do as-

pecto da área diminuta que caracteriza a planta. Daí, recorde-

-se, planta de um jardim, planta de uma casa, etc. Do ponto 

de vista mais cartográfico, é a planta urbana, sobretudo, com 

a sua intenção cadastral, que é mais característica. A planta 

moderna, de origem fotogramétrica, além da riqueza de de-

talhes, é de suma precisão geométrica. Registremos, contudo, 

que as plantas urbanas inglesas do século passado não fu-

giam à riqueza de detalhes nem à precisão. “O mínimo detalhe 

das aleias e canteiros, a posição exata das árvores e o plano 

interno das igrejas apareciam nelas.”

Queremos ainda registrar uma palavra que, embora de re-

cente origem francesa, já se acha perfeitamente incorporada 

no vernáculo. É croqui. O Aurélio explica: “Esboço, em breves 

traços, de desenhos ou de pintura”. Mas no âmbito cartográ-

fico tem bastante uso. Na cartografia americana moderna é o 

sketch map, assim definido: “Mapa oriundo de levantamento 

aproximado, sem controle. A informação, por conseguinte, 

é geralmente fraca”. É o mesmo que croqui topográfico. No 

nosso Dicionário Cartográfico aparece assim: “1. Esboço de 

levantamento expedito entre determinados pontos. 2. Vista 

perspectiva esboçada”.

OLIVEIRA, Cêurio de. Curso de cartografia moderna.  

Rio de Janeiro: IBGE, 1988. p. 31-32.

 6   Cartas e mapas

Classifica•‹o de cartas e mapas

Quanto à natureza da representação:

a) Geral

CADASTRAL – Até 1 : 25 000

TOPOGRÁFICA – De 1 : 25 000 até 1 : 250 000

GEOGRÁFICA – 1 : 1 000 000 e menores

(1 : 2 500 000, 1 : 5 000 000 até 1 : 30 000 000)

b) Tem‡tica

c) Especial

Geral

São documentos cartográficos elaborados sem um fim 

específico. A finalidade é fornecer ao usuário uma base car-

tográfica com possibilidades de aplicações generalizadas, 

de acordo com a precisão geométrica e tolerâncias permi-

tidas pela escala.

Apresentam os acidentes naturais e artificiais e servem, 

também, de base para os demais tipos de cartas.

Cadastral

Representação em escala grande, geralmente planimétri-

ca e com maior nível de detalhamento, apresentando grande 

precisão geométrica. Normalmente é utilizada para represen-

tar cidades e regiões metropolitanas, nas quais a densidade 

de edificações e arruamento é grande.

As escalas mais usuais na representação cadastral são:  

1 : 1 000, 1 : 2 000, 1 : 5 000, 1 : 10 000 e 1 : 15 000.

Mapa de localidade: Denominação utilizada na Base Terri-

torial dos Censos para identificar o conjunto de plantas em es-

cala cadastral, que compõe o mapeamento de uma localidade 

(região metropolitana, cidade ou vila).

Topogr‡fica

Carta elaborada a partir de levantamentos aerofoto-
gramétrico e geodésico original ou compilada de outras 
cartas topográficas em escalas maiores. Inclui os acidentes 
naturais e artificiais, em que os elementos planimétricos 
(sistema viário, obras, etc.) e altimétricos (relevo através de 
curvas de nível, pontos colados, etc.) são geometricamente 
bem representados.

As aplicações das cartas topográficas variam de acordo 
com sua escala:

1 : 25 000 – Representa cartograficamente áreas específi-
cas, com forte densidade demográfica, fornecendo elementos 
para o planejamento socioeconômico e bases para anteproje-
tos de engenharia. Esse mapeamento, pelas características da 
escala, está dirigido para as áreas das regiões metropolitanas 
e outras que se definem pelo atendimento a projetos específi-
cos. Cobertura Nacional: 1,01%.

1 : 50 000 – Retrata cartograficamente zonas densamente 
povoadas, sendo adequada ao planejamento socioeconômi-
co e à formulação de anteprojetos de engenharia.

A sua abrangência é nacional, tendo sido cobertos até 
agora 13,9% do Território Nacional, concentrando-se princi-
palmente nas regiões Sudeste e Sul do País.

1 : 100 000 – Objetiva representar as áreas com notável 
ocupação, priorizadas para os investimentos governamentais, 
em todos os níveis de governo: Federal, Estadual e Municipal.

A sua abrangência é nacional, tendo sido cobertos até 
agora 75,39% do Território Nacional.

1 : 250 000 – Subsidia o planejamento regional, além da 
elaboração de estudos e projetos que envolvam ou modifi-
quem o meio ambiente.
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A sua abrangência é nacional, tendo sido cobertos até o 
momento 80,72% do Território Nacional.

Mapa Municipal: Entre os principais produtos cartográ-

ficos produzidos pelo IBGE encontra-se o mapa municipal, 
que é a representação cartográfica da área de um município, 
contendo os limites estabelecidos pela Divisão Político-Admi-
nistrativa, acidentes naturais e artificiais, toponímia, rede de 
coordenadas geográficas e UTM, etc.

Esta representação é elaborada a partir de bases cartográ-

ficas mais recentes e de documentos cartográficos auxiliares, 
na escala das referidas bases.

O mapeamento dos municípios brasileiros é para fins de 
planejamento e gestão territorial e, em especial, para dar supor-
te às atividades de coleta e disseminação de pesquisas do IBGE.

Geográfica

Carta em que os detalhes planimétricos e altimétricos são 
generalizados, os quais oferecem uma precisão de acordo com 
a escala de publicação. A representação planimétrica é feita atra-

vés de símbolos que ampliam muito os objetos correspondentes, 
alguns dos quais muitas vezes têm que ser bastante deslocados.

A representação altimétrica é feita através de curvas de ní-
vel, cuja equidistância apenas dá uma ideia geral do relevo e, 
em geral, são empregadas cores hipsométricas. São elabora-

das na escala 1 : 500 000 e menores, como por exemplo a Carta 
Internacional do Mundo ao Milionésimo (CIM).

Mapeamento das Unidades Territoriais: Representa, a par-

tir do mapeamento topográfico, o espaço territorial brasileiro 
através de mapas elaborados especificamente para cada uni-
dade territorial do país.

Produtos gerados:

–  Mapas do Brasil (escalas 1 : 2 500 000, 1 : 5 000 000,  

1 : 10 000 000, etc.).

– Mapas Regionais (escalas geográficas diversas).

– Mapas Estaduais (escalas geográficas e topográficas diversas).

Temática

São as cartas, mapas ou plantas em qualquer escala, 
destinadas a um tema específico, necessária às pesquisas 
socioeconômicas, de recursos naturais e estudos ambientais. 
A representação temática, distintamente da geral, exprime 
conhecimentos particulares para uso geral.

Com base no mapeamento topográfico ou de unidades 
territoriais, o mapa temático é elaborado em especial pelos De-

partamentos da Diretoria de Geociências do IBGE, associando 

elementos relacionados às estruturas territoriais, à geografia, à 
estatística, aos recursos naturais e aos estudos ambientais.

Principais produtos:

–  Cartogramas temáticos das áreas social, econômica, 
territorial, etc.

–  Cartas do levantamento de recursos naturais (volumes 
RADAM).

–  Mapas da série Brasil 1 : 5 000 000 (Escolar, Geomorfo-

lógico, Vegetação, Unidades de Relevo, Unidades de 
Conservação Federais).

– Atlas nacional, regional e estadual.

Especial

São as cartas, mapas ou plantas para grandes grupos de 
usuários muito distintos entre si, e cada um deles concebido 
para atender a uma determinada faixa técnica ou científica. 
São documentos muito específicos e sumamente técnicos 
que se destinam à representação de fatos, dados ou fenôme-

nos típicos, tendo assim que se cingir rigidamente aos mé-

todos e objetivos do assunto ou atividade a que está ligado. 
Por exemplo: cartas náuticas, aeronáuticas, para fins militares, 
mapa magnético, astronômico, meteorológico e outros.

Náuticas: Representam as profundidades, a natureza do 
fundo do mar, as curvas batimétricas, bancos de areia, recifes, 
faróis, boias, as marés e as correntes de um determinado mar 
ou áreas terrestres e marítimas.

Elaboradas de forma sistemática pela Diretoria de Hidro-

grafia e Navegação (DHN), do Ministério da Marinha. O Siste-

ma Internacional exige para a navegação marítima, seja de 
carga ou de passageiros, que se mantenha atualizado o ma-

peamento do litoral e hidrovias.

Aeronáuticas: Representação particularizada dos as-

pectos cartográficos do terreno, ou parte dele, destinada a 
apresentar, além de aspectos culturais e hidrográficos, infor-

mações suplementares necessárias à navegação aérea, pilota-

gem ou ao planejamento de operações aéreas.

Para fins militares: Em geral, são elaboradas na escala 
1 : 25 000, representando os acidentes naturais do terreno, 
indispensáveis ao uso das forças armadas. Pode representar 
uma área litorânea, características topográficas e náuticas, a 
fim de que ofereça a máxima utilidade em operações milita-

res, sobretudo no que se refere a operações anfíbias.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Noções básicas 

de cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. p. 46-48. (Manuais técnicos 
em geociências, 8).

 7   Sistemas de informação geográfica

Os sistemas de informação geográfica surgiram como 

uma solução para armazenar, manipular e gerar saídas grá-

ficas do grande volume de informação geográfica existente, 

proveniente de diversas fontes. Entende-se por informação 

geográfica aquela informação em que a dimensão espacial 

está associada à localização na superfície da Terra, num deter-

minado instante ou período de tempo.

É importante destacar que a ciência da informação geo-

gráfica é a disciplina do conhecimento que estuda os prin-

cípios relacionados com a aquisição, manipulação, proces-

samento, análise, visualização e armazenamento de dados 

geográficos (Goodchild, 1992). Esta ciência também é deno-

minada geoinformação, geoprocessamento ou geocom-

putação (Fotheringham e Wilson, 2008).

Os sistemas de informação geográfica referem-se ex-

clusivamente aos softwares utilizados para coletar, visualizar, 

transformar, analisar e armazenar dados espacialmente refe-

renciados ou dados georeferenciados (Goodchild, 1992).

Geralmente, os sistemas de informação geográfica são 

representados por um conjunto de planos ou camadas de 

informação georreferenciados de um mesmo lugar (Figu-

ra 1). Cada plano de informação corresponde a um tipo de 

dado, por exemplo: vegetação, solos, geomorfologia, geo-

logia, uso do solo.

Os sistemas de informação geográfica integram conceitos, 

teorias e técnicas de uma ampla gama de disciplinas, o que 

permite perspectivas inovadoras e sinergias para uma melhor 

compreensão do mundo.

GGB_v1_PNLD2015_MP_001a064.indd   37 3/5/13   4:22 PM



38 Manual do Professor

Figura 1 – Modelo conceitual de um sistema de informação geográfica 

no qual podem ser vistas diversas camadas ou planos de informação.

Sistemas de Informação Geográfica

“Conjunto poderoso de ferramentas para coletar, 
armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados 
sobre o mundo real” (Burrough, 1986).

“Um sistema de suporte à decisão, que integra dados 
referenciados espacialmente num ambiente de 
respostas a problemas” (Cowen, 1988).

“Um banco de dados indexados espacialmente, sobre 
o qual opera um conjunto de procedimentos para 
responder a consultas sobre entidades espaciais” (Smith 
et al. 1987).

A representação dos objetos dentro de um sistema de in-

formação geográfica deve levar em consideração três aspectos:

•  A localização do objeto na superfície da Terra, dado por 

um sistema de coordenadas.

•  Os atributos ou características dos objetos: cor, pH, tipo 

de vegetação.

•  As relações espaciais entre os diferentes objetos, tais 

como adjacência, proximidade e conectividade. 

LACRUZ, Maria Silvia Pardi; FILHO, Manoel de Araujo de Souza.  

Desastres naturais e geotecnologias – sistemas de informação geográfica. 

São José dos Campos: INPE, 2009. (Caderno didático n. 4).  

Disponível em: <www.inpe.br/crs/geodesastres/cadernodidatico.php>.  

Acesso em: 12 jan. 2013.

anotações
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Professor 

Aqui come•am as  

orienta•›es para a unidade 2.

gEOgRAfiA fíSiCA E MEiO AMBiENTE

OBJETivOS dA 

uNidAdE

Os alunos devem desenvolver, a partir do estudo desta unidade, a capa-

cidade de compreensão das relações próprias entre os elementos da na-

tureza e os principais desequilíbrios provocados pela ação humana nos 

biomas e ecossistemas. Espera-se que o aprendizado sobre a dinâmica da natureza leve-os a 

valorizar a preservação do meio ambiente como um princípio relacionado à ética, à cidadania e 

à própria sobrevivência das espécies, inclusive a humana.

SugESTÃO dE 

ATividAdE 

COMPLEMENTAR

Solicite aos alunos que, em grupos ou individualmente, façam uma 

pesquisa sobre as características dos biomas do estado onde moram. 

Utilizando livros, jornais, revistas e internet, eles podem seguir o rotei-

ro abaixo para a pesquisa:

a)  Quais são os biomas originais de seu estado?

b)  Que fatores físicos (relevo, clima, hidrografia, solos, etc.) estão associados a cada um desses 

biomas?

c)  Quais as principais características da fauna e da flora desses biomas?

d)  Quais são as regiões do estado que estão com a natureza mais preservada?

e)  Quais foram os principais fatores socioeconômicos que provocaram desmatamento e outras 

agressões ambientais no estado onde você mora?

As respostas são livres, resultado da coleta de dados. Nesta atividade, é possível realizar um 

trabalho interdisciplinar com Biologia e História. Pode-se investigar, por exemplo, as associações 

entre fauna e flora, as principais características biológicas das plantas encontradas nas forma-

ções vegetais originais e atuais do estado e a sucessão histórica de atividades econômicas e 

outros fatores que provocaram agressões ambientais.

SugESTõES dE 

TRABALHOS 

iNTERdiSCiPLiNARES

■  Com Biologia, é possível realizar diversos trabalhos conjuntos 

de pesquisa, sobre os seguintes temas ou conteúdos:

a)  diferentes formas de adaptação da flora e da fauna às con-

dições naturais de relevo e clima;

b) formas de relacionamento entre ecossistemas banhados pela mesma rede e bacia hidrográfica;

c)  impactos da poluição dos rios no ecossistema aquático;

d)  impactos da poluição do solo e do aquífero nos organismos que vivem no subsolo;

e)  problemas de saúde causados pela poluição atmosférica;

f )  problemas de saúde causados pela poluição dos mananciais e cursos-d’água;

g)  evolução e extinção de formas de vida ao longo do tempo geológico, incluindo a do ser humano.

 ■ Com a Química, é possível realizar uma pesquisa sobre a composição química dos diferentes 

tipos de solo e analisar os processos de intemperismo químico e biológico.

 ■ Pode ser realizada também uma pesquisa sobre a acidez dos solos, questionando: O que é pH 

ácido e básico? Como é a reação do calcário nos solos ácidos? Todo produto ácido tem efeito 

cáustico?

 ■ Com História e Sociologia pode-se realizar uma pesquisa sobre diferentes formas de intera-

ção sociedade-natureza em diversas épocas e lugares do planeta. Alguns exemplos de povos 

que podem ser pesquisados: inuítes, aborígines australianos, egípcios, povos das florestas, in-

cas, viquingues, populações dos feudos medievais, etc.

PROJETO  

iNTERdiSCiPLiNAR

Questão-tema: Por que é importante a criação e preservação de par-

ques e reservas ecológicas?

Disciplinas: Geografia, História e Biologia.

Tempo de duração: Um bimestre.

Trabalho:

 ■ individual: pesquisa em livros, enciclopédias e internet; seleção de mapas; produção de fotos, 

textos e desenhos relacionados ao passeio.

uNidAdE 2
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morfol—gicos, geol—gicos, clim‡ticos e 

hidrol—gicos respons‡veis pela configu-

ra•‹o atual do litoral e do Pantanal.

_ et al (Coord.). Projeto brasileiro 

para o ensino de Geografia. S‹o Paulo: Edart/

Funbec, 1980.

Livro escrito por uma equipe de profes-

sores da USP com o prop—sito de elaborar 

um projeto para o ensino de Geografia. 

Apresenta propostas did‡ticas de an‡lise 

de alguns aspectos da climatologia e da 

meteorologia.

AYOADE, J. O. Introdu•‹o ˆ climatologia para 

os tr—picos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1991.

Obra cl‡ssica que analisa os v‡rios fato-

res e elementos de climatologia para os 

tr—picos, alŽm das rela•›es entre clima e 

agricultura e intera•›es homem-clima.

BECKER, B. K. et al (Org.). Geografia e meio 

ambiente no Brasil. S‹o Paulo, Rio de Ja-

neiro: Hucitec, 1995. (Geografia: teoria e 

realidade).

Reuni‹o de artigos cient’ficos escritos 

por grandes ge—grafos brasileiros, abor-

dando desenvolvimento sustent‡vel, 

quest›es urbanas, uso e apropria•‹o do 

territ—rio e outros temas.

 ■ em grupo: troca de material pesquisado, mapeamento do percurso da caminhada, produção 

de painel-s’ntese e relat—rio de observação.

Forma final do trabalho: painel e relat—rio-s’ntese composto de fotografias, desenhos, textos e 

mapa de localização.

Enfoques de trabalho por disciplina:

 ■ Geografia: investigação e reconhecimento das relaç›es entre relevo, solo, clima, vegetação e 

hidrografia; mapeamento dos elementos selecionados.

 ■ História: pesquisa e produção de relat—rio descritivo do hist—rico de ocupação/preservação 

do lugar visitado.

 ■ Biologia: análise da estrutura do ecossistema – cadeia alimentar, biodiversidade, adaptaç›es 

biol—gicas das plantas e animais ao ambiente.

Etapas do trabalho:

1.  Pesquisar em atlas, enciclopŽdias, livros e internet as caracter’sticas hist—ricas e biogeográfi-

cas do lugar que será visitado; levantar previamente e listar os fatores que devem ser obser-

vados e documentados.

2.  Realizar uma visita de estudo do meio a um parque ou reserva ecol—gica.

3.  Efetuar estudo do meio para coleta de dados sobre os diferentes elementos selecionados. 

Obter dados sobre relevo, solo, clima, vegetação e hidrografia, caracter’sticas do ecossistema, 

se poss’vel abordando as alteraç›es promovidas ao longo da hist—ria.

4.  Produzir desenhos e fotografias de alguns desses elementos.

5.  Mapear os resultados pesquisados e produzir relat—rio-s’ntese mostrando:

 ■ principais fatores que promoveram as mudanças;

 ■ diferenciação de ritmos e intensidade das mudanças.

6.  Sistematizar os dados coletados e registrados que se relacionam ˆ questão-tema.

7.  Apresentar o trabalho com a exposição do material cartográfico, relat—rio-s’ntese, dese-

nhos e fotos.

anotações
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BECKER, B. K.; STENNER, C. Um futuro para 

a Amaz™nia. São Paulo: Oficina de Textos, 

2008. (Série inventando o futuro).

