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Projeções  

A representação da superfície da Terra num plano só é possível graças as 
projeções. Esse tipo de representação, porém, apresenta alguns problemas. 
É como abrir uma bola de futebol em gomos e tentar montar com eles uma 
figura plana como um retângulo. 

Ao unir os “gomos” que se formam, o que acontece com a 
superfície dos continentes, principalmente nos trechos 

próximos aos polos? 



Projeção – representação terrestre 
em superfície plana. 



Cartografia 

Meridianos (N/S) - Greenwich 
Paralelos (L/O) - Equador 

Escala – referência para a relação entre o real e o 
representado no mapa.  

  
 Pode ser numérica      ou      gráfica.  
 
       1 : 30.000 
       1 : 500.000 

0         10         20        30 km 

0          5        10        20       30 m 



Escalas maiores e escalas menores 

Escala Grande - mapa 2 (o espaço 
representado foi reduzido menos vezes) 

Ex:   1:30.000 

Escala Pequena - mapa 1 (o espaço foi 
reduzido muitas vezes) 

Ex:    1:50.000.000 



ESCALA EQÜIDISTÂNCIA CURVAS MESTRAS 

1: 25.000  10 m 50 m 

1: 50.000 20 m 100 m 

1: 100.000 50 m 250 m 

1: 250.000 100 m 500 m 

1: 1.000.000 100 m 500 m 

Curvas de Nível  



Estações do ano no Hemisfério Sul 



Solstício 
 
 
 
 
 
 
 
Equinócio 



* As datas indicadas são referenciais, pois, devido à dinâmica do movimento de translação da 

Terra, elas podem variar em um ou dois dias. 

Fonte: O Universo, o Sistema Solar e a Terra – Descobrindo as fronteiras do Universo. Coleção Geografia sem 

fronteiras. Elian Alabi Lucci e Anselmo Lazaro Branco. São Paulo: Editora Atual. 2006. p.  32.  





Fusos Horários 

360°  -  24 horas 
 
Cada fuso = 15° 
 
Meridiano de Greenwich = 0° 
 
Brasil = 3 Fusos Horários 
 
Sorocaba                               
Latitude        -  23° 33’ 45” 
Longitude    -  47° 26’ 15” 

+ - 



Tipos de mapa 
• Os mapas políticos mostram municípios, estados, países, seus limites, 
capitais e cidades importantes.  

• Os mapas físicos representam um ou vários elementos naturais, como 
os rios (hidrografia), as formas de relevo, as diferentes altitudes, os tipos 
de clima e os tipos de vegetação. 

• Os mapas econômicos representam as riquezas disponíveis e as 
atividades praticadas num continente, país, estado ou município: jazidas 
minerais, principais produtos agrícolas, tipos de indústria. 

• Os mapas de população, também chamados de demográficos, mostram 
a distribuição da população no espaço geográfico. 

• Os mapas históricos apresentam informações sobre determinado 
momento histórico. 

• Os mapas anamórficos distorcem o tamanho de uma região e exageram 
suas dimensões para mostrar a informação ou mensagem desejada.  



1. Crosta Superior: crosta continental, formada 

rochas rochas graníticas – silício e alumínio Sial. 

Mais ou menos  30 a 50 km,  

2. Crosta Inferior: crosta oceânica, rochas 

basálticas, silício e magnésio Sima. Mais ou menos 

6 Km. 

3. Manto: ocupa quase metade do raio terrestre – 

Mais ou menos 2900km. A rocha do manto é 

composta de silício, oxigênio, ferro e magnésio em 

estado sólido. 

4. Núcleo externo: Mais ou menos 2250 km.  

5. Núcleo interno: é composto de ferro metálico 

misturado com uma pequena quantidade de 

níquel. Mais ou menos 1220 km. 

