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Você já reparou na diversidade de formas que aparecem nas paisagens ao nosso redor?
Observe as figuras abaixo com atenção.
FIGURA 1

FIGURA 2
Acervo pessoal profa. Ligia Alves dos Santos Souza

www.rio.rj.gov.br/web/riotur

Descreva cada uma das figuras acima, procurando relatar o maior número de detalhes possível do que você vê,
buscando se há semelhanças e diferenças, tanto sobre os elementos que constituem cada paisagem, quanto sobre
as formas da superfície.
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FIGURA 1

FIGURA 2
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Recapitulando...
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A paisagem pode ser definida como tudo aquilo que os nossos olhos veem. Dependendo das características que nela
se destacam, podem ser classificadas como natural e humanizada. Podemos dizer que a paisagem é natural quando
nela se destacam elementos da natureza, como montanhas, florestas, rios, mares, lagoas, praias etc. Quando
dominarem elementos relacionados às atividades humanas, como pontes, cidades, parques, aeroportos, estradas,
construções, costumamos dizer que a paisagem é humanizada.

OUTRAS REPRESENTAÇÕES DO RELEVO

AGORA,
É COM VOCÊ

!!!

No primeiro bimestre, vimos alguns conceitos que são vitais para a Geografia, como o de paisagem. No
espaço abaixo, procure fazer uma pequena redação sobre as marcas do relevo observadas na paisagem.
Analise a paisagem observada da janela da sua escola ou da sua casa e descreva as características do relevo
e sua relação com a organização da sociedade local. Aqui você estará demonstrando se você entendeu bem o
que é paisagem natural e o que é paisagem humanizada!

__________________________________________________________________

http://www.museoreinasofia.es/index_en.html

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Menina na janela
(Salvador Dalí – Espanha)

__________________________________________________________________
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Foi fácil descrever a paisagem das cidades?
É a descrição da PAISAGEM HUMANIZADA. Você teve dificuldade?
Neste bimestre, você vai estudar as PAISAGENS NATURAIS. A figura 2, portanto, é o nosso assunto principal: o
RELEVO. A esse conjunto de altos e baixos, ou seja, ao conjunto das diferentes formas que se observam na
superfície terrestre nós damos o nome de RELEVO.
Agora, confira no desenho abaixo, os principais tipos de relevo da Terra:

MONTANHA

Chapada dos Guimarães (MT)

SERRA

COLINAS

ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR - IBGE
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Foto: Professora Beatriz Santos6

CORDILHEIRA

CHAPADA

RIO
LAGOA

DELTA

COSTA

PLANÍCIE
GOLFO
ENSEADA

BAÍA

CABO

ESTUÁRIO
ILHA

Você sabe como essas unidades do relevo foram formadas?

5

Vamos saber mais sobre esse assunto nas próximas páginas!

Continua

Há milhões de anos existia um único continente chamado Pangeia. Devido à dinâmica das PLACAS
TECTÔNICAS, ele foi se rompendo e cada porção de terra foi se distanciando até chegar à posição atual.
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http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=96

Os estudiosos encontraram
SEMELHANÇAS nas
rochas, terreno, clima etc entre os continentes AFRICANO e
AMERICANO, indicando que, um dia, estiveram unidos num
bloco de terras contínuas.

Observe, na imagem acima, o que
aconteceu há, aproximadamente, 130 milhões
de anos, quando o supercontinente se dividiu
em vários continentes menores, entre eles a
América do Sul.

http://www.caminhosgeologicos.rj.gov.br/

Diversas cadeias de montanhas foram formadas ao longo de milhares de anos!

6

Investigando ...

POR QUE OS SISMOS (TREMORES DE TERRAS) ACONTECEM?