Analisa o papel da ciência e da tecnolo-

gia na formação do quadro geopolítico 

atual da Amazônia, a questão da água, 

da biodiversidade e o papel de Manaus 

em sua organização espacial.

BITAR, Omar Yazbek. Meio ambiente e geolo-

gia. São Paulo: Senac, 2004.

Relaciona os principais aspectos da Geo-

logia e sua interação com as questões 

ambientais.

BRESSAN, Delmar. Gestão racional da natu-

reza. São Paulo: Hucitec, 1996. (Geografia: 

teoria e realidade).

Trata da conservação da natureza como 

modelo de gestão e apresenta uma aná-

lise para o Terceiro Mundo.

BROWN. J. H.; LOMOLINO, M. V. Biogeografia. 

Ribeirão Preto: Funpec, 2006.

Aborda diversos temas de geografia 

física e desenvolvimento dos ecossiste-

mas ao longo da história geológica do 

planeta.

CALDEIRON, Sueli Sirena (Org.). Recursos na-

turais e meio ambiente: uma visão do Brasil. 

Rio de Janeiro: IBGE, 1993.

Livro técnico que apresenta as províncias 

geológicas, a potencialidade agrícola dos 

solos, vegetação, fauna, recursos hídri-

cos, clima, saneamento básico e áreas 

especiais do território brasileiro.

CASSETI, Valter. Ambiente e apropriação do 

relevo. São Paulo: Contexto, 1995. (Caminhos 

da Geografia).

Apresenta algumas implicações das rela-

ções homem-natureza e o significado do 

relevo para o estudo ambiental.

CLARKE, Robin; KING, Jannet. O atlas da 

‡gua. São Paulo: Publifolha, 2005.

Livro muito bem ilustrado e rico em da-

dos estatísticos que aborda a escassez e 

a dependência de água, sua exploração 

subterrânea, o desperdício, a contamina-

ção, os conflitos e outros temas.

COMENTáRiOS E RESPOSTAS dAS ATividAdES

 f Capítulo 5 – Estrutura geológica

Compreendendo conteúdos

1.  As rochas magm‡ticas ou ’gneas formam-se a partir do resfriamento do magma. Quando 

sua consolida•‹o ocorre na superf’cie, elas s‹o chamadas extrusivas; quando se d‡ no in-

terior da crosta, s‹o chamadas intrusivas. As rochas metam—rficas formam-se no interior da 

crosta, onde n‹o h‡ fus‹o dos materiais, mas as condi•›es de elevadas temperaturas e pres-

s‹o alteram a estrutura molecular de rochas preexistentes, sejam elas de origem magm‡tica 

ou sedimentar; as rochas sedimentares formam-se com a compacta•‹o f’sica e a a•‹o de 

processos qu’micos sobre sedimentos de origem mineral e org‰nica que se acumulam em 

depress›es do relevo.

2.  Em sua teoria, Wegener prop™s que antigamente existia uma œnica massa continental, que 

chamou de Pangeia. H‡ cerca de 200 milh›es de anos, essa massa come•ou a se deslocar e a 

se fragmentar, dando origem aos atuais continentes.

3.  A teoria de Wegener foi confirmada na dŽcada de 1960, com a descoberta das placas tect™-

nicas e a comprova•‹o da deriva continental. Atualmente, considera-se que a crosta terrestre 

Ž constitu’da por cerca de seis grandes placas tect™nicas e outras menores, que se deslocam 

sobre a astenosfera. Ao se moverem, elas podem se chocar, afastar ou deslizar lateralmente 

entre si.

4.  As prov’ncias geol—gicas do planeta s‹o:

 ■ Escudos cristalinos ou maci•os antigos: forma•›es muito antigas (PrŽ-Cambriano e Paleo-

zoico), portanto altamente desgastadas pela eros‹o, apresentando altitudes modestas e 

formas dissecadas. Sua estrutura Ž composta de rochas cristalinas (magm‡ticas ou meta-

m—rficas). No Brasil o relevo resultante dessa estrutura Ž popularmente conhecido como 

serra.

 ■ Bacias sedimentares: depress›es do relevo que foram, ao longo dos sŽculos, sendo preen-

chidas por sedimentos. Sua estrutura Ž constitu’da exclusivamente por rochas sedimen-

tares.

 ■ Dobramentos modernos: as grandes cadeias montanhosas do planeta, formadas no per’o-

do Terci‡rio a partir da movimenta•‹o das placas tect™nicas.

5.  Os escudos cristalinos e os dobramentos modernos s‹o ‡reas de ocorr•ncia de minerais me-

t‡licos (ferro, mangan•s, ouro, chumbo, cobre) ou n‹o met‡licos (granito, gesso, m‡rmore). 

J‡ as bacias sedimentares apresentam possibilidade de ocorr•ncia de alguns minerais n‹o 

met‡licos, como argila, areia e calc‡rio, mas sua grande riqueza s‹o as jazidas de combust’veis 

f—sseis, tais como o petr—leo e o carv‹o mineral.

6.  A estrutura geol—gica do territ—rio brasileiro Ž formada, em sua maioria, por bacias sedimen-

tares (64%). Os escudos cristalinos correspondem a 36% do total do territ—rio, sendo que 

32% datam do per’odo Arqueozoico e 4% do Proterozoico. Nesses terrenos, encontram-se as 

maiores reservas de minerais met‡licos do pa’s. Por se localizar no meio da placa Sul-America-

na, o Brasil n‹o possui dobramentos modernos (ou cadeias orog•nicas recentes), tendo sido 

seu relevo rebaixado pela a•‹o dos agentes erosivos.

desenvolvendo habilidades

1.  N‹o. Segundo a tabela, a extin•‹o dos dinossauros ocorreu no dia 26 de dezembro, h‡ 65 mi-

lh›es de anos, enquanto o primeiro membro do g•nero Homo surgiu no dia 31 de dezembro, 

h‡ 2 milh›es de anos. Essa conviv•ncia, muitas vezes, Ž mostrada em filmes cinematogr‡ficos 

e anœncios publicit‡rios, mas isso Ž incorreto.

2.  Resposta livre do aluno, podendo ser citados o ciclo das rochas (magm‡ticas, sedimentares 

e metam—rficas), a a•‹o do intemperismo, a movimenta•‹o das placas tect™nicas com os 

terremotos e vulcanismo e outras transforma•›es.

3.  a)  Em escudos cristalinos podem ser explorados minerais met‡licos (ferro, mangan•s, cobre, 

cassiterita, etc.) e n‹o met‡licos (granito, ard—sia, argila, etc.). 

 b)  Nessa regi‹o poderiam ser implantadas indœstrias de extra•‹o e processamento dos minŽ-

rios que tivessem sua ocorr•ncia comprovada.
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CONTI, J. B. Clima e meio ambiente. 7. ed. São 

Paulo: Atual, 2011. (Meio ambiente).

Neste livro, o autor explora a atmosfera, o 

clima nas cidades e no campo, suas rela-

ções com o ser humano e os fenômenos 

climáticos.

CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. (Org.). A ques-

tão ambiental. Diferentes abordagens. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

Reunião de artigos científicos sobre so-

ciedade e natureza, gestão ambiental, 

sustentabilidade, turismo e outros temas.

_. Geomorfologia do Brasil. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

Com linguagem acadêmica, analisa o 

arcabouço geológico, a geomorfologia, 

solos, bacias hidrográficas e comparti-

mentação do litoral brasileiro.

DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a 

devastação da Mata Atlântica brasileira. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1998.

De leitura agradável, apresenta a evolu-

ção biogeográfica da floresta e a forma 

como o desenvolvimento das atividades 

econômicas dizimou quase toda a mata.

DREW, David. Processos interativos homem-

-meio ambiente. 4. ed. Rio de Janeiro: Ber-

trand Brasil, 1998.

Analisa as relações dos seres humanos 

com o meio ambiente ao longo do 

tempo e as transformações causadas 

por aqueles sobre este, não apenas em 

escala local, mas também global. Trata 

o meio ambiente como um sistema que 

pode desequilibrar-se em consequência 

das ações humanas.

FERREIRA, Artur Gonçalves. Meteorologia prá-

tica. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.

Trata dos fundamentos do sensoriamen-

to remoto, dos satélites meteorológicos, 

da composição e das características da 

atmosfera, da circulação global, tem-

pestades e outros temas, com riqueza de 

ilustrações e imagens de satélite.

 f Capítulo 6 Ð Estruturas e formas do relevo

Compreendendo conteúdos

1.  Relevo s‹o as formas vis’veis das estruturas do terreno, ou seja, aquilo que podemos obser-
var na paisagem. Essas formas Ð a sua fisionomia Ð originam-se a partir da a•‹o de agentes 
internos (for•as tect™nicas), assumindo as caracter’sticas atuais em decorr•ncia da a•‹o dos 
agentes externos ou erosivos (intemperismo).

2.  A estrutura do relevo corresponde ˆ sua base geol—gica, ˆ composi•‹o e ˆ idade das rochas, ou 
seja, ˆ sua fisiologia, que comp›e o substrato que sustenta as formas ou fisionomia do relevo.

3.  Planalto: relevo acidentado ou aplainado em que predominam processos erosivos.

 Planície: relevo relativamente plano, em que predominam processos de sedimenta•‹o.

 Depressão: relevos aplainados, com suave inclina•‹o e mais baixos do que o entorno, em 
que predominam processos erosivos.

4.  A plataforma continental constitui a continua•‹o da estrutura geol—gica do continente abaixo 
do n’vel do mar. A estrutura geol—gica continental termina no talude, com dist‰ncia vari‡vel da 
costa. Ela apresenta grande import‰ncia econ™mica, por conter bacias sedimentares onde se 
encontram jazidas de petr—leo, como as de Campos (RJ) e Santos (SP), alŽm de ser o local do 
relevo submarino mais rico em espŽcies marinhas importantes para a atividade pesqueira.

desenvolvendo habilidades

1.  a)  Nesta pergunta, os alunos devem identificar alguma influ•ncia do relevo sobre a organiza-
•‹o das atividades econ™micas nas fotos da introdu•‹o do cap’tulo, no lugar onde moram 
ou em outro local que conhe•am, descrevendo como se deu essa influ•ncia. Eles podem 
citar as atividades agr’colas, a constru•‹o de hidrelŽtricas, o tra•ado das vias de transporte, 
a ocupa•‹o de encostas e v‡rzeas, etc.

 b)  ƒ interessante que os alunos comparem o tra•ado de rodovias e ferrovias antigas com o 
daquelas constru’das recentemente. As antigas t•m um tra•ado que acompanha as for-
mas do relevo, apresentando, nas regi›es serranas, muitas curvas, subidas e descidas, que 
atualmente s‹o suprimidas com a constru•‹o de pontes e tœneis. Embora os sistemas mais 
antigos tambŽm se utilizassem de tŽcnicas da constru•‹o civil, o desenvolvimento de tŽc-
nicas mais avan•adas aumentou muito sua densidade e extens‹o. Na an‡lise do custo de 
constru•‹o, os alunos devem observar que em geral Ž mais barato e f‡cil construir rodovias 
e ferrovias em relevo plano, porque n‹o h‡ necessidade de instala•‹o de pontes e tœneis, 
alŽm de permitir um tra•ado mais retil’neo. PorŽm, h‡ casos em que mesmo relevos planos 
provocam dificuldades, como as v‡rzeas, os p‰ntanos e outros. Esta atividade permite um 
trabalho interdisciplinar com a disciplina de Hist—ria.

2.  Ao observar a imagem, os alunos podem citar a ocorr•ncia de morros, praia, plan’cie litor‰-
nea, lagoa costeira, restinga. 

 f Capítulo 7 Ð Solos

Compreendendo conteúdos

1.  O processo de forma•‹o dos solos est‡ relacionado ˆ a•‹o do intemperismo. Em regi›es de 
clima œmido predomina a decomposi•‹o ou intemperismo qu’mico das rochas, e os solos 
costumam ser mais profundos e desenvolvidos, com horizontes bem definidos; em regi›es 
‡ridas e semi‡ridas predomina o intemperismo f’sico ou desagrega•‹o das rochas, com pre-
sen•a de solos rasos e pedregosos.

2.  As tr•s etapas do desgaste de solos provocado pelo processo erosivo s‹o: intemperismo, 
transporte e sedimenta•‹o. A melhor forma de combater esse desgaste Ž por meio da dimi-
nui•‹o da velocidade de escoamento superficial da ‡gua.

 Na agropecu‡ria, s‹o utilizadas algumas tŽcnicas para a conserva•‹o do solo, quebrando a 
velocidade de escoamento das ‡guas das chuvas, entre elas:

 ■ Terraceamento: pr‡tica que consiste em fazer cortes nas superf’cies ’ngremes para for-
mar degraus.

 ■ Curvas de n’vel: consiste em arar o solo e depois seme‡-lo seguindo as cotas altimŽtricas 
do relevo.
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FRANCO, Maria de Assunção R. Planejamento 

ambiental para a cidade sustent‡vel. 2. ed. São 

Paulo: Annablume/Fapesp, 2001.

Analisa a importância do planejamento 

ambiental para a busca da cidade sus-

tentável e sua evolução do século XIX aos 

dias atuais. Analisa três experiências de 

planejamento ambiental em diferentes 

ambientes: uma reserva indígena, o Vale 

do Itajaí (SC) e as marginais dos rios Pi-

nheiros e Tietê, em São Paulo.

FLORENZANO, Teresa G. (Org.). Geomorfo-

logia: conceitos e tecnologias atuais. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2008.

Obra de referência que aborda vários 

temas de geomorfologia: seu desenvol-

vimento como ciência, aplicação de SIGs 

e novas tecnologias, tectônica e formas 

de relevo, movimentos de massa, am-

bientes fluviais e outros temas.

GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R. 

G. M. (Org.). Eros‹o e conserva•‹o dos solos: 

conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1999.

Obra coletiva composta de nove capítu-

los que analisam a morfologia e a geo-

química dos solos, o processo erosivo, 

as voçorocas, as técnicas de controle e 

preservação associadas ao planejamento 

ambiental.

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. (Org.). Geo-

morfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1996.

Livro acadêmico cujos autores abordam 

assuntos como intemperismo, pedolo-

gia, geomorfologia, biogeografia, de-

sertificação, EIAs-RIMAs e degradação 

ambiental.

______. Geomorfologia. Uma atualização 

de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Ber-

trand Brasil, 2001.

Trata da gênese e perspectivas da geo-

morfologia, processos endogenéticos 

na formação do relevo, importância da 

hidrologia para o relevo, processos ero-

sivos, aplicação da geomorfologia no 

planejamento, entre outros temas.

 ■ Associa•‹o de culturas: pr‡tica que consiste em plantar espŽcies, principalmente legumi-
nosas, entre fileiras de culturas que deixam parte do solo exposto, favorecendo tambŽm o 
equil’brio org‰nico do solo.

 ■ Plantio de ‡rvores em linha: ajuda a evitar a eros‹o e—lica.

3.  As vo•orocas formam-se basicamente de duas maneiras: eros‹o descontrolada sobre sulcos 
formados pela a•‹o das ‡guas pluviais na superf’cie e no subsolo, e solapamento das cama-
das inferiores do solo, provocando desmoronamentos e consequente aumento de tamanho 
dos sulcos. Sua forma•‹o impede o uso dos solos para agricultura, provoca assoreamento, 
degrada a paisagem e, se atingir uma rua ou estrada, impede a circula•‹o.

4.  Ë medida que a camada de solo vai adquirindo maior profundidade ao longo do tempo 
geol—gico, as encostas tendem a deslizar quando sua espessura, peso e declividade criam as 
condi•›es prop’cias. Esse processo Ž acelerado pela a•‹o humana quando ocorre o desma-
tamento e ocupa•‹o das encostas, aumentando o peso da massa solta sujeita a escorrega-
mento. Sua ocorr•ncia provoca destrui•‹o de casas e bens materiais, alŽm da poss’vel perda 
de vidas humanas por soterramento.

desenvolvendo habilidades

No texto, os alunos devem considerar que os solos passam por um processo muito lento 
de forma•‹o, portanto sua degrada•‹o provoca a perda de um recurso natural fundamental 
para a manuten•‹o das condi•›es ambientais Ð j‡ que ele serve de suporte para a vegeta•‹o, 
armazena a ‡gua que forma as nascentes, garante a manuten•‹o da cadeia alimentar, etc. Ð e 
para o desenvolvimento das atividades agr’colas. O processo de eros‹o provoca assoreamento 
dos rios e represas, compromete a qualidade das ‡guas subterr‰neas e de superf’cie e rompe o 
equil’brio ambiental.

dialogando com outras disciplinas

1.  Bioxida•‹o: quebra de subst‰ncias; aer—bia: uso de oxig•nio pelos microrganismos para de-
compor os alimentos; exotŽrmica: libera•‹o de calor que ocorre durante o processo de que-
bra das molŽculas; substrato org‰nico heterog•neo: diversidade de material org‰nico forne-
cida aos decompositores.

2.  Fatores como a temperatura e a presen•a de ‡gua, ar e minerais s‹o essenciais nos processos 
de decomposi•‹o.

3.  Sim, Ž poss’vel. Os horizontes ÒOÓ e ÒAÓ do solo, alŽm de apresentarem colora•‹o mais escura, 
s‹o os que apresentam maior fertilidade, acœmulo de hœmus e variedade de vida. Como o 
pr—prio texto menciona, a colora•‹o mais escura est‡ diretamente relacionada ao processo 
de decomposi•‹o, sendo, portanto, uma caracter’stica dos solos tambŽm.

4.  A porosidade do solo, determinada pela granula•‹o dos sedimentos que o comp›em, e a a•‹o 
de seres vivos, tais como ra’zes de plantas, movimenta•‹o de minhocas e formigas, entre outros.

5.  Por causa da eros‹o causada pela retirada da vegeta•‹o, que se torna menos densa para 
proteger o solo; das tŽcnicas utilizadas na agricultura, como o uso de agrot—xicos, que, entre 
outros fatores, afeta a comunidade biol—gica, restringindo-a; e da perda de diversidade da 
comunidade vegetal e animal e, consequentemente, a redu•‹o de material org‰nico para 
decomposi•‹o (serrapilhera) de nutrientes.

 f Capítulo 8 – Climas

Compreendendo conteúdos

1.  Tempo Ž o estado moment‰neo da atmosfera em um determinado lugar, com suas condi-
•›es de temperatura, umidade, press‹o do ar, ventos e nebulosidade, podendo variar em 
intervalos de poucas horas ou instantes. J‡ o clima Ž o comportamento mŽdio do tempo em 
um determinado lugar durante um per’odo longo, de pelo menos 30 anos. A cena da tirinha 
da abertura retrata as condi•›es do tempo.