Estrutura da Terra 



AGENTES INTERNOS DO 

RELEVO 

 Tectonismo 

 Sismos 

 Vulcanismo 



Teoria da Deriva Continental 

- Alfred Wegener (1915) 
225.OOO.OOO ANOS ATRÁS 

200.OOO.OOO ANOS ATRÁS 

ATUALMENTE 



Teoria da Tectônica de Placas 

- Harry Hess (1960) 



Formação da cordilheira  

Meso-oceânica do Atlântico 



Corte vertical da zona de contato entre a 

placa de Nazca e a placa Sul-Americana 

A placa de Nazca mergulha por baixo da placa Sul-

Americana aproximadamente 1 centímetro por ano. 



Rochas 



Intemperismo / Erosão 
Os processos de intemperismo atuam através de 
mecanismos modificadores das  propriedades 
físicas dos minerais e rochas (morfologia, 
resistência, textura, etc.) e de suas características 
químicas (composição química e estrutura 
cristalina).  
 
Em função dos mecanismos predominantes de 
atuação, são classificados em : 
 
•  intemperismo físico  
•  intemperismo químico 
•  Intemperismo biológico 

Erosão - é a remoção e deposição do solo 
pela ação da água e do vento. 



Depósitos e Falhamentos 



Formação do Carvão 



Formação dos Solos 

Os fatores de formação do solo são: 
 

a) clima 

b) organismos 

c) rocha-mãe 

d) relevo 

e) tempo 

f) ação humana 



Os solos brasileiros  
 

 
No Brasil encontramos dois tipos de solo de grande fertilidade: a terra 
roxa e o massapê. 
 
A terra roxa é resultante da decomposição do basalto, uma rocha 
magmática vulcânica. Esse tipo de solo é encontrado em maiores 
extensões nos estados do Paraná e de São Paulo. Nele, cultiva-se, desde 
o século XIX, o café, que vem sendo gradativamente substituído pela 
cana-de-açúcar (no Paraná e em São Paulo), pela soja e pelo trigo (no 
Paraná). 
 
O massapê é proveniente da decomposição de rochas como o granito e o 
calcário. Esse tipo de solo cobre uma extensa faixa do Nordeste 
brasileiro. 
Logo depois da chegada dos portugueses ao Brasil, o massapê passou a 
ser bastante utilizado para o cultivo da cana-de-açúcar. 



 A Geomorfologia defende que as formas de relevo existentes na 

superfície terrestre são dinâmicas e resultam da ação conjunta de 

dois tipos de agentes: internos e externos. 

AGENTES INTERNOS         

(FORÇAS ENDÓGENAS) 

EX: 

 TECTONISMO: 

(responsável pela 

orogênese e epirogênese),  

 Faz o trabalho de 

“construção” do relevo 

AGENTES EXTERNOS           
(FORÇAS EXÓGENAS) EX: 

 INTEMPERISMO (ação da 
atmosfera) 

 RIOS (fluvial) 

 GELO (glacial) 

 VENTO (eólica) 

 MAR (abrasão) 

 fazem o trabalho de 
“modelagem” do relevo 

Ξ AGENTES FORMADORES DO RELEVO. 



PLANALTOS  -  também chamados de platôs, são áreas de altitudes variadas e limitadas, em 
um de seus lados, por superfície rebaixada. Os planaltos são originários das erosões 
provocadas por água ou vento. Exemplo: Planalto Central no Brasil, localizado em território 
dos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 

PLANÍCIES  -  superfície plana (pouca ou nenhuma variação de altitude), encontradas em 
regiões de baixas altitudes. Exemplos: Planície Litorânea, Planície Amazônica e Planície do 
Pantanal. 

 

DEPRESSÕES  -  regiões mais baixas do que as áreas em sua volta. Quando está abaixo do 
nível do mar - depressão absoluta. Quando apenas mais baixas do que as áreas ao redor- 
depressões relativas. Exemplo: Depressão Sul Amazônica 

 

MONTANHAS  -  quatro tipos: vulcânicas, se formam a partir de vulcões; de erosão, surgem 
a partir da erosão do relevo ao seu redor; falhadas, a partir de falhamentos, ficando 
soerguidos um sobre o outro; dobradas, a partir dos dobramentos. Exemplos: Aconcágua 
(Argentina), Pico da Neblina (Brasil), Logan (Canadá), Kilimanjaro (Tanzânia), Monte Everest 
(Nepal, China), Monte K2 (Paquistão, China), Monte Blanco (França, Itália). 