Esta é uma pergunta feita muito frequentemente. A parte mais externa da Terra, a litosfera, é rígida e dividida
em diversas partes ou placas tectônicas, as quais se movimentam simultaneamente. Nas zonas de contato entre
essas placas (representadas no mapa pelas setas) ocorrem os maiores e mais frequentes terremotos.
Adaptado - http://www.obsis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=71&lang=pt

PLACAS
TECTÔNICAS

7

Atlas Geográfico Escolar. IBGE, 2004, p. 66.
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BORDAS OU
ZONAS DE
CONTATO

Brasil

O Brasil, por estar situado no interior da placa tectônica da América do Sul, uma região continental estável,
apresenta um número de tremores de terra bem inferior àquele observado nas bordas de placas, como é o caso da
zona de contato entre as placas de Nazca e a Placa Sul-Americana, onde os sismos (abalos) são mais frequentes.

MOVIMENTOS TECTÔNICOS

Esses movimentos são gerados pelo deslocamento dos imensos blocos de rocha que, literalmente,
flutuam sobre o magma (placas tectônicas), estejam eles emersos (os continentes), estejam eles imersos
(fundo do oceano).
Quando as pressões são horizontais,
são
formados
dobramentos
ou
enrugamentos na rocha. Esses movimentos
são chamados de OROGENÉTICOS ou
DOBRAMENTOS. Observe a imagem

Atlas Geográfico Escolar - IBGE

Atlas Geográfico Escolar - IBGE

Dobras
Falhas
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Quando as pressões dos movimentos
dessas rochas são verticais, os blocos
continentais sofrem levantamentos e
rebaixamentos. Esses movimentos são
chamados de EPIROGENÉTICOS ou
FALHAMENTOS. Observe a imagem.

As montanhas e as cordilheiras (conjunto de montanhas) se
originam de ambos os movimentos aqui descritos.

8

Observe, no mapa abaixo, os pontos destacados. Eles representam vulcões encontrados nas áreas de
maior atividade sísmica, marcada com cinza escuro.

9

Brasil

Observe a área onde o Brasil está localizado. Aparece algum vulcão ativo por lá? Não? Então, como podemos
explicar alguns tremores de terra que ocorrem no país? Continue a ler, atentamente, as próximas páginas para
descobrir...

Atlas Geográfico Escolar. p.66 IBGE. 2004.
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Se você retornar ao mapa anterior para comparar, poderá concluir que essas regiões coincidem com os
limites entre placas tectônicas convergentes, ou seja, aquelas que se encontram.

O tremor que atingiu o agreste de Pernambuco, no final da noite do dia 19 de maio de 2012, não tem relação
com o terremoto de 8,8 graus na escala Richter que atingiu o Chile menos de 24 horas antes. A afirmação é do
coordenador do Departamento de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Joaquim
Ferreira. De acordo com informações da UFRN, o tremor atingiu 2,4 graus, e seu epicentro foi localizado em uma área
rural, entre os municípios de Caruaru e São Caetano, a cerca de 150 quilômetros da capital, Recife.
Mesmo tendo sido sentido por moradores das duas cidades - que relatam a observação de movimentos de
móveis e lustres, além de sensações de náuseas e tonturas - o sismo não provocou nenhum dano material e não
causou vítimas.
Segundo especialistas da UFRN, este tipo de fenômeno é comum na região, que fica localizada em uma falha
geológica de 254 km de extensão, que vai do Recife até a cidade de Arcoverde, no sertão do estado. O último registro
de tremor havia sido feito no dia 25 de novembro do ano passado. Na ocasião, o sismo atingiu 2,1 graus e também
não causou maiores transtornos. A maioria dos tremores, segundo os técnicos, ocorre em uma profundidade que vai
de quatro a seis quilômetros.
O maior abalo sísmico, já registrado na área, aconteceu em Caruaru, em 20 de maio de 2006, e atingiu 4 graus.
Adaptado - http://www.obsis.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=182%3Arecife-registra-efeitos-de-terremoto-norn&catid=42%3Anoticias&Itemid=95&lang=pt
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TREMOR NO AGRESTE DE PERNAMBUCO NÃO TEM RELAÇÃO COM O DO CHILE
RECIFE REGISTRA EFEITOS DE TERREMOTO NO RN

Sublinhe, no texto, a causa do tremor de terra em Pernambuco.