2.  Quanto maior a latitude, menores ser‹o as temperaturas mŽdias anuais, pois maior ser‡ a 
inclina•‹o com que os raios solares incidir‹o sobre a superf’cie terrestre, aumentando, conse-
quentemente, a ‡rea a ser aquecida por uma determinada quantidade de energia. Por outro 
lado, quanto menor for a latitude, maiores ser‹o as mŽdias tŽrmicas anuais, pois menor ser‡ a 
‡rea da superf’cie a ser aquecida pela mesma quantidade de energia.

GGB_v1_PNLD2015_MP_001a064.indd   43 3/5/13   4:22 PM



anota•›es

44 Manual do Professor

GIDDENS, Anthony. A política da mudança 

climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

Analisa os riscos e perigos da mudança 
climática, a política de negociação inter-
nacional e os mercados de carbono.

LEINZ, Viktor; AMARAL, Sérgio Estanislau 
do. Geologia geral. 13. ed. rev. São Paulo: 
Nacional, 1998.

Apresenta os mais importantes princí-
pios básicos de Geologia: a litosfera, mi-
nerais e rochas, e as dinâmicas externa e 
interna do planeta.

LEPSCH, I. F. Formação e conservação dos solos. 
2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.

Livro clássico que apresenta os conceitos 
e funções do solo, seus horizontes, pro-
cesso de formação, sua classificação no 
Brasil e no mundo, além de abordar a 
erosão e práticas de conservação.

MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Cli-

matologia. Noções básicas e climas do Brasil. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2007.

Analisa com profundidade a atmosfera 
terrestre e sua interação com os elemen-
tos do clima, a circulação e a dinâmica 
atmosférica, os tipos climáticos e outros 
temas. Traz ilustrações dos aspectos tra-
balhados.

MELLO, N. A. de; THÉRY, H. Atlas do Brasil: 

disparidades e dinâmicas do território. 2. ed. 
São Paulo: Edusp, 2009.

Obra que analisa a dinâmica da geogra-
fia física e humana do Brasil. No capítulo 
3, aborda o meio ambiente e sua gestão.

MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. São Pau-
lo: Cengage Learning, 2008.

Livro denso que analisa os problemas 
ambientais, ecologia e sustentabilidade, 
abordando vários aspectos de geografia 
física.

MORAES, A. C. R. Meio ambiente e ciências 

humanas. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2002.

Livro acadêmico que analisa a aborda-
gem sobre o meio ambiente nas ciências 
humanas, a importância da interdiscipli-
naridade e os fundamentos epistemoló-
gicos da questão ambiental.

 Como a atmosfera se aquece pela irradiação de calor absorvido pela superfície, quanto maior 

a altitude, menores serão as médias térmicas anuais, e quanto mais nos aproximarmos do 

nível do mar, maiores serão as médias anuais de temperatura, pois aumenta a superfície de 

contato da Terra com a atmosfera.

3.  A ação diferenciada das massas de ar ao longo do ano é um dos fatores que explicam a va-

riação do comportamento do tempo. Por exemplo: o clima em Manaus é quente e úmido no 

decorrer do ano porque, na região, atuam somente massas de ar quentes e úmidas (massa 

equatorial continental – mEc e massa equatorial atlântica – mEa). Já na região Sul do país, o 

verão é quente e úmido porque, nessa estação, atua a massa tropical atlântica (mTa), quente 

e úmida. O inverno, por sua vez, é frio e úmido, características da massa polar atlântica (mPa), 

que atua sobre a região nessa época do ano.

4.  No Brasil temos a atuação de duas massas equatoriais quentes e úmidas, uma tropical úmi-

da, uma tropical seca, e uma polar que é úmida na origem e perde essa característica ao se 

deslocar. Dessa forma, em nosso território encontramos uma grande variação climática, com 

presença de diferentes comportamentos termopluviométricos ao longo do ano, como des-

tacado no mapa da classificação climática elaborado pelo IBGE.

desenvolvendo habilidades

1.  Em Porto Alegre, clima subtropical; em Brasília, tropical (típico, semiúmido ou alternadamen-

te úmido e seco).

2.  a)  Em Porto Alegre as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, não havendo estação 

marcadamente seca; em Brasília, o verão é quente e chuvoso, e o inverno ameno e seco.

 b) Porto Alegre: 1 350 mm; Brasília: 1 600 mm.

3.  Respostas do aluno sob orientação do professor.

dialogando com outras disciplinas

1.  a)  Resposta pessoal. Os argumentos devem explicar o fato de que a vegetação, embora tenha 

albedo menor que o das superfícies brancas, oferece os benefícios da evapotranspiração, 

aumentando a umidade relativa do ar.

 b)  O conforto térmico doméstico depende da temperatura do ar interno. Nas altas latitudes, 

em ambos os hemisférios, o telhado branco, por restringir a absorção da radiação, reduziria 

o aquecimento interno pela luz solar, causando desconforto aos moradores e exigindo o 

uso de aquecedores. A solução seria mais indicada para as baixas latitudes.

2.  a)  O albedo do gelo é maior que o da água; assim, com o seu derretimento, o albedo médio 

da calota polar deve diminuir, provocando um aumento do calor que ela absorve, o que 

deve acelerar ainda mais o derretimento.

 b)  A redução do albedo polar deve provocar redução no albedo planetário.

3.  a)  O baixo calor específico da areia e do asfalto comparado com o da água explica por que os 

dois primeiros se aquecem e resfriam rapidamente enquanto a água tem uma variação de 

temperatura menor. Quanto mais baixo o calor específico, mais rapidamente se dá a troca 

de calor com o ambiente.

 b)  Não. O albedo da areia é maior que o do asfalto. Isso significa que ela absorve menor quan-

tidade da radiação solar incidente que o asfalto. No entanto, o calor específico da areia é 

menor que o do asfalto, e a areia esquenta mais rapidamente que o asfalto.

4.  O ar no interior do tubo será aquecido pelo vidro e pela radiação (calor) emitida pelo material 

que ele contém. A areia, por ter albedo menor, deve aquecer mais rapidamente que o gelo, 

e este, mais depressa que a água. A velocidade na troca de calor desses materiais com o ar 

circundante e com o vidro do tubo deve obedecer a mesma ordem. Assim, no decorrer de 

minutos, o termômetro do tubo com areia deve marcar uma temperatura maior que a do 

tubo com gelo, e o deste, menor que o com água.

 f Cap’tulo 9 Ð Os fen™menos clim‡ticos e a interfer•ncia humana

Compreendendo conteúdos

1.  O El Niño se forma com o aquecimento das águas do oceano Pacífico, o que causa alteração 

na dinâmica das massas de ar em escala planetária. No Brasil, esse fenômeno provoca a ação 
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MOLINA E. Sergio. Turismo e ecologia. Bauru: 
Edusc, 2001.

Discute de forma introdut—ria o de-
senvolvimento tecnol—gico e algumas 
formas de poluiç‹o para embasar o foco 
de sua an‡lise: o crescimento da impor-
t‰ncia do ecoturismo no mundo.

MOURÌO, RogŽrio CŽsar de F. Vai chover no 

fim de semana? S‹o Leopoldo (RS): Unisinos, 
2003. (Aldus).

Livro de divulgaç‹o cient’fica que aborda 
v‡rios temas interessantes de meteo-
rologia e climatologia, como previs‹o 
do tempo, raios, rel‰mpagos e trovões, 
furacões, mudanças clim‡ticas e outros.

OLIVEIRA, Lucimar L.; VIANELLO, Rubens L.; 
FERREIRA, Nelson J. Meteorologia funda-

mental. Erechim: Edifapes, 2001.

Obra acad•mica que analisa com pro-
fundidade v‡rios temas de meteorologia 
e climatologia, como circulaç‹o geral da 
atmosfera, nebulosidade, precipitaç‹o e 
nevoeiros, relações de energia na atmos-
fera, e outros. Sua leitura exige o dom’-
nio da linguagem matem‡tica em v‡rias 
passagens, mas tambŽm apresenta a 
teoria em texto.

PEARCE, Fred. O aquecimento global. Causas 
e efeitos de um mundo mais quente. S‹o 
Paulo: Publifolha, 2002. (SŽrie mais ci•ncia).

Livro de divulgaç‹o cient’fica que mostra 
as causas e consequ•ncias do aqueci-
mento global. Ao final, apresenta formas 
de enfrentamento do problema.

PRESS, Frank et al. Para entender a Terra. 
4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

Obra muito interessante que mostra 
toda a hist—ria geol—gica, estrutura e 
funcionamento do planeta Terra: tect™-
nica, minerais e rochas, vulcanismo, ciclo 
hidrol—gico, energia e recursos minerais, 
questões ambientais e outros temas.

de uma massa de ar quente e úmida que corta o território no sentido noroeste-sudeste, des-

viando a massa equatorial continental e causando seca na região do semiárido nordestino e 

enchentes nas regiões Sul e Sudeste. Além disso, o fenômeno também dificulta o desloca-

mento da massa polar atlântica em direção à região Sudeste, que passa a apresentar inverno 

mais quente que o habitual.

2.  A inversão térmica, um fenômeno natural que geralmente ocorre nas primeiras horas da 

manhã, consiste na inversão de camadas na atmosfera: o ar frio fica embaixo e o ar quente, 

em cima. Ao ocorrer em centros urbanos, impedindo a circulação atmosférica vertical, ela di-

ficulta a dispersão do ar frio carregado de poluentes que está relativamente próximo ao solo, 

agravando sobremaneira o problema da poluição.

3. Ilha de calor é um fenômeno típico das grandes metrópoles. Em razão do elevado índice de 

edificações e impermeabilização do solo, particularmente nas zonas centrais, ocorre maior 

irradiação de calor, o que eleva as temperaturas médias. Na verdade, nas grandes cidades há 

diversas “ilhas de calor”, sempre nas áreas mais edificadas.

 O efeito estufa, de acordo com pesquisas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-

máticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas (ONU), é causado pela elevação do índice 

de alguns gases na atmosfera, como o dióxido de carbono e o metano, que têm a proprieda-

de de absorver calor, provocando a elevação das temperaturas médias do planeta.

4.  A chuva normalmente é levemente ácida. Portanto, chuva ácida é aquela que tem uma 

elevação anormal de sua acidez, como consequência do lançamento na atmosfera de dió-

xido de enxofre, o qual reage com o oxigênio e se transforma em SO
3
. Logo em seguida, o 

trióxido de enxofre, ao reagir com a água em suspensão, transforma-se em ácido sulfúrico. 

O dióxido de nitrogênio, por sua vez, ao reagir com a água, transforma-se em ácido nítrico 

e nitroso. Esses ácidos são muito fortes e provocam corrosão de metais, pinturas, monu-

mentos, etc., além de acidificar lagos, muitas vezes até a quilômetros de distância, matando 

espécies e desequilibrando ecossistemas.

desenvolvendo habilidades

1.  a)  Tendo sido proposto pela diplomacia brasileira, o MDL consiste em reduzir a emissão de 

poluentes atmosféricos por meio do combate ao desmatamento, geração de energia por 

fontes que emitam menos poluentes, modernização dos sistemas de transporte e produ-

ção industrial, entre outras ações. A redução na emissão de poluentes pode ser utilizada 

como créditos de carbono negociáveis no mercado mundial.

 b)  O cultivo de plantas que possam ser utilizadas como fonte de energia em substituição ao 

óleo diesel e ao carvão mineral apresenta uma dupla vantagem ambiental. Ao mesmo tem-

po em que essas plantas – cana-de-açúcar, soja, mamona e outras – promovem o seques-

tro de carbono da atmosfera para realizar a fotossíntese, seu uso como fonte de energia 

é menos poluente que a queima de combustíveis fósseis. Ou seja, essa substituição retira 

gás carbônico da atmosfera e ainda reduz os níveis de emissão. Esta atividade permite um 

trabalho interdisciplinar com a disciplina de Biologia.

2.  Resposta livre dos alunos, sob orientação do professor e utilizando argumentos que emba-

sem um raciocínio lógico.

 f Cap’tulo 10 Ð Hidrografia

Compreendendo conteúdos

1.  Os rios são abastecidos com a água da chuva ou do derretimento de neve e geleiras, tanto 

pela superfície quanto pelo escoamento de água através do subsolo. As nascentes se formam 

quando o aquífero ou lençol freático atinge a superfície.

2.  As bacias hidrográficas são constituídas pelas vertentes e pela rede de rios principais, afluen-

tes e subafluentes, que formam sua rede hidrográfica (de drenagem). Se a drenagem dirige-

-se ao oceano, ela é denominada exorreica; se a água fica retida no interior do continente, por 

exemplo, em um lago ou deserto, a drenagem é endorreica.

3.  Assoreamento é o preenchimento do leito de rios, lagos e mares por sedimentos de qualquer 

natureza. Suas principais consequências são o aumento das superfícies de inundação e o 

comprometimento da navegabilidade.
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RIBEIRO, Wagner Costa. A ordem ambiental 

internacional. 2. ed. S‹o Paulo: Contexto, 

2005.

Analisa a tem‡tica ambiental em seus 

contornos internacionais e os principais 

tratados e confer•ncias mundiais sobre 

meio ambiente e desenvolvimento.

ROMARIZ, Dora de Amarante. Biogeografia: 

temas e conceitos. S‹o Paulo: Scortecci, 

2008.

Analisa v‡rios temas de biogeografia, 

relacionando vegeta•‹o e clima, relevo, 

altitude, solos, fatores bi—ticos e outros. 

V‡rios conceitos relacionados ao tema 

s‹o apresentados na forma de dicion‡rio, 

ao final do livro.

_____. Aspectos da vegetação do Brasil. 

S‹o Paulo: Edi•‹o da autora, 1996.

Livro bem ilustrado, com fotografias e 

textos que descrevem as principais ca-

racter’sticas das forma•›es vegetais do 

Brasil.

ROSS, Jurandyr L. Sanches (Org.). Geografia 

do Brasil. 6. ed. S‹o Paulo: Edusp, 2011. 

(Did‡tica, 3).

Produzido para subsidiar professores de 

Ensino MŽdio em sua sele•‹o de conteœ-

dos a serem abordados e divulgar alguns 

aspectos da produ•‹o acad•mica para o 

ensino de Geografia. As unidades 1, 2 e 3 

tratam, respectivamente, de fundamen-

tos da Geografia da natureza e geomor-

fologia; clima, solos e biota; sociedade 

industrial e ambiente.

ROSS, Jurandyr L. Sanches. Ecogeografia do 

Brasil. Subs’dios para planejamento ambien-

tal. S‹o Paulo: Oficina de Textos, 2006.

Analisa os geossistemas, a intera•‹o da 

sociedade com a natureza, o ordena-

mento territorial e o zoneamento ecol—-

gico econ™mico no Brasil.

_. Geomorfologia, ambiente e 

planejamento. S‹o Paulo: Contexto, 1997. 

(Repensando a Geografia).

Analisa o relevo no quadro ambiental 

e quest›es de geomorfologia aplicada, 

Cartografia geomorfol—gica e planeja-

mento ambiental.

4.  Os rios apresentam uma varia•‹o na quantidade de ‡gua em seu leito ao longo do ano, 

chamada de regime. O abastecimento deles pode estar relacionado ao ’ndice de chuvas e 

demais formas de precipita•‹o e ao derretimento de neve ou geleiras (regime pluvial, nival 

e glacial, respectivamente). Dessa forma, em per’odos mais chuvosos ou de derretimento de 

neve e gelo, os rios ocupam suas v‡rzeas, tambŽm chamadas de leito maior. A ocupa•‹o hu-

mana dessas ‡reas sujeitas a inunda•›es agrava o problema das enchentes, principalmente 

nas cidades, onde grande parte dos solos Ž impermeabilizada e as ‡guas escoam diretamen-

te para a calha dos rios. Quando se ocupa a v‡rzea do rio, est‡ se ocupando uma parte que Ž 

do pr—prio rio, seu leito maior.

5.  Os rios s‹o aproveitados para irriga•‹o agr’cola, produ•‹o de energia, transporte de cargas e 

passageiros, pesca, turismo e lazer.

desenvolvendo habilidades

Resposta livre dos alunos, sob orienta•‹o do professor e utilizando argumentos que emba-

sem um racioc’nio l—gico.

 f  Capítulo 11 – Biomas e formações vegetais: classificação e  
situação atual

Compreendendo conteúdos

1.  As forma•›es vegetais ao redor do planeta apresentam fisionomias diferentes porque seu 

desenvolvimento Ž reflexo da associa•‹o de condi•›es f’sicas dominantes Ð com desta-

que para o clima, o relevo e o solo Ð, que se apresentam conjugadas de forma diferente 

pelas regi›es do planeta. Por exemplo, em ‡reas quentes e œmidas, encontramos densas 

florestas (latifoliadas e higr—filas), enquanto em ‡reas secas aparecem desertos com vege-

ta•‹o xer—fila.

2.  Quando se retira a cobertura vegetal de qualquer regi‹o do planeta, a primeira conse-

qu•ncia negativa Ž a destrui•‹o da biodiversidade, ou seja, a destrui•‹o da fauna e da 

flora e a consequente destrui•‹o de fr‡geis ecossistemas que viviam em equil’brio. Isso 

Ž particularmente grave nas florestas tropicais, que s‹o as mais ricas em biodiversidade 

e se encontram em regi›es de altos ’ndices pluviomŽtricos. Logo em seguida, ocorre a 

eros‹o, quando o solo exposto ao impacto das chuvas, desagregando-se, Ž carreado pelas 

‡guas que passam a ter um escoamento superficial de maior velocidade. Esse processo 

fatalmente empobrecer‡ o solo. O material carregado pelas ‡guas sedimenta-se no fundo 

de rios e lagos, assoreando-os. Isso pode causar enchentes, na medida em que diminui a 

vaz‹o no leito dos rios.

3.  As forma•›es vegetais dos desertos est‹o adaptadas ̂  escassez de umidade, sendo, portanto, 

xer—filas (cact‡ceas e plantas com espinhos). Sua distribui•‹o Ž esparsa, deixando grande 

parte do solo exposto ao intemperismo f’sico.

4.  Os principais tipos de florestas s‹o:

 ■ floresta temperada: floresta caducif—lia que aparece em ‡reas de clima temperado; em 

clima temperado mais frio aparece floresta aciculifoliada relativamente homog•nea.

 ■ floresta tropical: forma•‹o higr—fila e latifoliada, extremamente heterog•nea, que apresen-

ta grande biodiversidade, t’pica de regi›es de clima quente e œmido.

5.  A grande diversidade das forma•›es vegetais brasileiras Ž fruto da diferencia•‹o encontrada 

nas condi•›es f’sicas gerais do territ—rio, especialmente em termos de clima, relevo e solo.