Formas de Relevo 



Cuestas  -  Forma de relevo dissimétrico constituída por uma sucessão alternada das 
camadas com diferentes resistências ao desgaste e que se inclinam numa direção, formando 
um declive suave de um lado e um corte abrupto de outro.  Exemplos: Depressão Periférica 
Paulista. 

 

Tabuleiros  -  Forma de relevo constituída por pequenos platôs, de altitude em geral 
modesta, entre vinte e cinquenta metros, limitados por escarpas abruptas, denominadas 
barreiras. Exemplos: Mais frequentes no Nordeste, os tabuleiros podem ser também 
encontrados no interior da Amazônia e no Espírito Santo. 

 

Chapadas  -  São formações com extensas superfícies planas em regiões de serras com 
altitudes geralmente superiores a 600 metros. É uma vasta planície com vegetação rasteira. 

Exemplos: Chapada Diamantina – maior chapada brasileira está localizada na Bahia; 
Chapada dos Guimarães (MT); Chapada dos Veadeiros (GO). 

 

Escarpas  -  É uma zona de transição entre diferentes províncias fisiogeográficas que envolve 
uma elevação aguda (superior a 45º), caracterizada pela formação de um penhasco ou uma 
encosta íngreme. A superfície desta encosta íngreme é chamada de rosto da escarpa.  

Formações Secundárias 



Mapa de Relevo 



Mapa de Relevo 



Mapa de Relevo 



TEMPO E CLIMA 

• Tempo: estado físico da atmosfera num dado instante em determinado lugar 

• Clima : inclinação 

• Clima: conjunto dos fenômenos meteorológicos que caracterizam o estado médio 
da atmosfera de um lugar, ao longo dos anos - analisado num período de 30 anos 

ELEMENTOS CLIMÁTICOS  
• Variáveis meteorológicas que caracterizam o clima: 

– Temperatura 

– Pressão 

– Umidade 

– Precipitação 

– Ventos 

– Radiação solar 



Massas de ar 

• Massas no Brasil 

– Equatorial Continental (mEc) 

– Equatorial Atlântica (mEa) 

– Tropical Atlântica (mTa) 

– Tropical Continental (mTc) 

– Polar Atlântica (mPa) 

 



VEGETAÇÃO  
BRASILEIRA 



É uma formação vegetal típica de áreas de clima equatorial 

(temperatura e pluviosidade elevadas). Apresenta as seguintes 

características:  

 

•   latifoliada (folhas largas),  

•   heterogênea (variedade de espécies),  

•   higrófila (de ambiente úmido),  

•   perene (sempre verde)  

•   e densa (fechada).  

 

 





•  A mata de igapó em terrenos alagados, 

próximo a rios, onde se desenvolve o 

extrativismo da piaçava, de palmeiras etc.; 

 

•  A mata de várzea em terrenos baixos e 

sujeitos à inundação, com destaque para as 

seringueiras, das quais se extrai o látex para 

a fabricação de borracha; 

 

•  A mata de terra firme ou caaetê em 

regiões mais elevadas, livres de inundação, 

que apresenta as árvores de maior porte e 

atividade madeireira. 



Formações florestais  
Floresta Tropical 

Também conhecida por floresta latifoliada 
tropical úmida de encosta.  

Suas principais características são: uma 
vegetação exuberante, heterogênea, 
densa, típica de clima tropical úmido, 
cuja existência está ligada ao relevo e à 
umidade. 

A Mata Atlântica estendia-se desde o CE 
até o RS. No entanto, a atividade 
devastadora do colonizador degradou-a 
violentamente (exploração madeireira e as 
queimadas. 