10

Nem todo tremor em solo brasileiro é resultado de um sismo causado por um terremoto na Placa SulAmericana. Existem outros fatores típicos do nosso território que provocam tremores. Leia as
reportagens abaixo com atenção.
15/01/ 2011
Moradores de região serrana do Rio sentem tremores no solo
Moradores do distrito de Boa Esperança, localizado em Nova Friburgo, informaram que, na terça-feira,
diversos habitantes sentiram o chão tremer.
É importante notar que não foi registrado qualquer abalo sísmico na região.
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Essas microacomodações de solo são bastante comuns após grandes desmoronamentos, e muitas
vezes são relatadas por populações localizadas a mais de 50 km do local do evento.
Normalmente, são provocados por leves ou profundas distorções no nível do solo, que precisa se deslocar
para suportar gigantescas cargas de rochas e terra sobre locais que antes eram destinados a leitos de rios,
(Adaptado de http://www.apolo11.com/terremoto_brasil.php)
túneis e galerias pluviais.
12/03/2010
Tremor de terra assusta moradores de três municípios alagoanos
De acordo com especialistas, os abalos alcançaram 2,3 graus na escala Richter e podem ter sido
provocados por uma acomodação do terreno do Vale do Mundaú.
Há três anos, os sertões alagoano e sergipano sofreram abalos sísmicos, que foram atribuídos à
acomodação do terreno devido à formação de grandes lagos, como as represas do Sobradinho, Itaparica e
Xingó. “Estas represas não existiam antes e, devido ao peso que o reservatório de água exerce na superfície,
como o local possui muitas cavernas, é possível que haja a acomodação do terreno. O mesmo pode ocorrer
nas cidades com o peso dos edifícios e o bombeamento de água subterrânea”.
(Adaptado de
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http://gazetaweb.globo.com/v2/noticias/texto_completo.php?c=199792)

A FORMAÇÃO
A movimentação das
placas tectônicas abre caminho
para que o magma, rocha
fundida no interior da Terra,
suba à superfície.

CHAMINÉ

A ERUPÇÃO
Quando
o
reservatório
do vulcão está muito cheio, o
magma é liberado pela abertura entre
uma placa e outra. O magma,depois
de expelido pela chaminé do vulcão,
passa a ser chamado de lava.

Revista Nova Escola. Ano XXV. N.233. Junho/Ju
lho/ 2010. Ed. Abril. Fundação Victor Civita

PLACA
TECTÔNICA
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MAGMA

COMO OS VULCÕES SE FORMAM?
A formação e a erupção de um vulcão ocorrem graças ao choque das placas tectônicas (veja a ilustração). No
Brasil, não há vulcanismo ativo há milhões de anos. Os ciclos tectônicos, que permitem a formação dos vulcões, têm um
período de existência de, aproximadamente, 300 milhões de anos. Quando esse processo termina, cessa também a
atividade vulcânica. Segundo os estudiosos, um novo ciclo poderá se instalar no país, provavelmente no litoral, mas só
daqui a milhões de anos.

12

O RELEVO SUBMARINO
O fundo do mar também faz parte do relevo do nosso planeta. Para facilitar o nosso estudo, podemos dividir o
relevo em duas partes:
a) o relevo que vemos, sobre o qual estamos “pisando” e que você estudou até agora: RELEVO
CONTINENTAL ou TERRESTRE;
b) o relevo que não vemos e que está coberto pelas águas dos oceanos e mares: RELEVO SUBMARINO.
Confira as principais formas do relevo submarino no esquema abaixo:

essaseoutras.com.br/relevo-submarino-resumo-da-estrutura-forma-tipos-e-caracteristicas/
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O FUNDO DO MAR

PLATAFORMA
CONTINENTAL
TALUDE

DORSAL OCEÂNICA

REGIÃO PELÁGICA
REGIÃO ABISSAL
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Entre no site http://super.abril.com.br/multimidia/mundo-mar/mundo-mar.html
e viaje pelo fundo do mar. Você vai aprender muita coisa se divertindo.