6.  Segundo o C—digo Florestal, s‹o ‡reas que s— podem ser desmatadas com autoriza•‹o do 

Poder Executivo Federal e em caso de uso para utilidade pœblica ou interesse social, como a 

constru•‹o de uma rodovia.  

desenvolvendo habilidades

Nesta atividade, os alunos devem expressar livremente suas opini›es, mas espera-se que 

a argumenta•‹o seja coerente, ou seja, que n‹o haja contradi•‹o ao longo da reda•‹o e que 

demonstre preocupa•‹o com os pilares do desenvolvimento sustent‡vel: prote•‹o ao meio am-

biente, crescimento econ™mico e desenvolvimento social. Esta atividade permite um trabalho 

interdisciplinar com as disciplinas de Sociologia e Hist—ria.
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SALGADO-LABORIAU, Maria Lea. História 

ecológica da Terra. 2. ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2001.

Apresenta as bases da paleoecologia e os 
principais acontecimentos geológicos e 
biológicos ao longo da história geológica 
da Terra.

SANTOS, Álvaro Rodrigues dos. Diálogos 

geológicos – é preciso conversar mais com a 
Terra. São Paulo: O nome da rosa, 2008.

Livro de divulgação científica em que o 
autor estabelece um diálogo com o leitor 
sobre os temas relacionados à Geologia, 
à ação humana e ao desenvolvimento.

SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes (Org.). 
Terra: feições ilustradas. Porto Alegre: 
UFRGS, 2008.

Dicionário ilustrado sobre os conceitos 
e formas da superfície terrestre, apre-
sentando sua classificação baseada na 
morfoestrutura e na morfoescultura.

TEIXEIRA, Wilson et al. (Org.). Decifrando a Terra. 
2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009.

Este livro traz importantes subsídios para 
o entendimento dos aspectos geológicos 
e da geografia física, além da apropria-
ção dos principais recursos minerais e 
energéticos que a natureza oferece à 
sociedade.

TUCCI, C. E. M. (Org.). Hidrologia. Ciência e 
aplicação. Porto Alegre: UFRGS/ABRH, 2002. 
(ABRH de recursos hídricos, v. 4).

Obra densa que aborda os conceitos, 
processos, características e estruturas 
dos rios.

VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade ambiental: 
ISO 14000. São Paulo: Senac, 2002.

Analisa o sistema de gestão ambiental 
criado pela Organização Internacional 
para a Normalização (ISO) e sua impor-
tância e aplicação prática para a socieda-
de em geral, empresas e consumidores.

VEIGA, José Eli da (Org.). Aquecimento glo-

bal: frias contendas científicas. São Paulo: 
Senac, 2008.

Neste livro, encontramos dois textos 
muito bem fundamentados e antagôni-
cos: um defendendo uma base científica 
para o entendimento do aquecimento 
global, outro apresentando uma visão 
crítica que questiona o fenômeno.

 f Capítulo 12 – As conferências em defesa do meio ambiente

Compreendendo conteúdos

1.  Na Conferência de Estocolmo, realizada em 1972 na capital sueca, os países industrializa-

dos, que na época correspondiam predominantemente aos países desenvolvidos, fizeram a 

proposta do Òcrescimento zeroÓ, ou seja, o congelamento do crescimento econômico como 

solução para evitar o aumento dos impactos ambientais. Evidentemente, isso não era nada 

interessante para os países em desenvolvimento, que rechaçaram a ideia.

2.  Segundo o Relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Òo 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem com-

prometer a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidadesÓ.

3.  A Agenda 21 é um plano de ação, um ambicioso programa para a implantação de um mode-

lo de desenvolvimento sustentável em todo o mundo durante o século XXI.

 A Agenda 21 possui 40 capítulos, e suas recomendações estão divididas em quatro áreas 

principais:

 ■ questões sociais e econômicas;

 ■ conservação e manejo dos recursos visando o desenvolvimento;

 ■ fortalecimento do papel de grandes grupos no apoio à Agenda 21, incluindo mulheres, 

crianças e jovens, povos indígenas e suas comunidades, organizações não governamentais 

(ONGs), autoridades locais, trabalhadores e sindicatos, comércio e indústria, comunidade 

científica e tecnológica e agricultores;

 ■ meios de implementação do programa, incluindo mecanismos e recursos financeiros, 

transferência de tecnologias ambientalmente saudáveis, promoção da educação, cons-

cientização pública e capacitação, arranjos de instituições internacionais, mecanismos e 

instrumentos legais internacionais e informações para o processo de tomada de decisões.

4.  Os países desenvolvidos abrigam cerca de um quinto da população mundial, mas respon-

dem pelo consumo de mais da metade de todos os recursos naturais (matérias-primas, 

energia e alimentos). Caso esse padrão de consumo fosse estendido a todos os habitantes 

do planeta, a demanda por recursos e a produção de lixo levariam as agressões ambientais 

a patamares insustentáveis.

desenvolvendo habilidades

As atividades desta seção permitem um trabalho interdisciplinar com a disciplina de Sociologia.

1.  Segundo o texto, o crescimento não está necessariamente associado à justiça social, pois 

volta-se fundamentalmente ao acúmulo de riquezas, de forma concentrada nas mãos de 

poucos. Por outro lado, o desenvolvimento também está voltado para a geração de riquezas, 

mas com finalidade distributiva, buscando melhorar a qualidade de vida de toda a popula-

ção, o que colabora com a melhoria da qualidade socioambiental do planeta.

2.  A busca de um modelo de desenvolvimento sustentável está voltada, entre outras ações, à 

necessidade de erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades socioeconômicas 

entre os países e os grupos sociais. A pobreza e as desigualdades sociais materializam-se 

em condições precárias de vida para grande parcela da população, o que provoca agressões 

ambientais, como falta de saneamento básico; destinação inadequada do lixo; ocupação irre-

gular de encostas, mangues e áreas de preservação por submoradias; extrativismo predatório 

em regiões florestadas como única opção de rendimento, etc.

dialogando com outras disciplinas

1.  A expulsão dos indígenas das etnias Guarani e Kaiowá das terras em que se estabeleceram após 

a desapropriação de suas terras originárias, o que gerou uma manifestação pedindo a morte 

coletiva, em decorrência da inseparabilidade entre seu modo de vida e a terra em que vivem.

2.  Desde o início da colonização, os europeus se apropriaram das terras indígenas, estabelecen-

do suas propriedades no Novo Mundo. Tal apropriação conduziu à expulsão dos indígenas de 

suas terras originárias, bem como à sua escravidão e, posteriormente, à delimitação das reser-

vas. Essa prática estendeu-se ao longo da história brasileira, alternando-se os personagens: os 

colonos europeus foram substituídos pelos grandes proprietários rurais, e os conflitos perma-

necem, com os povos indígenas perdendo a posse de suas terras.
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VERNIER, J. O meio ambiente. Campinas: 

Papirus, 1994.

Apresenta as grandes quest›es ambien-

tais, seus desafios e algumas a•›es: as 

leis, est’mulos econ™micos e fiscais, edu-

ca•‹o e cidadania, pesquisas cient’ficas e 

sua abrang•ncia mundial.

VITTE, A. C.; GUERRA, A. J. T. (Org.). Reflexões 

sobre a Geografia F’sica no Brasil. Rio de Ja-

neiro: Bertrand Brasil, 2004.

Este livro Ž um conjunto de artigos sobre 

os diversos temas da geografia f’sica: 

clima, biogeografia, hidrografia, solos e 

outros.

WEINER, Jonathan. Planeta Terra. S‹o Paulo: 

Martins Fontes, 1988.

Fruto da colabora•‹o entre a rede de 

televis‹o WQEP/Pittsburgh e a Academia 

de Ci•ncias Americana, este livro aborda 

os t—picos mais importantes para a com-

preens‹o do funcionamento do planeta 

Terra.

YOSHIDA, Consuelo Yatsuda M. Recursos h’-

dricos: aspectos Žticos, jur’dicos, econ™micos 

e socioambientais. Campinas (SP): Al’nea, 

2007.

Analisa juridicamente a ‡gua como 

um bem difuso; a gest‹o dos recursos 

h’dricos no Brasil; o princ’pio legal do 

poluidor-pagador; e a import‰ncia da 

preserva•‹o ambiental.

3.  Resposta pessoal. Espera-se que o aluno comente a inseparabilidade entre seu modo de vida 

e sua terra e a afetividade em relação ao território, considerado sagrado por conta de sua 

ligação com os ancestrais.

Testes e questões

Enem

1. E 3. A 5. A 7. A 9. D 11. C 13. D 15. B

2. D 4. E 6. B 8. C 10. B 12. E 14. A 16. E

questões de vestibulares

1.  a)  Os dois países são insulares e estão localizados em zona de encontro de placas tectônicas, 

sujeitas à ocorrência de atividade sísmica e vulcânica. 

 b)  O terremoto do Haiti teve magnitude menor, mas provocou um número de mortos muito 

superior ao ocorrido no Japão. Isso está relacionado ao desenvolvimento tecnológico e à 

capacidade de investimento em obras que minimizem as consequências dos terremotos 

sobre a população. Como o Haiti é um país muito pobre, suas construções não são estru-

turadas para a ocorrência de terremotos, o que provoca maior número de óbitos quando 

a movimentação das placas provoca esses eventos.  

2. O relevo resulta da ação de dois tipos de agentes: os internos (endógenos), associados à di-

nâmica de movimentação do manto e da crosta terrestres (dobramentos, vulcanismo, abalos 

sísmicos e outros), e os externos, associados aos fatores atmosféricos e à dinâmica dos agen-

tes erosivos (chuva, ventos, rios, mares e geleiras). Os agentes internos são os formadores do 

relevo, como quando a movimentação das placas provoca a formação de dobramentos; os 

agentes externos ou erosivos são os modeladores do relevo, por exemplo, provocando rebai-

xamento e tornando as formas arredondadas onde predomina a erosão pluvial.

3.  a) Essa classificação distingue três tipos de relevo: 

 1)  Os planaltos, que resultam do intenso processo erosivo ao longo do tempo geológico e 

que continua predominando nos dias atuais; 

 2)  As depressões, que são as bordas dos planaltos, mais rebaixadas, onde também predomi-

nam processos erosivos; 

 3) As planícies, onde o processo de sedimentação supera o de erosão.

 b)  Todas as formas de ocupação humana estão assentadas sobre o relevo. Suas características 

interferem no traçado das ruas, avenidas e estradas e na localização dos portos e aeropor-

tos; aumentam ou diminuem os riscos de enchentes e desmoronamentos; facilitam ou 

dificultam as atividades agrícolas; entre muitos outros fatores. 

4. a)  Entre os fatores naturais que contribuem para a erosão, destacam-se: nível de cobertura ve-

getal dos solos, índice de chuvas, força e regularidade dos ventos, presença de rios, mares 

e geleiras, entre outros. Os fatores humanos principais são o desmatamento e as alterações 

no relevo provocadas para abertura de estradas, ruas e outras construções.

 b)  Nas áreas urbanas, o desmatamento e a erosão provocam movimentos de solo nas encos-

tas íngremes, assoreamento dos rios e enchentes.

5. a)  O sudeste asiático se localiza numa área de encontro de placas tectônicas, portanto sujeita 

à ocorrência de atividade sísmica e vulcânica. O entorno de muitos vulcões é densamente 

povoado porque as rochas magmáticas extrusivas que resultam das erupções dão origem 

a solos muito férteis, ocupados desde a antiguidade para o desenvolvimento agrícola.

 b)  Algumas erupções vulcânicas lançam enorme quantidade de cinzas e poeira na atmosfera, 

o que reduz a incidência de raios solares na superfície e reduz a temperatura média.

6.  a) Temperatura, umidade e pressão atmosférica.

 b)  Latitude, altitude, massas de ar, continentalidade/maritimidade e relevo. 

7.  a)  Na porção do continente que se localiza na zona temperada do planeta os principais fatores 

que contribuem para a ocorrência de baixas temperaturas e precipitação de neve são as la-

titudes elevadas, presença de correntes marítimas frias, cadeias montanhosas e ação intensa 

de massas de ar polares. Nas regiões sul-americanas localizadas na zona tropical, a ocorrência 

de neve se dá apenas nas grandes cadeias montanhosas e serras com altitudes elevadas.

 b) A precipitação de neve está associada a temperaturas baixas e grande umidade relativa do ar.
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8.  A figura representa uma ilha de calor. Esse fen™meno Ž comum no centro das grandes cida-

des, onde a temperatura Ž maior do que na periferia porque a área com cobertura vegetal Ž 

menor, há grande impermeabilização dos solos, concentração de poluentes e adensamento 

de prŽdios, o que provoca maior absorção de radiação e menor circulação de ar. Para com-

bater sua formação, o poder pœblico deve promover aumento da densidade de cobertura 

vegetal, redução na emissão de poluentes e planejamento urbano voltado a reduzir o aden-

samento de edif’cios. 

9.  O perfil topográfico representa o corte 3-4. Nesse percurso, destacam-se a plan’cie do Panta-

nal, as várias serras indicadas, os rios Paraguai e São Francisco, os climas tropical semiœmido e 

œmido; as formaç›es vegetais são o complexo do Pantanal, o Cerrado e a Mata Atl‰ntica. 

10. As bacias hidrográficas são áreas de relevo delimitadas pelos divisores de águas Ð pontos 

mais altos do relevo, que delimitam as vertentes, encostas do relevo onde toda a água exis-

tente em sua superf’cie e subsolo verte para as áreas mais baixas, onde são encontrados os 

rios principais da sua rede hidrográfica. Nos locais onde o n’vel hidrostático atinge a superf’cie 

formam-se as nascentes, e o volume de água dos rios está associado ao seu regime, que Ž a 

variação do n’vel das águas em seu leito.

 Como toda a água que flui no interior das bacias hidrográficas verte para a foz do rio principal, 

esse escoamento pela superf’cie e pelo subsolo reflete tanto a interação entre os elementos 

da natureza quanto as agress›es sofridas em seu interior e formam um recorte espacial inte-

grado para a realização de diagn—sticos ambientais.

11. a)  A água das chuvas (pluviais) atinge os rios atravŽs do escoamento pela superf’cie e pelo 

subsolo.

 b)  Com a urbanização e consequente impermeabilização dos solos, há redução na quantidade 

de água que neles infiltra, rebaixamento do lençol freático e aumento na velocidade e no 

volume da água que escoa pela superf’cie, o que pode provocar enchentes.

12.   O consumo Ž a œltima etapa de uma grande cadeia produtiva que possibilita a chegada de 

mercadorias e serviços ˆs pessoas e empresas. Para que um produto chegue ao seu destino 

final, houve produção de energia, utilização de rede de transportes, consumo de matŽria-

-prima, armazenamento, comercialização e outros fatores que formam uma grande rede de 

produção e consumo, o que provoca impacto ambiental em toda a cadeia produtiva. 

13.  a)  Em várias regi›es agr’colas houve corte da mata ciliar para ampliação da área de cultivo e/ou 

pastagem.

  b)  As matas ciliares reduzem a velocidade de escoamento das águas pluviais que correm em 

direção aos rios, provocando a sedimentação do material em suspensão em seu interior. 

Dessa forma, o material particulado erodido não atinge os rios, o que evita o assoreamen-

to, a ocorr•ncia de enchentes e os impactos na flora e fauna causados pela redução na 

quantidade de luz solar que penetra nas águas quando elas estão turvas.

Testes de vestibulares

1. A

2. B

3. E

4. C

5. A soma Ž 18

6. E

7. B

8. B

9. E

10. D

11. A

12. D

13. D

14. A

15. A soma Ž 14

16. C

17. B

18. V, F, V, F

19. E

20. D

21. C

22. D

23. F, F, V, V, V

24. B

25. B

26. C

27. C

28. B

29. D

30. F, F, V, V, V

31. D

32. D

33. A soma Ž 103

34. B 

35. C

36. D

37. D

38. V, F, V, F, V

39. B

40. A

41. D

42. A

43. A soma Ž 18

44. D

45. 01 + 02 + 04 + 08 = 15

46. D

47. D

48. E

49. B

50. B

51. D

52. D

53. D

54. B

55. E

56. D

57. C

58. A soma Ž 16
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Textos de apoio

 1   Mudan•as [clim‡ticas] ocorridas nos tempos hist—ricos

A mais importante consequência para o clima resultante da ação humana é a mudança nos 

processos de absorção e reflexão dos raios solares, desequilibrando o balanço da energia nas 

baixas camadas, além de influir na força e na direção dos ventos de superfície e nos valores da 

umidade relativa no regime de chuvas.

A eliminação da cobertura vegetal diminui a capacidade de retenção de energia solar pela 

superfície e inibe a formação de fluxos de ar ascendentes, chamados “correntes térmicas”. A es-

tabilidade atmosférica tende a se acentuar, diminuindo a possibilidade de formação de nuvens 

produtoras de chuvas. Além disso, decresce a quantidade de pólens em suspensão no ar, e a 

presença dessas micropartículas (chamadas “núcleos biogênicos”) é importante para estimular a 

condensação e a nebulosidade. A derrubada de florestas pode, portanto, concorrer para tornar 

menor a incidência de chuvas em escala local.

A expansão das atividades industriais resultou no aumento descontrolado das áreas urba-

nas, cuja consequência principal foi o surgimento do “clima urbano”, caracterizado pelas “ilhas de 

calor”, bem conhecidas em todas as áreas metropolitanas do mundo. Em nosso país, o exemplo 

mais bem estudado é o da cidade de São Paulo, cuja temperatura média, em 1920, era de 17,7 °C 

e hoje está em torno de 19 °C.

O lançamento de consideráveis volumes de resíduos industriais na atmosfera forma “plumas” 

de poluição que irão bloquear, junto à superfície, o calor resultante da radiação infravermelha 

(ondas longas), produzindo elevação da temperatura.

Desde o início da década de [19]70, os satélites meteorológicos vêm documentando a presen-

ça de uma gigantesca mancha escura sobre o Atlântico Norte, entre os Estados Unidos e a Europa 

ocidental, onde se localizam importantes complexos industriais.

Paralelamente, há o perigo da desintegração da camada de ozônio, que se situa entre 30 e 50 

quilômetros de altura e desempenha o papel de capa protetora da Terra contra a radiação ultra-

violeta do Sol (ondas curtas). Isso estaria ocorrendo em virtude do consumo em larga escala de 

um produto químico denominado clorofluorcarbono (CFC), gerado principalmente pela indústria 

de refrigeradores e de sprays. Essa substância eleva-se no ar e destrói a camada de ozônio, pondo 

em risco toda a biosfera, em virtude do caráter letal da radiação ultravioleta.

Nem todas as pesquisas, porém, comprovam o aquecimento progressivo da atmosfera. Há 

estudos que apontam para resultados inversos, ou seja, que a Terra estaria outra vez se esfriando, 

a partir da década de [19]40-[19]50, com novo avanço das geleiras, ao mesmo tempo que os totais 

de chuvas estariam variando de maneira não uniforme nos vários pontos do globo. Da mesma 

forma que os desertos se expandem em alguns pontos e sofrem recuos em outros.

A própria destruição da camada de ozônio tem sido objeto de polêmica na comunidade cien-

tífica, sobretudo quanto à sua intensidade e à localização dos maiores danos.