 
No interior da região sudeste = Mata da 

Bacia do Paraná – foi devastada pelo avanço 
do café. 







Formações florestais 
Mata dos Cocais 

• Mata de transição 

• Aparece no Meio-Norte 
(MA e PI) 

• Climas opostos – 
equatorial e semi-árido 

• Babaçu = área + úmida 

• Carnaúba = área - úmida 



Formações florestais 
Floresta Subtropical 

• Floresta aciculifoliada = 
folhas finas e alongadas 

• Homogênea 
• Mata das Araucárias (= 

pinheiro-do-paraná) – 
estendia-se de São 
Paulo ao Rio Grande do 
Sul 

• Sofreu intensa 
exploração (madeira)  



Formações complexas 
(estrato arbóreo + arbustivo + herbáceo) 

Cerrado 
 

• Também denominado savana-do-
brasil 

• Ocupava originariamente 25% do 
território 

• Típico do clima tropical – 2 
estações 

• Aparece na região CO e arredores 
• Pequenas árvores e arbustos 

retorcidos, com casca grossa, 
folhas pequenas caducifólias, 
raízes profundas 

• Devastado pela pecuária e 
agricultura comercial 
mecanizada (soja) 



Formações complexas 
(estrato arbóreo + arbustivo + herbáceo) 

Caatinga  
 

• Formação típica do clima semi-
árido 

• Aparece no sertão nordestino 
• Ocupa 11% do território nacional 
• Composta por plantas xerófitas 

(cactos), caducifólias e pela 
carnaubeira (folhas recobertas 
por cera) 

• Área ocupada pela agropecuária 
tradicional  predatória e extração 
de lenha 

• Ameaçada de desertificação 



Formações complexas 
(estrato arbóreo + arbustivo + herbáceo) 

Savana (África) 
Vegetação xeromorfa (adaptadas à aridez) preferencialmente de clima 
estacional, com aproximadamente 6 meses secos, com predomínio de 
espécies arbustivas (árvores de pequeno porte) e herbáceas (rasteiras) e 
apresentam a Macrofauna Africana. Ocorre em solos lixiviados.  

Podemos classificar a savana em quatro tipos: 

Arborizada cuja quantidade de árvores é bastante expressiva; 

Arbórea apresenta um certo número de árvores de maneira esparsa; 

Arbustiva  ausência de árvores, mas, com presença de arbustos; 

Herbácea é aquela que possui só vegetais do tipo das gramíneas. 



Formações complexas 
(estrato arbóreo + arbustivo + herbáceo) 

Pantanal matogrossense  
 
• Interior do MT e MS – extensa 

planície aluvial  
 
• Vegetação variada:   
     nas porções inundáveis aparecem 

as espécies rasteiras (pecuária); 
     nas porções de alagamento 

eventual aparecem espécies 
rasteiras, cerrados, caatingas, 
matas tropicais (=complexo do 
pantanal) 

• Recentemente apareceram a 
agricultura comercial, caça ilegal 
e pesca predatória. 



Formações herbáceas  
(campestres) 

Campos  

• Compostos por vegetação 
rasteira com gramíneas e 
pequenos arbustos 

• Campos meridionais = 
Campanha Gaúcha no RS, 
“campos limpos”, pecuária 

• Campos da Hiléia – áreas 
inundáveis da Amazônia 
oriental (AP e ilha do 
Marajó) 

• Campos de altitude – região 
sudeste e planalto das 
guianas 



Formações litorâneas 
Mangues 

• Estendem-se pela costa 
brasileira 

• Vegetais adaptados ao 
ambiente salobro 
(estuários) e pouca 
oxigenação 

• Arbustos e árvores de 
troncos finos e raízes 
aéreas 

• Extração de caranguejos 

• Ameaçados pela 
especulação imobiliária 



 

Formações litorâneas 
Restingas -  Dunas - Praias 



Domínios Morfoclimáticos 
(vegetação + clima + relevo + solos + hidrografia) 





VEGETAÇÃO  
MUNDIAL 



A tundra é a vegetação típica de áreas onde se verifica a 

existência do clima polar.  