CAÇA-CONHECIMENTO
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1- O magma, depois de expelido pela chaminé do vulcão, passa a ser chamado de _______________ .
2- As terras imersas constituem o relevo ______________ .
3-. Estudiosos encontraram semelhanças nas rochas, terreno, clima etc entre os continentes americano e___________.
4- A formação e a erupção de um vulcão ocorrem graças ao choque das placas ______________ .
5- Os movimentos resultantes da pressão vertical são chamados de epirogenéticos ____________ .
6- Os movimentos que levaram à pressão horizontal da superfície são chamados orogenéticos ou _______________ .

14

O RELEVO NEM SEMPRE É O MESMO...
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http://www.lsie.unb.br/rbg/index.php/rbg/article/view/218/171

http://www.lsie.unb.br/rbg/index.php/rbg/article/view/218/171
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Os AGENTES EXTERNOS são aqueles que atuam na transformação do relevo. Seu principal trabalho é
modelar a superfície, desgastando-a. O primeiro grande agente externo do relevo é o INTEMPERISMO. O
intemperismo é considerado um processo natural que provoca a alteração das rochas e de seus minerais. Ele pode
ser físico e químico. Os seres vivos também podem participar (aqui incluímos até o homem) desse processo.
Você já ouviu falar em “Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”? Este é um exemplo do
INTEMPERISMO QUÍMICO, no qual a água, aos poucos, desestrutura os minerais que formam a rocha, como se as
dissolvesse.
O INTEMPERISMO FÍSICO, por sua vez, atua quebrando as rochas em pequenos pedaços. Um exemplo disso
você pode verificar na figura abaixo, mostrando dois ângulos de uma mesma cadeia montanhosa. Essas montanhas
sofrem os efeitos da ação das geleiras.

Essas enormes placas de gelo, que cobrem as montanhas em áreas de clima frio, descem das áreas mais
elevadas com uma força tão grande que são capazes de carregar enorme quantidade de rochas fragmentadas
(quebradas e pequenos pedaços) para as áreas mais baixas. Assim, na figura, observamos a formação de um
vale glacial entre as montanhas e de uma planície mais à frente.

O texto abaixo mostra as ondas do mar, atuando como agentes externos, causando, ao mesmo tempo, um
INTEMPERISMO QUÍMICO, desgastando rochas, e um intemperismo físico, quando carrega areia para outras
áreas, desgastando mais rochas. O resultado desse intemperismo físico corresponde à deposição de sedimentos,
formando as praias (trabalho realizado pelas ondas).

EROSÃO EM PRAIAS DO RIO DE JANEIRO
O aumento do nível do mar representa um grande risco para as praias. No Rio de Janeiro, a água avançou em
média três centímetros por ano sobre a faixa litorânea na última década. Uma equipe do Laboratório de
Oceanografia Geológica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) monitora a dinâmica dos sedimentos
das praias cariocas na tentativa de identificar pontos de invasão pelo mar e propor soluções para minimizar a erosão
costeira.

Em Copacabana, por exemplo, áreas próximas aos postos quatro e seis concentram a energia das ondas e têm
sua faixa litorânea diminuída. Daqui a 100 anos, quando, de acordo com as previsões, a elevação do nível do mar
será, em média, de um metro e meio a dois metros, o oceano avançará entre 100 e 150 metros em direção à costa
durante as ressacas, segundo os cálculos da pesquisa, invadindo o litoral do Rio em alguns pontos e provocando
prejuízos.
Segundo os pesquisadores, a melhor forma de evitar esse problema seria a reposição dos sedimentos levados
dessas praias, que são depositados na plataforma continental (faixa de 20 a 200 metros de profundidade do subsolo
marítimo em frente à zona litorânea). Por enquanto, as pessoas ainda não se conscientizaram. O transporte dos
sedimentos, que estão na plataforma continental, é simples, mas precisa de pesquisas e investimentos.
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ÁREAS DE PERIGO

Adaptado - http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/geociencias/erosao-em-praias-do-rio-de-janeiro/?searchterm=erosao

Glossário: monitorar - acompanhar, vigiar; ressacas - ondas gigantes provocadas por fortes ventos ou pelas marés altas.