As mudanças climáticas vêm sendo observadas com atenção, pois podem afetar de forma 

importante a vida econômica, como, por exemplo, as atividades agrícolas, a geração de energia 

em grande escala e, de forma indireta, todo o setor produtivo. As características da economia, 

principalmente sua distribuição espacial, dependem, em grande parte, do perfil climático do glo-

bo e de sua estabilidade.

CONTI, José Bueno; FURLAN, Sueli Angelo. Geoecologia: o clima, os solos e a biota. In: ROSS, Jurandyr L. Sanches 

(Org.). Geografia do Brasil. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2001. p. 82-83. (Didática, 3).

 2   Agentes de eros‹o

Conjunto de forças que contribuem para o desenvolvimento da erosão do relevo (destruição 

e sedimentação ou construção de novas formas). Os agentes de erosão são, na sua maior parte, 

de origem climática, podendo derivar direta ou indiretamente da ação do clima. Entre os fatores 

que derivam diretamente da ação do clima, temos: variações de temperatura, insolação, variações 

de umidade, alternância do gelo e degelo, chuvas, ventos, fenômenos elétricos. Entre os fatores 

que derivam indiretamente do clima, temos: o lençol-d’água de escoamento superficial, os rios, as 

correntes marinhas e vagas. Além desses diversos fatores, podemos citar os de ordem biológica, 

como os vegetais, os animais e os homens (vide erosão).

As elevações que existem na crosta terrestre estão sendo constantemente trabalhadas pela 

erosão, que reduz progressivamente a altitude das montanhas, colinas, morros, etc. Progressi-

vamente, todas as elevações são reduzidas a um nível baixo bem próximo do nível do mar (pe-

neplanos nos climas temperados). Os elementos responsáveis por essa ação de destruição são 

chamados agentes de erosão.
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Existem, no entanto, outras forças que, de tempos em tempos, elevam certas porções da cros-

ta, constituindo as montanhas, os planaltos ou as superfícies de arrasamento. Assim sendo, o 
relevo não desaparece completamente, persistindo sobre os continentes, em algumas regiões, 
cadeias montanhosas.

GUERRA, A. T.; GUERRA, A. J. T. Novo dicion‡rio geol—gico-geomorfol—gico.  

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. p. 17-18.

 3   As macroformas estruturais

As macroformas estruturais do relevo terrestre estão representadas pelas plataformas ou crá-

tons, pelas cadeias orogênicas e pelas bacias sedimentares.

1. As plataformas ou crátons quase sempre se mostram com relevos muito rebaixados por 
diversas e longas fases erosivas. São terrenos que guardam características de baixos planaltos ou 
ainda assumem aspectos de depressões posicionadas às margens de bacias sedimentares ou dos 
cinturões de cadeias orogênicas antigas.

Os grandes domínios estruturais da Terra estão assim distribuídos: no continente americano 
aparecem o escudo das Guianas, o Brasileiro e o Canadense; no continente africano, o Saariano; 
na Europa, o Russo-Fenorsândico; na Ásia, o Siberiano, o Chinês e o Indiano; e na Austrália, o 
escudo Australiano.

No território brasileiro, o escudo das Guianas é caracterizado preferencialmente por rochas 
metamórficas muito antigas do Pré-Cambriano Médio a Inferior, ocorrendo ainda rochas intrusi-
vas e vulcânicas bastante velhas, e alguns trechos apresentam coberturas sedimentares antigas.

O mesmo ocorre com a plataforma sul-amazônica e o São Francisco, que recebem a denomi-
nação de Escudo Brasileiro. Ambas correspondem a terrenos relativamente baixos (400-600 m), 
ocorrendo algumas áreas com coberturas sedimentares residuais, como a chapada do Cachimbo 
e o planalto dos Parecis. Observando-se a tabela 2 [“Escala geológica do tempo”, disponível na 
abertura do capítulo 5, no livro do aluno] das eras geológicas da Terra, verifica-se que as plata-

formas ou crátons enquadram-se na era Pré-Cambriana, cujas idades estão entre 900 milhões e 
4,5 bilhões de anos, caracterizando-se por serem os terrenos mais trabalhados pelos processos 
erosivos e também os mais estáveis do ponto de vista tectônico.

2. As bacias sedimentares constituem outra estrutura de grande representatividade territorial 
ao longo dos continentes. Essas bacias são formadas por espessos pacotes de rochas sedimenta-

res que chegam a ultrapassar 5 000 m. Bacias sedimentares como as do Colorado e do Mississípi-
-Missouri, nos Estados Unidos, as do Tchad, Congo e Zambese, na África, a do Centro-Norte da 
Europa, a do Centro-Sul da Austrália, a Amazônica, a do Parnaíba e a do Paraná, na América do 
Sul, são exemplos de grandes bacias cujas origens e idades são posteriores ao Pré-Cambriano. 
São chamadas de bacias fanerozoicas, ou seja, que se formaram ao longo do Paleozoico, do Me-

sozoico e do Cenozoico, através de diferentes fases de deposição marinha, glacial ou continental.

As bacias sedimentares recobrem parcialmente as áreas cratônicas ou de plataformas, ocu-

pando 75% da superfície emersa da Terra, embora em volume as rochas sedimentares sejam bem 
menos representativas do que as ígneas e metamórficas.

3. As cadeias orogênicas ou cinturões orogênicos correspondem aos terrenos mais elevados 
da superfície terrestre. São áreas de grande complexidade rochosa e estrutural, geradas por efeito 
de dobramentos acompanhados de intrusões, vulcanismo, abalos sísmicos e falhamentos. Corres-

pondem aos terrenos mais instáveis, nos quais prevalece forte atividade tectônica. As cadeias oro-

gênicas encontram-se preferencialmente nas bordas dos continentes, nos limites com os oceanos 
Pacífico e Índico e no mar Mediterrâneo. As cadeias orogênicas que mais se destacam são os An-

des, na América do Sul; as Montanhas Rochosas/Serra Nevada, na América do Norte; os Pirineus e 
os Alpes, na Europa; os Cárpatos/Cáucaso/Himalaia na Ásia; e os montes Atlas, no norte da África.

As cadeias orogênicas são os terrenos mais recentes produzidos pela tectônica. Suas idades es-

tão entre o fim do Mesozoico e o Cenozoico, sendo que sua gênese está relacionada com a tectônica 
de placas. Os processos de geração das cadeias orogênicas sempre ocorrem na superfície terrestre, 
à semelhança do que acontece com a formação das bacias sedimentares. As sucessivas movimenta-

ções das placas tectônicas, ciclos erosivos pelos quais a crosta terrestre passou ao longo de sua his-

tória, fizeram surgir e desaparecer bacias sedimentares e cadeias montanhosas e até mesmo mudar 
a configuração geográfica dos continentes e oceanos. No Brasil, há registros da existência de antigas 
bacias sedimentares pré-cambrianas, que encobriam parcialmente as áreas cratônicas, e de cadeias 
orogênicas antigas (Pré-Cambriano), como o Espinhaço, em Minas Gerais; o cinturão orogênico de 
Brasília (Goiás-Minas) e o cinturão orogênico Paraguai-Araguaia (Mato Grosso-Goiás). Nesses cintu-

rões orogênicos, o relevo brasileiro é serrano, de grande complexidade litológica e estrutural.

ROSS, Jurandyr L. S. (Org.). Os fundamentos da Geografia da natureza. 
In: Geografia do Brasil. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2001. p. 33-35. (Didática, 3).
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 4   Vale fluvial

A dinâmica inter-relação que existe entre as encostas e os vales fluviais, incluindo a calha 

do rio, permite constantes trocas de causa e efeito entre esses elementos da bacia hidrográfica. 

Assim, mudanças do uso do solo, nas encostas, influenciam os processos erosivos que poderão 

promover a alteração na dinâmica fluvial. Por exemplo, o desmatamento ou o crescimento da 

área urbana nas encostas reduz a capacidade de infiltração, aumenta o escoamento superficial, 

promovendo a erosão hídrica nas encostas, e fornece maior volume de sedimentos para a calha 

fluvial, o que pode resultar no assoreamento do leito e enchentes na planície de inundação. Da 

mesma forma, alterações no comportamento natural dos canais fluviais influenciam os processos 

que se registram nas encostas. Obras de acentuado entalhe e aprofundamento dos leitos, no sen-

tido de reduzir a ocorrência de enchentes, são exemplos que alteram o nível de base local, geram 

a retomada erosiva nas encostas e a consequente formação de ravinas e voçorocas.

O vale fluvial é uma depressão alongada (longitudinal) constituída por um ou mais talvegues 

e duas vertentes com sistemas de declive convergente. Pode ser conceituado, também, como 

planície à beira do rio ou várzea (Guerra, 1993).

O perfil longitudinal do vale difere do perfil do rio porque o primeiro depende do gradiente 

da planície. Em decorrência, as formas do vale, com seções transversais em U ou V, resultam da 

interação do clima, relevo, tipo de rocha e estrutura geológica.

O rio, com seu talvegue, controla os processos de formação do vale, embora a sua influência 

direta seja restrita à calha e à planície de inundação. Entretanto, quando o leito contorna as pare-

des do vale, erodindo a base das elevações, os rios reativam os processos das encostas. Entre eles 

o escoamento em lençol (sheet wash), rastejamento (creep), e solifluxão (solifluction) são os mais 

importantes, considerando que movimentos rápidos como queda de blocos (rockfalls), desliza-

mento de terras (landslides) e fluxos de lama (mudflows) são mais raros. Em síntese, o vale resulta 

da ação conjunta da incisão fluvial (I) e da denudação do declive da encosta (D). Por essa razão, a 

forma do perfil transversal do vale depende, essencialmente, da razão I/D.

GUERRA, Antonio José Teixeira; CUNHA, Sandra Batista da (Org.). Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1996. p. 361-362.

 5   O conceito de ambiente

O substantivo “ambiente” e o adjetivo “ambiental” vêm sendo empregados de forma gene-

ralizada e ampla nas lides científicas e jornalísticas, expressando variedade de facetas em seus 

significados. Muitas vezes, há incoerências e erros grosseiros em sua aplicação.

O termo “ambiente” possibilita ser aplicado em questões que oscilam desde a escala de gran-

deza mundial até a microescala pontual. Pode-se falar do ambiente terrestre, dos ambientes 

continentais, dos ambientes oceânicos, dos ambientes lacustres, dos ambientes das plantas, dos 

animais e dos homens, do ambiente de trabalho, do ambiente social, do cultural, etc. A palavra é a 

mesma, mas diferentes são os significados e a expressividade do fenômeno mencionado. Comu-

mente também se fala do ambiente familiar e do ambiente de oportunidades.

Para o contexto da problemática ambiental há necessidade de utilizar conceitos definidos 

de modo mais preciso, com enunciados que permitam a operacionalização através do uso de 

procedimentos analíticos e critérios de avaliação. Para essa finalidade, duas perspectivas podem 

ser lembradas. A primeira tem significância biológica e social e valor antropocêntrico, focalizan-

do o contexto e as circunstâncias que envolvem o ser vivo, sendo o ambiente definido como 

“as condições, circunstâncias e influências sob as quais existe uma organização ou um sistema. 

Pode ser afetado ou descrito pelos aspectos físicos, químicos e biológicos, tanto naturais como 

construídos pelo homem. O ambiente é comumente usado para referir-se às circunstâncias nas 

quais vive o homem” (Brackley, 1988). A segunda perspectiva considera a funcionalidade intera-

tiva da geosfera-biosfera, focalizando a existência de unidades de organização englobando os 

elementos físicos (abióticos) e bióticos que compõem o meio ambiente, elaboradas mesmo sem 

a presença e ação do ser humano. São as unidades que compõem as características paisagens 

da superfície terrestre. Dessa maneira, o termo “meio ambiente” é usado como representando o 

conjunto dos componentes da geosfera-biosfera.

Quando se deseja analisar as questões ambientais, as mudanças nas escalas espaciais do globo, 

regional e local, incluindo as dimensões da presença e atividades humanas, a segunda concepção 

surge como a mais adequada. Os temas e as propostas relacionados com a Conferência Internacio-

nal do Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, a Eco-92, enquadram-se nessa perspectiva.

Para melhor compreender as unidades de organização do meio ambiente, torna-se neces sário 

distinguir as noções de ecossistemas e geossistemas. O ecossistema, conforme Howard Odum, é 

constituído por “qualquer unidade que inclui a totalidade dos organismos em uma determina-
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da área interagindo com o meio ambiente físico, de modo que um fluxo de energia promove a 
permuta de materiais entre os componentes vivos e abióticos”. Nessa cadeia de interação com a 
relevância biológica, podem-se analisar o fluxo de energia, o fluxo de nutrientes, a produtividade, 
a dinâmica da população, a sucessão, a biodiversidade, a estabilidade e o grau de modificações. É 
o campo de ação da ecologia, que pode ser trabalhada, por exemplo, como ecologia das plantas, 
ecologia dos animais e ecologia humana.

Os geossistemas, também designados como sistemas ambientais físicos, representam a organi-
zação espacial resultante da interação dos elementos físicos e biológicos da natureza (clima, topo-

grafia, geologia, águas, vegetação, animais, solos). É o campo de ação da geografia física. Os sistemas 
ambientais físicos possuem uma expressão espacial na superfície terrestre, funcionando através da 
interação areal dos fluxos de matéria e energia entre os seus componentes. Assim, os ecossistemas 
locais são integrados nessa organização mais abrangente e de maior complexidade hierárquica.

Dessa maneira, a natureza organiza-se e alcança um equilíbrio no nível dos ecossistemas e 
geossistemas, que se expressam na composição fisionômica da superfície terrestre. Por meio da 
ocupação e do estabelecimento das suas atividades, os seres humanos vão usufruindo desse po-

tencial e modificando os aspectos do meio ambiente, inserindo-se como agentes que influenciam 
nas características visuais e nos fluxos de matéria e energia, modificando o “equilíbrio natural” dos 
ecossistemas e geossistemas. Para avaliar a intensidade da ação humana na modificação do meio 
ambiente, ao longo dos séculos, penetra-se no estudo dos impactos ambientais, que têm origem 
e são causados pelas atividades socioeconômicas.

CHRISTOFOLETTI, A. Meio ambiente e urbanização no mundo tropical. In: SOUZA, M. A. A. de;  
SANTOS, M.; SCARLATO, F. C.; ARROYO, M. (Org.). O novo mapa do mundo – natureza e sociedade de hoje:  

uma leitura geográfica. São Paulo: Hucitec/Anpur, 1997. p. 127-129.

 6   Alterações ecol—gicas em um rio que se transforma em lago

À primeira vista, não parece que o simples represamento de um rio possa influir na sua quali-
dade, a ponto de alterar sua composição química, sua flora e sua fauna. Mas influi, e muito!

A presença de uma barragem constitui um obstáculo ao escoamento normal das águas, pro-

vocando o enchimento do vale no qual se localiza o rio, até seu transbordamento sobre a própria 
barragem, ou melhor, por uma parte em que sua crista é mais baixa, chamada vertedouro. Essa 
inundação do vale, formando um lago – ou represa, que é o nome dado a um lago artificial –, tem 
dois efeitos principais: o primeiro, de reduzir muito a velocidade de escoamento das águas, uma 
vez que a mesma vazão que antes corria por um estreito leito de rio passa, agora, a correr por 
uma seção muito mais larga do vale. O segundo efeito decorre da própria inundação de áreas que 
antes eram terra firme, de modo que a água toma um contato muito maior com os solos (fica mais 
espalhada), com vegetação terrestre e com outros elementos que ficam submersos.

A primeira consequência dessa redução de velocidade é a precipitação de materiais que 
normalmente são trazidos em suspensão pelo rio. Dependendo da sua velocidade, um rio pode 
transportar argila (que é o material terroso mais fino, difícil de ser sedimentado, isto é, precipitar-

-se no fundo), silte (um pouco mais pesado) ou até areias finas. Rios de grande velocidade arras-

tam ou fazem rolar até grossos grãos de areia e mesmo seixos. Na represa, esses materiais – prin-

cipalmente os siltes e também matérias orgânicas – são depositados no leito, formando camadas 
de lodo, um material fino que só existe no fundo de lagos ou de rios de planície, de muito baixa 
velocidade. Ao mesmo tempo, por causa dessa sedimentação, as águas, que antes eram turvas, 
tornam-se muito mais transparentes.

A transparência das águas permite maior penetração de radiações solares, facilitando a fo-

tossíntese e aumentando a temperatura das águas, transformando o lago em um armazenador 
também de energia térmica. A própria redução da velocidade, associada à presença de maiores 
quantidades de materiais nutrientes ou fertilizantes que vêm do maior contato das águas com o 
solo, e a presença de calor e luz permitem, finalmente, que o lago seja a sede de uma atividade 
fotossintética muito maior que a do rio primitivo. De armazenador de calor, o lago passa, pois, a 
constituir um armazenador de energia química, na forma de plantas aquáticas, algas e animais 
microscópicos, crustáceos, peixes, rãs, jacarés, aves aquáticas. Mas o excesso de armazenamento 
de energia química em um espaço limitado pode ser também nocivo, por causar desequilíbrios 
ecológicos! Ele é chamado poluição.

A poluição – com uma denominação mais particular de eutrofização – resulta, pois, principalmen-

te do excesso de nutrientes que se dissolveram na água a partir do solo inundado, associado a maior 
penetração de luz e calor. Esses nutrientes podem estar depositados no solo, na forma de adubos 
usados na agricultura, ou resultar da decomposição de relvas, arbustos e árvores que ficam afoga-

dos com a inundação. A intensa atividade fotossintética que ocorre em consequência da eutrofização 
provoca enormes alterações das características ambientais aquáticas, reduzindo a acidez da água por  

GGB_v1_PNLD2015_MP_001a064.indd   53 3/5/13   4:22 PM



anotações

54 Manual do Professor

excessivo consumo de gás carbônico, aumentando novamente sua turbidez pela formação de mi-
lhões de micro-organismos em suspensão e, finalmente, reduzindo a quantidade de oxigênio da 
água, quando essa enorme massa de algas começar a morrer e entrar em processo de decomposição.

Por todas essas razões é que se torna muitíssimo importante, antes da construção de uma bar-

ragem, estudar-se detalhadamente a área de solos que vai ser inundada. Grandes represas cons-

truídas na região Amazônica, em que não se teve o cuidado de remover previamente a vegetação 
existente, como Tucuruí, Balbina, Curuá-Una ou Brokopondo, no Suriname, transformaram-se em 
verdadeiros pântanos, cheios de matéria em decomposição, sem oxigênio e desprendendo odo-

res fétidos devido à formação de gás sulfídrico e outros tóxicos.

Adaptado de: BRANCO, S. M. Energia e meio ambiente. São Paulo: Moderna, 1991. p. 72-73.

 7   Amazônia como grande exportadora de água?

Sabemos que a Amazônia concentra uma enorme quantidade de água doce. Mas qual é o 
significado político e econômico desse recurso?