 

Ela é composta de espécies vegetais que se reproduzem 

de modo rápido, como os musgos e liquens. Isso porque 

essa vegetação é característica de uma área onde o 

degelo ocorre em um período muito curto (verão polar).  

 

É nesse período que a paisagem branca do inverno dá 

lugar ao colorido, o qual pode ser observado nas fotos 

abaixo. 



Floresta Boreal com predomínio de coníferas (ou 

Taiga) é a vegetação típica das áreas onde se 

verifica a existência do clima frio. Ela é composta 

principalmente de coníferas (pinheiros e abetos) e 

concentra-se no trecho setentrional dos continentes 

Norte-americano e Eurasiano. 

 

Em algumas áreas dessa floresta constata-se um 

processo de desmatamento bastante acelerado, 

como resultado da exploração da madeira aí 

existente para uso industrial. 



É uma das vegetações típicas do climas do tipo 

temperado. Ela é composta por espécies vegetais 

bastante variadas, como a bétula, o carvalho e a 

faia.  

 

A maior parte destas florestas temperadas 

apresenta folhas caducas, e é a região que mais 

foi devastada no decorrer da história, 

principalmente na Europa.  



Predomínio de gramíneas. As estepes são uma 

das vegetações típicas nas áreas de climas do 

tipo temperado.  

 

Ela é composta por gramíneas, isto é, por 

espécies herbáceas (ervas).  

 

Grande parte das áreas onde ocorre esse tipo de 

vegetação é ocupada nos dias atuais por 

atividades agrícolas. 



Vegetação esparsa, com plantas resistentes à estiagem. É típica do sul 

da Europa, composta de espécies características de áreas onde se 

constata a existência de verões quentes e secos e invernos chuvosos, 

como as plantas xerófilas, resistentes a longos períodos de estiagem, a 

exemplo dos maquis e dos garrigues. 



Desertos ou regiões áridas são regiões que 

apresentam duas características essenciais: 

 

• escassez e irregularidade de chuvas; 

• grande variação diária de temperatura. 

 

A maior parte dos desertos recebe alguma chuva e 

possui uma cobertura vegetal rala e descontinua, com 

características de espécies xerófitas, a não ser nas 

áreas de solos muito inadequados, como as dunas de 

areias movediças. 



 O uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população no mundo. 

Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo de água 

superou em duas vezes o crescimento populacional durante o século XX. 

  

TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009. 

  

Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da água 

apresentada no texto é a: 

 

a) ampliação de sistemas de reutilização hídrica. 

b) expansão da irrigação por aspersão das lavouras. 

c) intensificação do controle do desmatamento de florestas. 

d) adoção de técnicas tradicionais de produção. 

e) criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos. 
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O uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população no mundo. 

Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo de água 

superou em duas vezes o crescimento populacional durante o século XX. 

  

TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 2009. 

  

Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da água 

apresentada no texto é a: 

 

a) ampliação de sistemas de reutilização hídrica. (uso de tecnologia) 

b) expansão da irrigação por aspersão das lavouras. 

c) intensificação do controle do desmatamento de florestas. 

d) adoção de técnicas tradicionais de produção. 

e) criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos. 
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A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a 

combustão que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior 

consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do 

tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, 

os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. 

  

MURTA, A. Energia: o vício da civilização. Rio de Janeiro: Garamond, 2011 (adaptado). 