16
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http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=4397&bd=1&pg=1&lg=

COMO SE FORMA A AREIA DA PRAIA

Esse processo é semelhante àquele que forma a areia dos rios, dunas,
lagos e lagoas. São necessários milhões de anos de desgaste da rocha
pela ação das ondas do mar, pela ação das correntes dos rios ou até
mesmo pela ação dos ventos e das variações de temperatura.
É o tipo de rocha que determina o tipo de areia em que você deita e rola no
verão. "Por exemplo, aquela areia branca e fina, comum nas praias do
Brasil, é composta, principalmente, de quartzo, mineral presente no granito,
um dos tipos de rocha mais abundante na Serra do Mar, que margeia o
litoral do país".
Adaptado de http://mundoestranho.abril.com.br/ciencia/pergunta_287659.shtml.

Praia da Costa Verde:
areia vinda da Serra do Mar.

Após a leitura dos textos podemos afirmar que todas as praias possuem grãos de areia
com as mesmas características? Justifique sua resposta.
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

Uma curiosidade: no Rio de Janeiro, os cariocas costumam chamar as elevações que contornam a cidade de
morros! Na verdade, elas são PLANALTOS.
A imagem abaixo mostra um trecho da praia de Copacabana, separada das praias de Ipanema e do Leblon pela
Pedra do Arpoador. Todos os bairros que correspondem a essas praias estão sobre uma planície que já foi uma
restinga. Ao fundo, você pode reparar a Lagoa Rodrigo de Freitas. Os planaltos ao fundo formam o Maciço da Tijuca.
Lagoa Rodrigo de Freitas

rio.rj.gov.br/web/riotur/

Pedra do
Arpoador
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Maciço da Tijuca
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http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=il
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Observe bem a imagem do Pão de Açúcar e do Morro Cara de Cão. Compare as suas altitudes e formas.
Você acha que eles sofreram desgaste pela ação da erosão? Qual deles sofreu mais?
Justifique sua resposta nas linhas abaixo.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Glossário – altitude: corresponde à distância de um ponto da superfície da Terra em relação ao nível do mar, considerado como altitude zero.

AÇÃO ANTRÓPICA: O HOMEM MODIFICANDO O RELEVO
Outro importante agente externo, que atua, modificando o relevo, é o homem. A partir de nosso modo de vida
e, especialmente, a partir de nossas atividades econômicas, direta e indiretamente, alteramos o relevo terrestre.
A ação do homem sobre o Planeta recebe o nome de ação antrópica.

users.rdc.puc-rio.br

users.rdc.puc-rio.br

vejasp.abril.com.br
educadores.diaadia.pr.gov.br

Aterro do Flamengo (anos 1960)

Aterro do Flamengo hoje

As imagens acima mostram o poder do homem na transformação da
paisagem: a primeira e a segunda fotos mostram o Aterro do Flamengo, na zona
sul do Rio de Janeiro. Foi utilizado para aterrar a região o material aproveitado do
desmonte dos Morros do Castelo, e de Santo Antônio, no Centro do Rio.

Já a foto ao lado demonstra uma área
agrícola
em
que
a
plantação
acompanha a declividade do terreno a
fim de evitar a erosão do solo.
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Demolição do Morro do Castelo,
em 1922, registrada por Luciano
Ferrez

20
Agricultura em curva de nível

CAÇA-CONHECIMENTO
1- As elevações que contornam a cidade do Rio de Janeiro costumam ser chamadas de “morros” pelas pessoas. Na
verdade essas elevações se chamam:
2- Que tipo de intemperismo carrega areia das praias?
3- São movimentos gerados pelo deslocamento dos imensos blocos de rocha que, literalmente, flutuam sobre o
magma:
4- O homem também atua modificando o relevo. Essa ação do homem sobre o planeta recebe o nome de ação:
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5- Fenômeno que ocorre no litoral das praias do Rio de Janeiro. Corresponde à formação de ondas gigantes,
provocadas por fortes ventos ou pelas marés altas:
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Agora que você já conhece as formas da crosta terrestre, vamos aprender um pouco sobre as
transformações de suas camadas mais superficiais, aquelas que dão origem aos solos.