O comércio internacional de água doce existe no mundo, mas em pequena escala, geralmente 
para o atendimento de pequenas nações insulares da Oceania e do Caribe. A Turquia, potência hi-
drológica do Oriente Médio, vende água para a ilha de Chipre. Esse mesmo país assinou, em 2004, 
um grande acordo com Israel para o fornecimento de 50 milhões de metros cúbicos anuais por 
um período de 20 anos. O acordo envolvia a troca da água turca por armas israelenses. O governo 
da Turquia investiu na construção de uma estação de tratamento próximo à foz do rio Manavgat, 
no mar Mediterrâneo, de onde a água seria captada e embarcada para Israel em navios-tanque de 
grande porte. Entretanto, depois de tentar equacionar financeiramente o negócio, o acordo foi 
desfeito em 2006, pois os custos do transporte de água em navios-tanque se mostravam inviáveis.

Esse exemplo ilustra bem o valor que a água pode ter no mercado internacional, mas também 
ilustra as dificuldades operacionais de seu comércio. Entretanto, novas tecnologias estão em de-

senvolvimento e devem facilitar tecnicamente o transporte de água.

[...]

Mas existe outra forma de comércio de água. A agricultura consome 70% da água doce do 
mundo e os produtos agrícolas são negociados globalmente. Não é possível entender o uso e 
o comércio de água sem avaliar o trânsito internacional de alimentos e outros produtos rela-

cionados a atividades agrícolas, como os têxteis (Hoekstra, 2003). Ou seja, apesar de o comércio 
mundial de água doce ser pouco significativo, o comércio indireto de água é bastante intenso. O 
Instituto para Educação da Água, ligado à Unesco, calcula que 1 040 km3/ano de água foram ne-

cessários para a produção dos itens comercializados no mercado internacional entre 1995 e 1999. 
Essa água contida nos produtos, não de fato, mas que foi utilizada na produção destes, pode ser 
chamada de “água virtual” (Hoeksstra, 2003), como já referido anteriormente.

[...] a carne, especialmente a bovina, contém grande quantidade de água virtual. Entre os pro-

dutos da lavoura apresentados, a soja é a maior consumidora de água. Justamente esses dois 
produtos tiveram um enorme crescimento da produção na Amazônia.

[...] 

Este movimento embute riscos e oportunidades socioambientais. O grande desafio é como 
gerir o enorme patrimônio hídrico da Amazônia, mantendo a qualidade e a quantidade dos recur-

sos e usando-o em prol do desenvolvimento socioeconômico. A água precisa e deve ser preserva-

da, mas deve ser também um canal estratégico para o desenvolvimento regional. Neste sentido, 
um elemento-chave é o adensamento das cadeias produtivas intensivas em água. Quanto mais 
processos de agregação de valor um produto primário intensivo em água for submetido antes de 
ser exportado, maior a possibilidade de internalização dos ganhos na sociedade local. Entretanto, 
este processo não pode significar mais desmatamento, – pois isto ameaça inclusive o suprimento 
de água – e deve estar em sintonia com as necessidades sociais. 

BECKER, B. K.; STENNER, C. Um futuro para a Amazônia. São Paulo: Oficina de Textos, 2008, p. 68-71.

 8   A educação ambiental como tema transversal no ensino de Geografia: 

possibilidades e limites

[...]

G•nese da educa•‹o ambiental

Um acontecimento importante nesta direção foi a realização da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente em Estocolmo (Suécia), em 1972. Neste encontro afloraram nitidamente 
as preocupações com a questão ambiental, entretanto, as discussões foram muito marcadas pela 
oposição entre duas concepções: o “desenvolvimento zero” (inspirada num documento produzido 
pelo Clube de Roma) e o “desenvolvimento a qualquer custo”, concepção defendida pelos países 
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subdesenvolvidos. O conceito de meio ambiente ainda era restrito, bidimensional, muito marcado 
pela relação sociedade-natureza. O conceito de desenvolvimento sustentável, que pressupõe uma 
visão mais abrangente, multidimensional, sobre o meio ambiente ainda estava por ser formulado.

Naquele contexto nasceu também a preocupação com a educação ambiental, mais especifi-
camente num encontro que reuniu especialistas em educação, biólogos, geógrafos, entre outros 
profissionais, realizado em Belgrado (antiga Iugoslávia), em 1975. Nesse encontro foram definidos 
alguns objetivos para a educação ambiental num documento que ficou conhecido como Carta 
de Belgrado. Como se constata pela leitura do trecho a seguir, era grande a aposta na educação 
ambiental para a disseminação de um novo modelo de desenvolvimento e o enfrentamento da 
crise ambiental.

A reforma dos processos e sistemas educativos é essencial para a elaboração desta nova ética do 

desenvolvimento e da ordem econômica mundial. Os governos e formuladores de políticas podem or-

denar mudanças e novos enfoques para o desenvolvimento, podem começar a melhorar as condições 

de convívio no mundo, mas tudo isso não deixa de ser solução de curto prazo, a menos que a juventude 

mundial receba um novo tipo de educação. Isso vai requerer a instauração de novas e produtivas rela-

ções entre estudantes e professores, entre escolas e comunidades, e ainda entre o sistema educativo e 

a sociedade em geral.

A Recomendação 96 da Conferência sobre o Meio Ambiente Humano de Estocolmo pediu um maior 

desenvolvimento da Educação Ambiental, considerada como um dos elementos fundamentais para po-

der enfrentar seriamente a crise ambiental no mundo. (CARTA DE BELGRADO, 1975).

As preocupações com a sustentabilidade foram mais claramente formuladas nos anos 1980, 
especialmente num documento chamado Nosso Futuro Comum (COMISSÃO, 1991), mais co-
nhecido com Relatório Bruntland, visto que foi coordenado pela Primeira-Ministra da Noruega, 
Gro Harlem Bruntland. Esse documento serviu de subsídio para a Rio-92 (2o Encontro das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente), no qual foram formuladas várias propostas de conservação do 
meio ambiente e continuou tendo repercussões no Rio + 10, encontro realizado em 2002 em 
Joanesburgo (África do Sul). A partir das reflexões e propostas que emergiram desses encontros, 
a preocupação com a educação ambiental cresceu sensivelmente e passou a ser regulada pelas 
legislações de diversos países.

Educa•‹o ambiental no Brasil

No Brasil foi elaborada a Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999, para regular a educação am-

biental na sociedade brasileira. Já em seu primeiro artigo o legislador define o que entende por 
educação ambiental:

Art. 1o Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a cole-

tividade constroem valores sociais, conhecimento, habilidades, atitudes e competência voltados para 

a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade.

Fica evidente neste artigo a preocupação com a conservação do meio ambiente e o desenvol-
vimento sustentável. Resta saber o que é meio ambiente, noção polissêmica que, muitas vezes, 
especialmente no senso comum, é confundida com natureza. No artigo 4o, no qual são enuncia-
dos os princípios básicos da educação ambiental, o legislador define o que entende por meio 
ambiente. Em seu inciso I a educação ambiental deve ser encarada sob o enfoque humanista, 
holístico, democrático e participativo e em seu inciso II: “A concepção do meio ambiente em sua 
totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, 
sob o enfoque da sustentabilidade”. Ou seja, o meio ambiente é ao mesmo tempo social e natural, 
é o casamento entre a primeira e a segunda natureza, e deve ser utilizado sob a perspectiva da 
sustentabilidade. Essa mesma concepção havia aparecido na Carta de Belgrado (1975) quando 
esta definiu as diretrizes para a educação ambiental: “A Educação Ambiental deve considerar o 
ambiente em sua totalidade – natural e criado pelo homem, ecológico, econômico, tecnológico, 
social, legislativo, cultural e estético.”

O artigo 2o da Lei n. 9.795 regula como deve ser desenvolvida a educação ambiental:

Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, 

em caráter formal e não formal.

Como fica evidente, a educação ambiental não deverá ser desenvolvida apenas no sistema 
escolar, no ensino formal. Essa intenção também já constava na Carta de Belgrado. Em todos os 
setores da sociedade, onde houver oportunidade, ela deverá ser desenvolvida, como enuncia o 

artigo 13o da mesma lei: na mídia em geral, em empresas públicas e privadas, no ecoturismo, com 
agricultores, etc. Em todos os momentos pode haver a participação de escolas básicas, de univer-
sidades e de ONGs. Mas é a escola básica – educação infantil, fundamental e média – o espaço 
privilegiado para o desenvolvimento da educação ambiental, embora a lei contemple também a 
educação superior, a especial, a profissionalizante e a educação de jovens e adultos.
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Na escola básica a educação ambiental deverá entrar como tema transversal. Como fica claro 

no parágrafo 1o do artigo 10o ela não deverá ser uma disciplina como as que já existem no cur-

rículo: “A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo 

de ensino”. Mais do que isso, deve contemplar, segundo o inciso III do artigo 4o, “o pluralismo de 

ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade”. De fato, a 

educação ambiental é por definição transdisciplinar, porque entra transversalmente em todas as 

outras disciplinas do Ensino Fundamental e Médio, e interdisciplinar, isto é, exige o olhar específi-

co de cada disciplina do currículo escolar para compreender os fenômenos que impactam o meio 

ambiente e propor mudanças de atitudes. A Carta de Belgrado (1975) propunha que “a educação 

ambiental deve adotar um método interdisciplinar”. Isso fica evidente no PCN de 5a a 8a séries 

(hoje 6o a 9o anos), que entre outros temas transversais contempla o meio ambiente:

A compreens‹o das quest›es ambientais pressup›e um trabalho interdisciplinar. A an‡lise de pro-

blemas ambientais envolve quest›es pol’ticas, hist—ricas, econ™micas, ecol—gicas, geogr‡ficas, enfim, 

envolve processos variados, portanto, n‹o seria poss’vel compreend•-los e explic‡-los pelo olhar de 

uma œnica ci•ncia (BRASIL, 1998, p. 46).

A Geografia, disciplina que tradicionalmente se preocupa com a relação sociedade-natureza, 

evidentemente tem muito a contribuir com a educação ambiental, como o próprio PCN explicita, 

ao continuar se referindo às questões ambientais:

Como objeto de estudo da Geografia, no entanto, refere-se ˆs intera•›es entre a sociedade e a na-

tureza, um grande leque de tem‡ticas de meio ambiente est‡ necessariamente dentro do seu estudo. 

Pode-se dizer que quase todos os conteœdos previstos no rol do documento de Meio Ambiente podem 

ser abordados pelo olhar da Geografia (BRASIL, 1998, p. 46).

Evidentemente que antes mesmo de o PCN ser publicado já existiam propostas de educação 

ambiental na Geografia. Por exemplo, Bittencourt (1996, p. 14) num texto publicado dois anos 

antes do PCN já afirmava algo semelhante: “Como é preocupação da Geografia a relação entre a 

sociedade e a natureza, os problemas ambientais estão quase sempre presentes na pesquisa e no 

ensino dessa disciplina”. Coerente com este pensamento ela elaborou uma proposta de trabalho 

com a educação ambiental ancorada no “tema gerador”, como formulado por Paulo Freire (2006), 

e na interdisciplinaridade. Nessa proposta, o lugar, o contexto do aluno, é o ponto de partida da 

educação ambiental, que necessariamente deve ser interdisciplinar. Segundo a autora: “Não se 

realiza a contento um projeto de Educação Ambiental sem a contribuição integrada dos vários 

campos do conhecimento e das respectivas metodologias.” (BITTENCOURT, 1996, p. 16). Aliás, vale 

lembrar que a proposta de tratar o tema Meio Ambiente de forma interdisciplinar pelo PCN de En-

sino Fundamental precede a Lei n. 9 795. Ou seja, a lei veio legitimar juridicamente no arcabouço 

legal do Estado Brasileiro uma situação que já vinha se constituindo nas sociedades dos diversos 

países, como ficou evidente desde os encontros de Estocolmo-72, Belgrado-75 e Rio-92.

[...]

Texto do autor.

anotações
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10    REfLExõES SOBRE A PRáTiCA PEdAgógiCA
A Editora oferece, a seguir, alguns artigos sobre temas atuais e de interesse do professor.A Editora oferece, a seguir, alguns artigos sobre temas atuais e de interesse do professor.

1

O processo de avaliação

Prof a. Dra. Edna Maura Zuffi

Instituto de Ci•ncias Matemáticas e de Computação - Universidade de São Paulo (USP)

Quando éramos alunos, muitas vezes criticávamos as for-
mas de avaliação pelas quais tínhamos de passar na escola, 
fosse porque elas nos causavam um grande frio na barriga, 
ou porque não concordávamos com os critérios adotados 
por nossos professores para a atribuição de notas.

De fato, o processo de avaliação da aprendizagem, que 
deve ser articulado com o planejamento e com o ensino pro-
priamente, é complexo e sempre será passível de críticas e 
novas sugestões. Entretanto, o que vemos frequentemente é 
que, ao nos tornarmos professores, reproduzimos em nossas 
propostas avaliativas aquilo que vivenciamos no passado. Em 
geral, ainda é comum constatarmos nas escolas um enfoque 
meramente classificatório e meritocrático, com ênfase em 
propostas que não raras vezes reduzem a avaliação ao mo-
mento das provas mensais e bimestrais, sem proporcionar aos 
alunos uma real reflexão sobre sua aprendizagem.

Uma restrição à aplicação única de provas tradicionais, nas 
quais se espera que os alunos resolvam questões ou proble-
mas muito similares àqueles trabalhados em classe, com 
enunciados diretos e sem exigência de grande elaboração por 
parte dos estudantes – é que, em geral, por uma questão de 
tempo, apresentam um número mínimo de itens, entre per-
guntas, exercícios e problemas, conforme as características da 
disciplina. Quase sempre essas provas não apresentam a 
abrangência necessária dos conteúdos, habilidades e valores 
a serem avaliados. Se, por coincidência, um aluno tiver a sorte 
de ter estudado mais a matéria relativa às questões seleciona-
das, ele poderá obter sucesso, enquanto outro, em situação 
inversa, poderá obter uma nota baixa, mesmo que ambos te-
nham um nível equivalente de compreensão real do assunto.

Muitos colegas professores utilizam outros mecanismos 
para ajudar a melhorar as notas dos alunos, como os trabalhos 
extraclasse ou a atribuição de pontos adicionais para os que 
têm frequência em aula. Esses mecanismos seriam muito im-
portantes para a avaliação formativa dos estudantes se não 
fossem usados apenas como um paliativo superficial para a 
promoção dos alunos, acabando por camuflar seu real estado 
de aprendizagem. Em muitos casos, os trabalhos apresenta-
dos são apenas textos copiados da internet, sem nenhuma 
revisão ou reflexão por parte dos estudantes, e a mera adição 
de pontos pela frequência em sala de aula não deixa claro 
para eles como foi sua participação efetiva nas atividades. Ou-
tras vezes, os professores aplicam diversas “provinhas” com o 
intuito de favorecer a “avaliação continuada”, sem, entretanto, 
mudar o caráter das questões e das tarefas a serem realizadas. 
Assim, é justificado o uso de tais artifícios como se fossem o 
que os autores costumam chamar de “avaliação formativa”, po-
rém esta engloba muito mais!

A avaliação formativa é um contraponto à visão daquela 
tecnicista e meramente classificatória. Alguns pesquisadores 
trazem considerações importantes sobre a avaliação como 
processo de media•‹o da aprendizagem. Uma ação avaliativa 
mediadora envolveria a análise, nas situações-problemas pro-
postas ao educando, das hipóteses por ele formuladas, de 
suas ações e manifestações, visando essencialmente sua 
maior compreensão dos conceitos e das habilidades que es-
tão em jogo. Tais processos mediadores objetivariam encora-
jar e orientar os alunos à produção de um saber qualitativa-
mente superior, pelo aprofundamento das questões 
propostas, ao gerarem oportunidades de novas vivências, lei-
turas ou quaisquer procedimentos enriquecedores do tema 
que se trouxe na avaliação. Nessa perspectiva, “ser avaliado” 
passa a ter outro significado. É a possibilidade que o aluno terá 
de refazer o que não fez certo, ou de melhorar o que foi feito. 
Os erros cometidos pelos estudantes não mais assumiriam 
um caráter de penalidade, mas se transformariam em tópicos 
de discussão e geração de novos saberes, ultrapassando difi-
culdades que se manifestaram numa primeira tentativa. Nessa 
nova proposta, o aluno não deve aceitar passivamente a cor-
reção do professor, sem saber qual seria um caminho alterna-
tivo para evitar os erros, ou por que eles ocorreram. Por sua 
vez, o professor deve traduzir em linguagem clara para os in-
teressados os detalhes sobre o desempenho da classe, dizen-
do o que deveria ter sido feito para a melhoria dos resultados, 
indicando aspectos específicos sobre erros e também sobre 
formas consideradas adequadas de resposta. 

Um problema muito comum com a aplicação única de 
provas tradicionais é que, muitas vezes, os professores as 
veem como um fim em si mesmas e não aproveitam os mo-
mentos imediatamente posteriores à correção para gerar 
uma atividade investigativa e mediadora de novas aprendiza-
gens. Com as práticas de avaliação formativa, propõe-se um 
foco maior na compreensão real dos conteúdos e procedi-
mentos avaliados, e não somente para aqueles alunos que 
usualmente se saem bem nas provas, mas também para 
aqueles que não apresentam bom desempenho, os quais po-
dem ter outras chances de aprender com seus erros.

Relatamos, aqui, uma experiência realizada em universida-
de brasileira1 com professores do Ensino Fundamental e Mé-
dio, na qual se propôs que os alunos, após a resolução das 
provas, recebessem-nas corrigidas e as refizessem, resolvendo 

1 Para mais detalhes, ver: GIELFI, Ophelia Amélia Simões et al. A avalia-
ção escolar como recurso para mediação da aprendizagem: uma ex-
periência no ensino fundamental de uma escola pública. Anais do X 
CEPFE Ð Congresso Estadual Paulista sobre Forma•‹o de Educadores,  
p. 5598-5605.
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as questões que deixaram em branco ou as que resolveram de 
modo incompleto ou incorreto, sem terem acesso aos gabari-
tos. Assim, os alunos teriam de estudar mais os conteúdos en-
volvidos nas provas, depois de repetidos retornos com indica-
ção de erros e acertos, até que aprendessem o suficiente para 
resolvê-las integralmente. Para isso, poderiam utilizar as fontes 
que quisessem: cadernos, livros didáticos ou outros materiais. 
Só receberiam auxílio dos professores caso não conseguissem 
resolver sozinhos alguma questão após várias tentativas. Essa 
experiência foi realizada em uma escola com as disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática, mas poderia ter sido feita 
com qualquer outra. E os resultados foram muito positivos 
quanto ao desempenho desses alunos nas avaliações poste-
riores, tanto dentro da própria escola quanto em avaliações 
externas, ou em olimpíadas acadêmicas.