  

Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transportes e uma 

medida para promover a redução de seu uso estão indicados, respectivamente, em: 

 

a) Aumento da poluição sonora – construção de barreiras acústicas. 

b) Incidência da chuva ácida – estatização da indústria automobilística. 

c) Derretimento das calotas polares – incentivo aos transportes de massa. 

d) Propagação de doenças respiratórias – distribuição de medicamentos gratuitos. 

e) Elevação das temperaturas médias – criminalização da emissão de gás carbônico. 
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Um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transportes e uma 

medida para promover a redução de seu uso estão indicados, respectivamente, em: 

 

 

MOTOR A COMBUSTÃO (COMB. FÓSSEIS)  -  GESTÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

a) Aumento da poluição sonora – construção de barreiras acústicas. 

b) Incidência da chuva ácida – estatização da indústria automobilística. 

c) Derretimento das calotas polares – incentivo aos transportes de massa. 

d) Propagação de doenças respiratórias – distribuição de medicamentos gratuitos. 

e) Elevação das temperaturas médias – criminalização da emissão de gás carbônico. 
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 De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente; lustres balançam, 

objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do 

imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos 

sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. 

  

ASSAD, L. Os (não tão) imperceptíveis movimentos da Terra. ComCiência: Revista 

Eletrônica de Jornalismo Científico, n.o 117, abr. 2010. Disponível em: 

http://comciencia.br. Acesso em: 2 mar. 2012. 

  

O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam 

espaços próximos às áreas de: 

 

a) alívio da tensão geológica. 

b) desgaste da erosão superficial. 

c) atuação do intemperismo químico. 

d) formação de aquíferos profundos. 

e) acúmulo de depósitos sedimentares. 
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Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva da Corrente do Golfo para o 
norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de 
zeros, uma bola cor rosa-choque. Anotei a posição e data: Latitude 49°49' N, Longitude 23°49’ 
W. Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia  uma carta com a foto de um 
menino norueguês, segurando a bolinha e a estranha nota. 
 
No texto, o autor anota sua coordenada geográfica, que é: 
 
a) a relação que se estabelece entre as distâncias representadas no mapa e as distâncias reais 
da 
superfície cartografada.  
 
b) o registro de que os paralelos são verticais e convergem para os polos, e os meridianos são 
círculos imaginários, horizontais e equidistantes. 
 
c) a informação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou 
acidente geográfico na superfície terrestre. 
 
d) a latitude como distância em graus entre um ponto e o Meridiano de Greenwich, e a 
longitude como a distância em graus entre um ponto e o Equador. 
 
e) a forma de projeção cartográfica, usada para navegação, onde os meridianos e paralelos 
distorcem a superfície do planeta. 
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a) Escala 
b) paralelos são verticais  - meridianos são círculos imaginários (IRRELEVANTE) 
c) a informação de um conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar um ponto ou 

acidente geográfico na superfície terrestre. 
d) a latitude como distância em graus  - Equador 
     a longitude como a distância em graus - Greenwich 
e) Projeção cartográfica (IRRELEVANTE) 

Peters 

Mercator 

Mollweidi 
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a) magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores extinções desses animais já conhecidas 
ao longo da história terrestre. 
b) sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos 
sedimentos. 
c) magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação de tocas 
que foram posteriormente lacradas. 
d) sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de 
erosão dessa área representada. 
e) metamórficas, pois os animais representados precisavam estar perto de locais quentes. 

O esquema mostra depósitos 
em que aparecem fósseis de 
animais do Período Jurássico.  
 
As rochas em que se encontram 
esses fósseis são: 
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A medida que os repteis iam morrendo ao longo do Período Jurássico, 
seus restos iam-se depositando no fundo de vales e depósitos de 
sedimentos que se formaram em camadas (a estratificação) e 
permitiram, por um processo físico-químico, mantê-los como fosseis. 
 