As rochas, sob a ação do clima (chuva, vento, sol e temperatura) e com a influência do relevo (planícies,
morros, montanhas e vales), de animais e vegetais e, durante centenas, milhares ou milhões de anos, vão
sofrendo transformações e diminuindo de tamanho. Essa transformação, também chamada de
INTEMPERISMO, continua até os grãos alcançarem tamanhos bem pequenos.

SOLO ARGILOSO
COMPACTADO

SOLO COM
HÚMUS

rusoares65.pbworks.com

portaldoprofessor.mec.gov.br

sobiologia.com.br

SOLO ARENOSO

Geografia - 6.° Ano
3.° BIMESTRE / 2013

A cor do solo depende do material de origem e do conteúdo de matéria orgânica . O solo é mais escuro,
por exemplo, quanto maior for a quantidade de matéria orgânica. Adaptado de http://cienciahoje.uol.com.br/
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A IMPORTÂNCIA DO SOLO
Os solos são muito importantes em nossa vida.
Deles dependem todas as atividades agropecuárias, como a produção de alimentos, fibras, madeira e criação
de animais: grãos (milho, arroz, feijão, trigo, soja, amendoim), café, frutas, hortaliças e legumes, algodão, carne,
leite, ovos, flores, árvores etc. Sem falar na indústria da construção (areia, tijolo e telha) e na conservação das
florestas, rios, lagos - biodiversidade.
Além de sua importância na agricultura, na construção civil e para o meio ambiente, os solos também podem
produzir arte como, por exemplo, as esculturas e cerâmicas em argila.
Adaptado de http://ccw.sct.embrapa.br/?pg=bloguinho_default&codigo=61
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Faça uma pesquisa na Sala de Leitura ou no Laboratório de Informática sobre algumas técnicas modernas de
recuperação de solos degradados.

http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/geociencias/solos-recuperados

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO RELEVO
As duas figuras abaixo mostram uma forma bastante simples de se representar o relevo. São as curvas de nível (figura 1).
Compare a foto da figura 1 e o esquema da figura 2. Para desenhar as curvas de nível, o primeiro passo é marcar os
pontos de altitude do relevo. Depois, como numa brincadeira de ligue os pontos, vai-se traçando uma linha ligando todos
os pontos de mesma altitude. O resultado são as curvas de nível.

Curvas
de nível

FIGURA 2

Curvas de
nível

http://www.share-searchengine.com/pt/aterro%20e%20corte%20no%20terreno-ppt-1.html

Adaptado. http://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/historia-da-cartografia/a-era-dosdescobrimentos-sec-xv-a-xviii

http://atlasescolar.ibge.gov.br

Durante muitos séculos, os mapas foram um privilégio da elite.
Apenas reis, nobres, alto clero, grandes navegadores e
armadores de expedições marítimas, tinham acesso a esse tipo
de informação. Somente a partir da invenção da imprensa, na
segunda metade do século XV, os mapas puderam ser mais
amplamente utilizados. Em 1570 surgia o primeiro grande Atlas
mundial, confeccionado por Ortelius (1527-1598), o "Theatrum
Orbis Terrarum", originalmente escrito em latim, teve várias
edições e mais de 7000 (sete mil) cópias impressas em
diferentes idiomas.