Principalmente no Ensino Médio, é frequente vermos 
um enfoque excessivo à pedagogia do exame, na qual “re-
solver provas” para o preparo aos exames vestibulares, com 
seus modelos e suas propostas tecnicistas, torna-se a ques-
tão primordial, quase que independentemente do processo 
de ensino e aprendizagem. A nota domina quase tudo e é 
em função dela que se vivencia a prática escolar. Na medida 
em que estiver polarizada pelos exames, a avaliação não 
cumprirá sua função de auxiliar nas decisões para a melho-
ria da aprendizagem. Não queremos dizer, com isso, que 
avaliações de caráter classificatório não possam ser realiza-
das, mas outras propostas também precisam ser vivencia-
das pelos alunos. 

A avaliação educacional deve ter também um caráter 
de diagn—stico da situação de aprendizagem, tendo em vis-
ta o avanço e o crescimento dos educandos. Ela envolve 
juízo de valores, baseados em critérios preestabelecidos e 
caracteres relevantes da realidade em que se insere, consi-
derando também as diferenças étnicas, socioculturais e 
econômicas que podem interferir nas condições de de-
sempenho de certas classes ou escolas, o que demanda 
uma tomada de posição sobre o objeto avaliado e decisões 
sobre o andamento do processo de ensino e aprendiza-
gem. A avaliação não é neutra! 

Para se efetivar esse caráter diagnóstico, é muito im-
portante que o professor tenha consciência dos objetivos 
que quer alcançar com determinadas unidades de ensino, 
para que possa inserir, no processo avaliativo, atividades 
que verifiquem se esses objetivos foram realmente atingi-
dos. Para isso, a avaliação não pode deixar de ser racional, 
rigorosa e impessoal, em certo nível possível – aqui no 
sentido de que o professor deve deixar de lado preconcei-
tos e julgamentos pessoais que possam interferir drástica 
e negativamente em sua forma de avaliar as atividades de 
cada aluno. Não deverá verificar a aprendizagem com base 
em m’nimos poss’veis, mas sim em m’nimos necess‡rios 
para tornar cada um mais qualificado, dentro da realidade 
social em que se insere. Luckesi2 nos fornece um ótimo 
exemplo para refletirmos: digamos que um aluno, numa 
escola de pilotagem de Boeing, fosse aprovado com nota 
10 (dez) em decolagem e nota 2 (dois) em aterrissagem; 

2 LUCKESI, Cipriano C. Avalia•‹o da aprendizagem escolar. 11. ed. São 
Paulo: Cortez, 2001. 

portanto, média geral 6 (seis). Você viajaria com esse pilo-
to? Se por um lado ele teve a média mínima atendida para 
sua aprovação, o conhecimento necessário para pilotar 
não foi alcançado. É nesse sentido que o autor coloca que, 
muitas vezes, os m’nimos poss’veis não são suficientes na 
aprendizagem, principalmente quando esta envolve o de-
senvolvimento de questões técnicas que presumem a res-
ponsabilização do aprendiz. O mesmo se poderia dizer de 
um técnico de laboratório que deve aprender sobre o ma-
nejo de determinados produtos químicos: se ele aprende 
apenas o mínimo sobre as substâncias, suas propriedades 
e reações possíveis, e não o necessário para exercer sua 
função, poderá causar danos a outras pessoas ou aos equi-
pamentos. É nesse sentido que o professor deve usar a 
avaliação como um diagnóstico realista das habilidades e 
conhecimentos adquiridos pelo estudante, dentro dos ob-
jetivos educacionais planejados para o contexto social em 
que a formação se insere. 

O que ocorre na prática da avaliação, em geral, é que difi-
cilmente os professores definem com clareza o que se espera 
da conduta do aluno, após ter se submetido a uma determi-
nada aprendizagem. Isso pode dar margem a uma variabili-
dade no processo que depende mais do estado de humor do 
professor do que de um julgamento das condições de pro-
gresso e potencialidades do aluno. Então, faz-se necessário 
delimitar quais são os dados relevantes que são compatíveis 
com o objeto a ser avaliado e os objetivos previamente esta-
belecidos. Aí está o verdadeiro caráter da avaliação formativa, 
em sua faceta diagnóstica, pois esta leva em conta os rumos 
que já foram tomados e as perspectivas de ampliação das po-
tencialidades dos alunos, com as tomadas de decisões sobre 
as próximas ações de ensino a serem desenvolvidas para que 
os alunos aprendam mais. 

Além da avaliação do professor, nesta perspectiva, tam-
bém é interessante que os alunos se autoavaliem, a fim de 
estabelecerem um julgamento crítico sobre a própria apren-
dizagem, verificando as atividades que efetivamente realiza-
ram, o nível de empenho que empregaram nelas, as dificul-
dades que apresentaram e por que acham que as tiveram. 
Também é interessante que o professor avalie os recursos 
disponíveis no processo de ensino, sua própria atuação nesse 
processo e por que uma atividade  pode não ter atingido os 
objetivos esperados.

O professor deve estar ciente de que o tipo de avalia-
ção escolhida depende dos objetivos que quer atingir. Por 
exemplo, quando ele tem a necessidade de classificar mui-
tos alunos e avaliar se estes dominam aspectos de algo- 
ritmos e técnicas da área em estudo, os testes de mœltipla 

escolha podem ser uma boa opção. Já as quest›es de res-

posta discursiva devem ser propostas quando se deseja 
avaliar habilidades de expor, organizar e sintetizar conhe-
cimentos. Outro recurso são as fichas de registro, que po-
dem ser individuais ou de um pequeno grupo, para anotar 
comportamentos, problemas disciplinares, nível de parti-
cipação e todo o processo de resolução de uma situação-
-problema ou de determinada tarefa investigativa. A ava-
liação feita por meio de trabalhos pr‡ticos em laboratórios 
ou com o uso de computadores e software educacional 
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pode ser particularmente interessante para as áreas de Ciên-
cias da Natureza e de Matemática. Também as exposições 

orais de resultados de pequenos projetos podem ajudar o 
professor a avaliar aspectos mais amplos do desenvolvi-
mento dos alunos, como sua capacidade de expressão oral 
e visual em público, os valores que eles destacam como 
relevantes na execução do projeto, sua capacidade de or-
ganização em grupos de trabalho, etc. Os exercícios para 
serem realizados como tarefa extraclasse podem ajudar a 
verificar se o aluno está tendo progressos parciais durante 
o desenvolvimento de um determinado conteúdo. Final-
mente, o uso de provas tradicionais, mas com a retomada 
posterior de suas questões para uma atividade de reflexão 
dos alunos, individualmente ou em grupo, pode ser im-
portante para dar um fechamento e promover a síntese de 
uma unidade de ensino. Outro recurso tecnológico de que 
algumas escolas dispõem são as filmadoras e os vídeos, 
para uso em determinadas aulas de caráter mais investiga-
tivo, que podem ajudar o professor a ter um acompanha-
mento mais detalhado do desenvolvimento de seus alu-
nos, durante essas atividades.

A variação desses procedimentos, mas não necessaria-
mente de todos, pode compor um panorama mais fiel so-
bre a situação de cada aluno, ao longo de vários momentos 
do processo de ensino e aprendizagem, além de lhe forne-
cer oportunidades de mostrar o desenvolvimento de habili-
dades mais diversificadas. Pode também ajudar o professor 
a replanejar ações de ensino que envolvam determinados 
conteúdos que não foram assimilados de forma significati-
va, com a revisão do que foi selecionado, do método utiliza-
do, das atividades realizadas e das relações estabelecidas 
em sala de aula. 

Além dessa variedade de procedimentos de avaliação, 
salientamos também a importância de dar um retorno mais 
detalhado aos alunos e seus pais sobre o desempenho em 
cada um desses momentos, ampliando com os primeiros os 
momentos de reflexão sobre a própria aprendizagem. 

Para finalizar, observamos que o professor precisa encon-
trar uma forma mais coesa de avaliar o aprendizado, levando 
em conta o projeto pedagógico de sua escola, e esta deve 
gerar mecanismos de planejamento, para tentar promover a 
recuperação daqueles que não foram capazes de aprender 
em algum período, conciliando diferentes lógicas de avalia-
ção escolar, diferentemente do que ainda se vê no modelo 
tradicional, ainda o mais utilizado nas escolas. Para tanto, não 
podemos deixar de levar em conta a necessária preparação 
dos professores e da comunidade envolvida na escola, como 
pais, coordenadores e gestores. Sem isso, a chance de suces-
so do uso da avaliação formativa para a aprendizagem signi-
ficativa será muito reduzida. 

A coexistência complementar entre o processo classifica-
tório e o formativo nas avaliações do Ensino Médio poderia 
ser uma prática sem conflitos, uma vez que, ao mesmo tem-
po em que atenderia às normas e determinações do sistema 
escolar vigente, com o preparo para exames classificatórios 
externos, poderia auxiliar o aluno para uma compreensão 
maior e mais duradoura dos conteúdos.

Isso poderia ser realizado, por exemplo, durante um bi-
mestre, em cinco fases:

I) com a aplicação de testes diagnósticos sobre os conhe-
cimentos prévios dos alunos, no início de uma unidade de 
ensino, a fim de verificar se o planejamento realizado pelo 
professor necessita de algum ajuste previamente à sua execução;

II) com o uso da avaliação continuada, através de situa-
ções-problemas em que os alunos teriam seus desempenhos 
parciais registrados em um diário do professor, ou de desen-
volvimento de atividades de laboratórios e exercícios extra-
classe, variando-se os procedimentos avaliativos;

III) com uma avaliação mais classificatória por testes ou 
questões dissertativas, que verifique se os objetivos mais glo-
bais do assunto dessa unidade de ensino foram alcançados;

IV) com a retomada das questões tratadas na avaliação 
classificatória, para que os alunos tentem realizá-las nova-
mente, por exemplo, em atividades extraclasse, com poste-
rior discussão em sala de aula sobre erros, acertos e dificulda-
des encontradas; 

V) e, finalmente, com a avaliação pessoal do professor e 
dos alunos (autoavaliação) a respeito do próprio desempe-
nho, assim como das dificuldades e facilidades pedagógicas 
encontradas no desenvolvimento desta unidade, por parte 
do professor. 

Os critérios de avaliação em cada etapa deverão ser esta-
belecidos com ciência prévia dos alunos e, se necessário, re-
negociando-os, conforme as especificidades dos conteúdos 
tratados naquela unidade e, também, levando-se em conta a 
realidade social e cultural dos estudantes, que deve se refletir 
nos objetivos de ensino. Fornecer uma receita para isso seria 
imprudente, uma vez que os professores é que detêm o co-
nhecimento dessa realidade, mais do que ninguém, e essas 
condições variam infinitamente.

É claro que, conhecendo a realidade das salas de aula bra-
sileiras – em que o número de alunos é grande e os professo-
res precisam se dedicar, muitas vezes, a diversas escolas simul-
taneamente, com uma carga horária de trabalho extensiva –, 
sabemos que se torna muito difícil realizar todas essas fases 
em todas as unidades de ensino. Nossa sugestão aplica-se a 
uma situação mais próxima do ideal, em que o trabalho extra-
classe do professor seja valorizado adequadamente. Nos casos 
em que isso não seja possível, sugerimos que pelo menos em 
alguma unidade de ensino do ano se apliquem todas as eta-
pas, a fim de que o professor possa verificar os efeitos de uma 
avaliação mais formativa, que os alunos possam ter experiên-
cias pedagógicas mais ricas e que lhes desenvolvam maior 
senso crítico. Ou ainda, quando isso também não for possível, 
que em cada unidade de ensino se diversifique o método de 
avaliação, aplicando-se duas ou três dessas etapas.

Ficam, então, estas sugestões para aqueles que desejam 
fazer a diferença em sua escola: com a discussão sobre no-
vas práticas avaliativas, a formação e experimentação dos 
professores, com registros e reflexões sobre suas novas ex-
periências, e com o envolvimento dos pais e alunos, a ava-
liação poderá se tornar um processo mais prazeroso, realista 
e eficiente, dentro das disciplinas específicas e da escola 
como um todo. 
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2

A leitura nas Ci•ncias Humanas

Angela B. Kleiman

Professora titular da Unicamp

Como todo professor que leciona uma disciplina cujo vo-
lume de leituras é muito elevado, você já deve ter se sentido 
frustrado alguma vez por seus alunos não conseguirem com-
preender sua matéria. O fato é que muitos deles não se inte-
ressam por ela porque têm grandes dificuldades para enten-
der a informação no texto, conforme apontam os resultados 
de diversos testes de leitura.

A importância da leitura para a vida cotidiana e, sobretu-
do, para a vida na escola, espaço de aprendizagem e desen-
volvimento intelectual por excelência, é inegável. Se o desin-
teresse de alguns alunos se deve ao fato de não terem 
consolidado seu hábito de ler, vale a pena o professor de His-
tória, Geografia, Filosofia ou Sociologia conhecer o que está 
envolvido no ensino da leitura e como essa capacidade pode 
ser desenvolvida, a fim de ajudar seu aluno. Lembremos que 
os professores de todas as disciplinas são também professo-
res de leitura, pois são modelos de como ler os textos de sua 
área. Além disso, vale lembrar que é objetivo explícito nos 
currículos das disciplinas de Ciências Humanas o desenvolvi-
mento de competências de leitura. No currículo de Filosofia, 
por exemplo, lemos, entre as habilidades visadas no 1o bimes-
tre da 2a série Òdesenvolver habilidades de leitura, escrita e pla-

nejamento investigativo para autonomia intelectualÓ1.

Apesar de toda sua importância, a leitura parece estar 
perdendo espaço na vida de um nœmero expressivo de estu-
dantes brasileiros, em parte por causa das novas mídias e no-
vas tecnologias, em parte pelo acesso limitado que muitos 
alunos têm a livros, jornais, revistas e bibliotecas. 

1 SECRETARIA DA EDUCA‚ÌO DO ESTADO DE SÌO PAULO. Curr’culo do Es-

tado de S‹o Paulo: Ciências Humanas e suas tecnologias. Secretaria da 
Educação; coordenação geral: Maria Inês Fini; coordenação de área: Paulo 
Miceli. São Paulo: SEE, 2010. p. 124. Disponível em: <www.rededosaber.
sp.gov.br/portais/Portals/43/Files/CHST.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2013.

Considerados esses fatos, e para poder planejar algum 
tipo de intervenção didática, é importante que os professo-
res das disciplinas da área das Ciências Humanas conheçam 
as principais competências de leitura esperadas do aluno, 
que precisa ter acesso a textos em prosa sobre assuntos po-
lêmicos, reflexivos, complexos e abstratos, como os textos 
de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Entre essas 
competências, temos:

a)  saber localizar informações explícitas: o professor de 
Ensino Médio não precisa se preocupar demais com esta 
competência, pois é a mais exercitada pelo professor, pelo 
livro didático, e a mais básica de todas as competências; 
muitas vezes o aluno aparenta entender, porque suas res-
postas exigem apenas que reconheça palavras semelhan-
tes na pergunta e no texto, como no exemplo a seguir: 

 Texto2: Ò... o endeusamento de r—tulos representa extraordin‡-

ria vit—ria ideol—gica do capitalismoÓ.

 Pergunta: O que representa o endeusamento de rótulos?

 Resposta: Representa extraordinária vitória ideológica do 
capitalismo.

b)  inferir nas entrelinhas: é a capacidade menos visada, a jul-
gar pelo nœmero de perguntas que demandam inferência 
no livro didático, e a mais importante para a formação do 
leitor independente. A inferência é demonstrada quando 
o aluno consegue tirar conclusões e perceber intenções, 
e é praticada quando são feitas perguntas precedidas pe-
las palavras como e por que: ÒPor que, segundo o autor, 
o endeusamento de grifes representa uma vitória do ca-
pitalismo?Ó. A inferência também é praticada quando são 
feitas perguntas que demandam uma opinião baseada na 

2 SINGER, André. Ostentação. Folha de S.Paulo, 16 fev. 2013. p. 2.
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leitura do texto: “Você concorda com a opinião do autor 
de que o endeusamento de grifes representa uma vitória 
do capitalismo? Justifique”.

c)  usar elementos não verbais, como gráficos, tabelas e fi-

guras, para compreender o texto: hoje os textos são mul-
timodais, ou seja, recorrem a mais de uma modalidade: 
além de fotos, mapas, gráficos, ilustrações, tabelas, esque-
mas, infográficos, há diversos elementos gráficos, como 
tipografia, diagramação, cor, tamanho das fontes. O uso 
de todos esses recursos tem uma função, um sentido, e, 
na maioria das vezes, torna a leitura mais dinâmica. O livro 
didático pode ter um papel essencial nesse entendimento 
e o professor pode explorar essa leitura no próprio mate-
rial; por isso é importante dirigir o olhar do aluno para sua 
organização: capítulos, geralmente subdivididos em tópi-
cos e subtópicos bem destacados por cores, tamanho das 
letras, posição na página, etc. 

d) estabelecer relações e comparar dados: trata-se de uma 
das competências mais importantes na leitura crítica, ge-
ralmente pouco praticada em sala de aula, que abrange 
saber distinguir causas de consequências e fatos de opi-
niões relativas a ele; reconhecer diferenças no tratamen-
to dado ao mesmo tema em dois textos diferentes; tirar 
conclusões. Para desenvolver tal competência, o aluno 
deve ser capaz de perceber detalhes, como a seleção de 
vocabulário e os tipos de exemplos usados, e o professor 
pode ajudá-lo fazendo perguntas sobre esses aspectos. 

e) identificar o tema de um texto expositivo ou informati-

vo: essa competência envolve também perceber as mar-
cas que o autor e seus editores vão deixando nos títulos 
e subtítulos e na repetição de palavras, a fim de indicar 
que uma informação é mais importante do que outras, 
que é o tema ao qual as demais estão relacionadas. 
Chamar a atenção para o título e pedir hipóteses sobre 
o tema com base nele ou em uma ilustração são estra-
tégias que podem ajudar o aluno nessa percepção. Por 
exemplo: há na primeira página do jornal uma chamada 
para o texto de opinião já mencionado, que se intitula 
“Autêntico, funk expõe vitória do capitalismo”. Logo em 
seguida, repete-se a frase sobre a vitória do capitalismo, 
citando – e portanto destacando – um trecho do texto 
de opinião: “Mas Ž mister observar que o endeusamento de 

r—tulos representa extraordinária vit—ria ideol—gica do capi-

talismo”. Quando finalmente se lê o trecho no texto origi-
nal, escondido no penúltimo parágrafo, parte do tema já 
foi repetida três vezes. 

Munidos desses conhecimentos, os alunos podem, de fato, 
ser orientados para a leitura de textos mais complexos das Ciên-
cias Humanas. Entretanto, para além desse saber, é importante 
destacar três princípios de caráter metodológico e didático, que 
devem ser levados em conta em relação à leitura:

1. Facilitação do texto

Todos nós evitamos fazer aquilo que é desagradável e 
procuramos fazer o que nos dá prazer. Isso não é diferente 
quando se trata da leitura. Quando o aluno tem dificuldade 
para compreender a língua escrita, a atividade de leitura se 

torna desagradável. Dessa forma, se não existe alguém para 
orientá-lo, são poucos os que insistem nessa atividade, princi-
palmente se não conhecem as vantagens e satisfações que a 
aprendizagem trará no futuro. 