Rochas - agregado natural, formado por um ou mais minerais, inclusive 
vidro vulcânico e matéria orgânica, que constitui parte considerável da 
crosta terrestre. Esses minerais se agregam obedecendo leis físicas, 
químicas, e físico-químicas, fatores que distinguem as rochas em três 
grupos distintos: 

• Metamórficas 
• Sedimentares 
• Magmáticas (ígneas ou cristalinas) 
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O esquema representa um 
processo de erosão em encosta. 
Que prática realizada por um 
agricultor pode resultar em 
aceleração desse processo? 
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a) Plantio direto. 
b) Associação de culturas. 
c) Implantação de curvas de nível. 
d) Aração do solo, do topo ao vale. 
e) Terraceamento na propriedade 



d) Aração do solo, do 
topo ao vale. 
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Aumento de exposição ao intemperismo.  
Desmatamento – exposição a enxurradas aumento da Erosão. 
 
Intemperismo: ocasionando a alteração das rochas próximas a  
superfície terrestre em produtos que estão mais em equilíbrio com 
novas condições físico-químicas. 
 
Erosão : processo de remoção dos produtos do intemperismo. 



a) a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam menos água 
em seus leitos. 
b) a contaminação da população pelos sedimentos trazidos 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 amebíase na população urbana, em 
decorrência do escoamento de água poluída do topo das encostas. 

Muitos processos erosivos se concentram nas 
encostas, 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 muitas cidades brasileiras é: 
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a) a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam menos 

água em seus leitos. 
 

Retirada da vegetação causa perda de solos férteis (VOSOROCA), colabora com o 
preenchimento dos vales dos rios com sedimentos (ASSOREAMENTO) e aumento a 
probabilidade de transbordamentos e inundações das regiões marginais 
(ALAGAMENTOS) 

Muitos processos erosivos se concentram nas 
encostas, 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 muitas cidades brasileiras é  
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Depósitos Sedimentares 



Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa 
deles foi analisar os  ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e 
propor medidas de recuperação. A seguir, são reproduzidos trechos 
aleatórios extraídos dos relatórios desses dois pesquisadores.  
 
Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1: 
 
I. “Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais deste ecossistema, como os pinheiros, 
a gralha azul também está em processo de extinção.” 
 
II. “As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas que predominam nesse ecossistema estão 
sendo utilizadas em carvoarias.”  
 
Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2: 
 
III. “Das palmeiras que predominam nesta região podem ser extraídas substâncias importantes 
para a economia regional.” 
 
IV. “Apesar da aridez desta região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se pode 
desprezar a sua biodiversidade.” 
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Os trechos I, II, III e IV referem-se, 
pela ordem, aos seguintes 
ecossistemas: 
 
a) Caatinga, Cerrado, Zona dos 
cocais e Floresta Amazônia. 
 
b) Mata de Araucárias, Cerrado, 
Zona dos cocais e Caatinga. 
 
c) Manguezais, Zona dos cocais, 
Cerrado e Mata Atlântica. 
 
d) Floresta Amazônia, Cerrado, 
Mata Atlântica e Pampas.  
 
e) Mata Atlântica, Cerrado, Zona 
dos cocais e Pantanal. 
 
 

Ecossistemas brasileiros: mapa da 
distribuição dos ecossistemas. 
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b) Mata de Araucárias, Cerrado, 
Zona dos cocais e Caatinga. 
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Mata dos Cocais -  meio-norte do Brasil – entre o domínio 
Amazônico e domínio da Caatinga, é uma área de transição, 
com cobertura vegetal predominantemente de babaçu (10 a 
15m – MA e PI) e Carnaúba (20m – MA, PI, CE e RN) 

Mata das Araucárias – ocupa os planaltos da 
bacia do Paraná, em altitudes médias de 850 
a 1300 metros, semi-homogênea associada 
com espécies herbáceas e arbustivas. 

Cerrado – nas chapadas. Regiões tropicais, 
com baixa fertilidade dos solos. Composto de 
dois estratos: arbóreo-arbustivo (lenhoso) e 
herbáceo-subarbustivo (gramíneas e ervas). 
FOGO importante controlador. Camada 
superficial isolante. 

Caatinga – em colinas suaves. Semi-aridez e pouco fértil e 
rochoso. Rios intermitentes e rasos. Em época de chuvas, 
inundações. Espécies xerófilas. 