Acontece que, como em toda prática, quanto mais se lê, 
mais fácil vai ficando a atividade. O aluno que lê muito pouco 
desiste assim que encontra as primeiras dificuldades. Ou seja, 
quem mais precisa praticar é quem menos o faz; no entanto, 
o único meio de melhorar é pela prática. Mas, se os alunos 
não leem bem aquilo de que não gostam, leem bem o que 
gostam. A chave consiste, portanto, em fazer com que a leitu-
ra exigida pela escola se torne uma atividade menos penosa 
e mais prazerosa. 

Tornar o contato com a leitura prazeroso exige a convi-
vência contínua com professores que contagiem com seu 
entusiasmo por ela e com bibliotecários prestativos e gene-
rosos trabalhando em bibliotecas bem aparelhadas. Requer 
também acesso a um grande acervo: livros, revistas, jornais, 
hipertextos, inclusive os gêneros menos valorizados, como 
resumos ou versões condensadas, divulgações em revistas 
para adolescentes, histórias em quadrinhos, revistas noticio-
sas; enfim, textos mais acessíveis, que despertem uma curio-
sidade inicial e o desejo de ler. 

Embora os conteúdos a serem ensinados sejam impor-
tantes, o professor pode levar para a aula textos literários ou 
jornalísticos que têm ou tiveram papel importante no seu 
letramento e na sua formação. Pode levar textos dos quais 
ele mesmo gosta, para mostrar aos alunos seu gosto pela 
leitura, e deve demonstrar suas próprias estratégias de lei-
tor, fazendo perguntas que requeiram pensar, modelando 
aquelas que ele próprio se faz antes de começar a ler e ex-
plicando para seus alunos o que lhe agradou ou chamou a 
atenção. 

2. Flexibilização do curr’culo

Em áreas que se caracterizam pela presença forte de con-
teúdos estruturadores e pelo objetivo de engajamento social 
e atuante no mundo globalizado atual, a flexibilização do cur-
rículo é viável. 

Numa disciplina como a Geografia, por exemplo, se um 
determinado conceito, como o aprofundamento da noção 
de território brasileiro, esteja previsto para o terceiro bi-
mestre da 2a série do Ensino Médio3, um acontecimento 
amplamente noticiado no primeiro bimestre que tem a ver 
com o território nacional deveria ser motivo para a altera-
ção da ordem dos conteúdos ou para a substituição de um 
contexto de exemplificação por outro. Fatos que já são co-
nhecidos dos alunos – seja qual for a mídia – tornam a 
aprendizagem dos conceitos abstratos mais fácil, porque o 
conhecimento prévio permite ancorar e estruturar o novo. 
Isso sem contar com as possibilidades de leituras interdisci-
plinares desses assuntos, o que também se constitui num 
elemento facilitador. 

3 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Currículo do Estado 

de São Paulo: Ciências Humanas e suas tecnologias. Secretaria da Educação; 
coordenação geral: Maria Inês Fini; coordenação de área: Paulo Miceli. São 
Paulo: SEE, 2010. p. 102. (3o bimestre, 1a série do Ensino Médio).
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Quase diariamente h‡ acontecimentos not‡veis que re-
querem simplesmente que o professor passe a acreditar que 
os conceitos de sua matŽria (densidade demogr‡fica, por 
exemplo) e as pr‡ticas relevantes (como a leitura de mapas) 
possam ser ensinados Ð e, portanto, atingidos os objetivos do 
curr’culo Ð mesmo quando o foco no conteœdo determinado 
para esse per’odo Ž momentaneamente mudado. 

No in’cio de 2013, por exemplo, a presença francesa no 
Mali e a queda de um meteoro na Rœssia foram eventos 
que ocuparam as manchetes dos jornais: os textos jornal’s-
ticos poderiam servir tanto para a introdução de conceitos 
abstratos quanto para o exerc’cio de habilidades conside-
radas importantes na disciplina, como desenvolver Òa ca-
pacidade de associar padrões de desenvolvimento econômi-
co e social às maneiras de realizar o controle preventivo de 
situações de risco naturais” ou “identificar elementos históri-
co-geográficos que expliquem o desencadeamento de confli-
tos étnico-culturais no mundo contemporâneo; ou a expan-
são do islamismo na ÁfricaÓ4. Isso tudo Ž poss’vel desde que 
a flexibilização do curr’culo passe a se constituir em um 
princ’pio did‡tico valorizado. 

Quando um acontecimento noticiado na m’dia passa a 
ter um lugar central na aula, o aluno entra em contato, via 
leitura, com outras hist—rias que provavelmente terão muito 
mais chance de mudar sua forma de pensar sobre o pr—prio 
mundo e que ilustram muito melhor do que qualquer texto 
cient’fico os conceitos de globalização e de transformação 
do espaço geogr‡fico decorrentes das novas tecnologias de 
comunicação. Isso porque na grande maioria das vezes os 
alunos s— t•m contato com esses textos cient’ficos na escola, 
enquanto que um acontecimento noticiado mundialmente 
est‡ mais pr—ximo de sua realidade. Caberia portanto ao pro-
fessor, nesse caso, mostrar aos alunos a relação entre o con-
ceito abstrato encontrado no texto do livro e os fatos vividos 
pela sociedade, estejam eles apresentados em jornais, mœsi-
cas, novelas, filmes. Trata-se simplesmente de não descartar 
aquilo que o aluno j‡ conhece e que pertence a uma cultura 
de massa não valorizada pela escola. 

3. (Re)contextualiza•‹o situada

Esse princ’pio est‡ ligado ao de flexibilidade, uma vez 
que somente um curr’culo mais flex’vel permite a (re)con-
textualização situada de conceitos e princ’pios b‡sicos de 
uma determinada disciplina. O princ’pio envolve a abor-
dagem de conceitos que são diretamente relevantes para 
a situação social do aluno, o que envolve, necessariamen-
te, uma recontextualização de conceitos abstratos para a 
vida social.

Em relação a uma disciplina como a Sociologia, por exem-
plo, cujo princ’pio estruturador Ž uma atitude metodol—gica 
Ð de estranhamento e desnaturalização do fato social Ð mais 
do que um conjunto de conteœdos5, o car‡ter especial do 
olhar sociol—gico, seletivo, distante, que refrata a realidade 

4 op. cit., p. 110 ( 2o bimestre, 3a sŽrie do Ensino MŽdio).
5 op. cit., p. 135.

observada6, pode ser desenvolvido se o aluno, mesmo aque-
le com dificuldades de leitura, puder construir um olhar com-
parativo tomando como um dos pontos de comparação fa-
tos vivenciados, relevantes para seu pr—prio contexto e 
situação. Tais fatos, novamente, são recorrentemente encon-
trados em matŽrias jornal’sticas sobre fen™menos sociais co-
nhecidos dos alunos, mas que ele ainda não observou pelo 
prisma do olhar sociol—gico. 

Um exemplo disso Ž o texto de opinião j‡ citado, sobre 
o funk ÒOstentaçãoÓ, um canto falado que, em lugar de fazer 
denœncia social (como o rap), Òexalta o poder de consumo que 
chegou às camadas de menor renda nos últimos anosÓ7. Con-
teœdos como Òcultura, consumo, consumismo e comunicação 
de massaÓ ou Òconstrução da identidade pelos jovensÓ8, que 
t•m por finalidade levar o adolescente a compreender as 
formas em que Òos jovens se relacionam com a sociedade de 
consumo e a produção de culturaÓ9, podem partir do proces-
so de desnaturalização da pr‡tica de consumo que o referi-
do texto de opinião (ou qualquer outro sobre a cultura juve-
nil local) promove, e a relação cr’tica do jovem pode ser 
desenvolvida tanto em relação a esse fen™meno cultural da 
periferia quanto ˆ atitude da elite brasileira ao lamentar a 
perda de valores que outros grupos sociais jamais demons-
traram. O estranhamento advindo da reflexão cr’tica ser‡ o 
prisma usado na leitura, qualquer que seja a opinião do alu-
no, e o instrumento pelo qual ser‡ atingido ser‡ um texto 
jornal’stico, atual, contextualizado e que permite o reposi-
cionamento do pr—prio aluno. 

Com base nos tr•s princ’pios discutidos Ð facilitação do 
texto, flexibilização do curr’culo e (re)contextualização situa-
da Ð, o professor das disciplinas de Ci•ncias Humanas pode 
fazer uso dos enormes acervos ˆ nossa disposição, graças ˆs 
novas m’dias e tecnologias, atŽ encontrar o texto e o tema 
que terão grande apelo com o aluno e o motivarão a fazer 
mais leituras, aumentando suas chances de se tornar mais 
um leitor ˆ vontade com as mœltiplas pr‡ticas letradas. 

Pelo fato de ser leitor proficiente, muitas habilidades leito-
ras parecem —bvias para o professor, como se fossem naturais 
a qualquer ser humano. Entender o sum‡rio, o ’ndice remissi-
vo e o funcionamento do livro did‡tico, por exemplo, e falar 
sobre a import‰ncia da leitura das imagens para a construção 
do sentido do texto não são estratŽgias —bvias para o aluno 
que ainda tem dificuldades para compreender o que l•, mas 
podem, mesmo que tardiamente, ser aprendidas e exercita-
das, especialmente com textos relevantes para a ‡rea e para a 
vida social do aluno.

6 Caracterização do antrop—logo Roberto Cardoso de Oliveira, segundo 
SARANDY, Fl‡vio M. Silva. Reflex›es acerca do sentido da sociologia no 
Ensino MŽdio. Revista Espaço Acadêmico, ano I, n. 5, out. 2001. Dispon’-
vel em: <www.espacoacademico.com.br/005/05sofia.htm>. Acesso 
em: 24 fev. 2013.

7 SINGER, AndrŽ. Ostentação. Folha de S.Paulo, 16 fev. 2013. p. 2. 
8 SECRETARIA DA EDUCA‚ÌO DO ESTADO DE SÌO PAULO. Currículo do Es-

tado de São Paulo: Ci•ncias Humanas e suas tecnologias. Secretaria da 
Educação; coordenação geral: Maria In•s Fini; coordenação de ‡rea: Paulo 
Miceli. São Paulo: SEE, 2010. p. 144. (2o bimestre, 2a sŽrie do Ensino MŽdio).

9 op. cit., p. 144 (2o bimestre, 2a sŽrie do Ensino MŽdio).
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Materiais didáticos digitais

Ismar Frango Silveira

Coordenador da CEIE – Comissão Especial de Informática na Educação 
SBC – Sociedade Brasileira de Computação 

Desde tempos remotos, o ser humano tem se defrontado 

com a necessidade de criar ferramentas com propósitos di-

versos, sendo o principal deles, possivelmente, o de facilitar a 

sua vida. Os computadores, essas valiosas ferramentas do 

nosso tempo, tão presentes e necessários no nosso dia a dia, 

não parecem ter a mesma presença no cotidiano das escolas, 

apesar de todo o seu potencial. 

Sabemos que as escolas brasileiras enfrentam muitos 

problemas, para cuja resolução a ação do professor é funda-

mental. E isso se aplica também ao uso efetivo de computa-

dores no ensino. Não se trata de nós, professores, ensinarmos 

nossos alunos a usar os computadores, a navegar na internet 

ou a usar aplicativos – como editores de texto ou planilhas. 

Isso eles já sabem (melhor que nós, geralmente) ou podem 

aprender de maneira autônoma, sem a nossa ajuda. Lembre-

mos que nossos alunos são o que se convencionou chamar 

de nativos digitais – crianças e adolescentes que nasceram 

em um mundo imerso em tecnologia. 

Mesmo que – por condições sociais, geográficas ou cultu-

rais – esses alunos não tenham pleno acesso a computadores 

e internet em suas casas, o mundo no qual eles vivem propi-

cia uma série de oportunidades para que tenham contato 

com a tecnologia e para que esta venha a fazer parte de suas 

vidas, como aconteceu com o rádio e a TV para outras gera-

ções. Grande parte de nós, professores, pertence ao grupo 

que se denomina imigrantes digitais – nascemos em uma 

época em que os computadores não eram onipresentes e ti-

vemos contato com essas tecnologias depois do nosso pro-

cesso de letramento. De maneira similar a pessoas que imi-

gram para outro país, podemos até dominar a “linguagem” do 

mundo digital, mas, para nós, ela não é nativa.

E o que esperam os nativos digitais de nós, imigrantes di-

gitais, como seus professores? Na verdade, o que sempre es-

peraram: que os ensinemos dentro de nossas áreas de co-

nhecimento, mas preferencialmente na “linguagem” que lhes 

é familiar. E de que maneira podemos nos comunicar nessa 

“linguagem” que não é familiar – e por vezes, nem mesmo 

amigável – para muitos de nós?

Questões que logo nos vêm à mente são: para que fazer 

isso? Por que razões utilizar computadores em sala de aula? 

Podemos listar algumas das (muitas) razões:

 ■ Motivação: o uso de computadores em si não garante uma 

motivação maior dos alunos. Esse uso deve ser cuidadosa-

mente planejado e estar em sincronia com as demais ati-

vidades da disciplina. Em outras palavras, levar os alunos 

para a sala de computadores para atividades genéricas, 

sem foco, como “fazer pesquisas na internet”, costuma ter 

pouca ou nenhuma eficácia. Entretanto, o uso de compu-

tadores com objetivos bem claros e diretamente associa-

dos aos tópicos do plano de ensino tende a ser uma ativi-

dade motivadora e com um bom potencial de impacto no 

aprendizado dos alunos. 

 ■ Novas possibilidades de experimentos: há muitos casos 

de atividades que requerem recursos específicos (como la-

boratórios de experimentos) ou que trazem algum tipo de 

risco (é o caso de algumas atividades de Química e Biolo-

gia, por exemplo) e que poderiam ser realizadas com simu-

ladores virtuais, com segurança e sem custo. Há ainda ati-

vidades que não poderiam ser executadas em condições 

normais, para as quais distintas ferramentas computacio-

nais podem ser usadas. 

 ■ Aprendizagem autônoma: os alunos podem desenvol-

ver atividades fora do horário de aula com as ferramentas 

aprendidas com o professor, ou mesmo outras ferramentas 

buscadas e encontradas por eles na internet.

Dessa maneira, os recursos digitais trazem um conjunto de 

novas possibilidades ao professor por proporcionar situações 

didáticas diferenciadas, que, de outro modo, não poderiam ser 

implementadas em sala de aula. Tais recursos não vêm subs-

tituir o material didático tradicional: muito pelo contrário, sua 

função é complementar o material já comumente utilizado 

pelo professor, ampliando as possibilidades do fazer docente.

E que recursos existem para ser usados? Há vários tipos 

de recursos, cada um com uma série de possibilidades didáti-

cas. O Ministério da Educação entende por recursos digitais 

“vídeos, imagens, áudios, textos, gráficos, tabelas, tutoriais, 

aplicações, mapas, jogos educacionais, animações, infográfi-

cos, páginas web e outros elementos”. Eles podem ser assim 

classificados:

 ■ Livros digitais ou e-books: são versões digitais de livros 

em papel ou de obras completas pensadas para o formato 

digital. Podem ser estáticos (como os livros em papel, con-

têm textos e imagens) ou dinâmicos (podem incluir vídeos, 

animações, simulações ou qualquer outro conteúdo dito 

multimídia – ou seja, que agrega várias “mídias” ou formas 

de representação da informação). 

 ■ Softwares educacionais: são programas de computador fei-

tos especificamente para fins educacionais. Em sua maioria, 

necessitam de instalação nos computadores (o que não é 

– ou não deveria ser – exatamente  um problema), mas mui-

tos são planejados para utilização sob orientação do profes-

sor, visando um resultado de aprendizagem mais efetivo. 

Um exemplo gratuito desses softwares é o GeoGebra (para 

aprendizagem de Matemática; <www.geogebra.org>). 

 ■ Objetos de aprendizagem: na prática, correspondem a 

todo e qualquer elemento digital que possa ser usado e 

reutilizado em situações de aprendizagem – de um texto 

em PDF ou um conjunto de slides a um simulador virtual, 

incluindo nessa definição também animações, vídeos, jo-

gos digitais e outros tipos de recursos. Apesar de vários 

GGB_v1_PNLD2015_MP_001a064.indd   63 3/5/13   4:22 PM



64 Manual do Professor

desses objetos serem encontrados de maneira simples por 

meio de buscadores da internet, existem reposit—rios deles, 

que fornecem mais informa•›es (chamadas ÒmetadadosÓ) 

sobre cada um, como autores, pœblico-alvo, sugest›es 

de uso, etc. Em ‰mbito nacional, o MEC mantŽm o Banco 

Internacional de Objetos Educacionais (BIOE; <objetose-

ducacionais2.mec.gov.br>), vasto reposit—rio com grande 

variedade de objetos de aprendizagem. 

 ■ Recursos educacionais abertos: seguem a mesma linha dos 

objetos de aprendizagem, com a ressalva de que os elemen-

tos, alŽm de utilizados e reutilizados, podem tambŽm ser 

modificados e adaptados livremente. O site <rea.net.br> traz 

uma sŽrie de informa•›es a respeito. 

PorŽm, que tipos de computadores s‹o necess‡rios 

para trabalhar com esses elementos? Muitos deles encon-

tram-se dispon’veis para uma variedade de dispositivos, 

desde computadores desktop (de mesa) e notebooks, a atŽ 

mesmo tablets e smartphones. J‡ alguns softwares educati-

vos apresentam algumas exig•ncias tŽcnicas para instala-

•‹o (tipo espec’fico de sistema operacional, quantidade 

m’nima de mem—ria no computador, etc.), enquanto al-

guns objetos de aprendizagem necessitam que determi-

nados plugins (programas adicionais) estejam instalados.

Equipamentos e programas, entretanto, nada mais s‹o do 

que ferramentas. E, como foi dito no in’cio deste texto, ferra-

mentas s‹o criadas com o intuito de facilitar o nosso dia a dia. 

Assim, mais importantes que as ferramentas, s‹o as pessoas 

que v‹o utiliz‡-las: os professores dispostos a ressignificar o 

seu papel como formadores de cidad‹os plenamente aptos a 

tirar proveito das tecnologias de nosso tempo; e os alunos, 

que poder‹o manej‡-los como ve’culos de informa•‹o, inte-

ra•‹o social, entretenimento e aprimoramento intelectual. 

anota•›es
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HINO NACIONAL

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria nesse instante.

 Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
 Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

 Ó Pátria amada,
 Idolatrada,
 Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

 Terra adorada,
 Entre outras mil,
 És tu, Brasil,
 Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
 Pátria amada, 
 Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

 Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
 “Nossos bosques têm mais vida”,
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”.

 Ó Pátria amada,
 Idolatrada,
 Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro desta flâmula
– Paz no futuro e glória no passado.

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

 Terra adorada,
 Entre outras mil,
 És tu, Brasil,
 Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo és mãe gentil,
 Pátria amada, 
 Brasil!

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada
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