Typus Orbis Terrarum“ - Ortelius, 1571
Tradução: Modelo Completo da Terra.
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http://www.share-searchengine.com/pt/aterro%20e%20corte%20no%20terrenoppt-1.html

FIGURA 1
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ESPAÇO
CRIAÇÃO
Você vai montar uma maquete do relevo, a partir do molde da página seguinte. Você vai precisar de um
papelão, várias folhas de papel branco e outros materiais. Siga as instruções:
- desenhar, em folha fina, o contorno geral do mapa;
- desenhar, no mesmo tipo de folha, toda curva de nível de menor altitude;
- desenhar, em folhas separadas, cada uma das curvas de nível mapeadas;
- colocar cada uma dessas folhas sobre o papelão;
- recortar as curvas do papelão, usando uma tesoura sem ponta;
- colar as peças (as curvas), montando o relevo: as curvas de maior altitude sobre as de menor altitude, até o
topo das partes mais altas;
- cobrir, com papel marchê, papel toalha ou higiênico, aplicados com pincel embebido de mistura cola brancaágua para facilitar a aplicação da massa corrida, que, eventualmente, pode até ser desnecessária;
- se quiser incrementar a atividade, pintar o morro de marrom e fazer arbustos e árvores com espuma e ir
colando em cada altitude.
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O auxílio do
seu Professor,
neste
momento, é
fundamental.

http://cartografiaescolar.wordpress.com/maquete
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O resultado do trabalho ficará semelhante à figura abaixo. Mas, com certeza, muito mais bonito!!!

Continua

AGORA,
É COM VOCÊ

!!!
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Você
pode
colocar uma
folha por cima
para copiar as
curvas.
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PLANALTOS
MONTANHAS
As montanhas são as
grandes elevações naturais da
superfície da Terra. Formadas a
partir de movimentos da crosta
terrestre**, em períodos mais
recentes da história da Terra, os
agentes erosivos ainda não
atuaram significativamente no
seu desgaste, apresentando
formas mais abruptas (muito
inclinadas) e pontiagudas.

PLANÍCIES
As são áreas da superfície
terrestre, relativamente planas,
formadas pelo acúmulo de
sedimentos,
provenientes
de
outras formas de relevo mais
elevadas.
SERRA
Conjunto de montanhas ou
planaltos,
formando
um
alinhamento.
COLINA
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DEPRESSÕES
As depressões são formas
de relevo que apresentam
altitudes mais baixas do que as
áreas ao redor. Existem dois
tipos: aquelas localizadas em
altitude inferior a do nível do mar
(depressão absoluta) e as
situadas em altitude acima do
nível
do
mar
(depressão
relativa).

Elevação de terreno que
apresenta encostas suaves.

Os planaltos são terrenos
mais ou menos elevados e que
apresentam
formas
suaves.
Formados em períodos muito
antigos da história da Terra, já
foram bastante desgastados pelos
agentes erosivos.
VALE
É
uma
depressão
alongada, acompanhada por
planaltos ou montanhas e,
normalmente,
por
onde
passam rios.

CORDILHEIRA
Grandes
cadeias
de
montanhas, bastante elevadas e
de origem geológica recente.

http://www.mineropar.pr.gov.br/mo
dules/glossario/conteudo.php

** Crosta terrestre – camada rochosa da Terra sobre a qual estamos pisando; agentes erosivos - forças que atuam no desgaste da superfície
terrestre, como as águas das chuvas e dos rios, a força do vento e das geleiras; sedimento - material originado do desgaste de rochas e solos
que é transportado pelos rios, vento e gelo; altitude – medida vertical de um relevo a partir do nível do mar.
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Continua

RIO

Imagem de satélite da foz do rio Amazonas

Um rio pode ser definido como um curso de água natural que se desloca de um nível mais alto para um nível mais
baixo, até desaguar no mar, num lago ou noutro rio. Onde o rio nasce, costumamos chamar de “nascente”, e onde o rio
deságua, convencionamos chamar de “foz”. A foz de um rio pode ter formato de estuário* ou delta**.
Imagem de satélite da foz em forma de delta do rio Amazonas

apolo11.com

O rio São Francisco é conhecido como “Rio
da Integração Nacional”. Ele ganhou esse título
por ser um importante caminho de ligação entre
as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.
Desde as suas nascentes, na Serra da
Canastra, em Minas Gerais, até a sua foz, na
divisa de Sergipe e Alagoas, ele percorre
2.700 km. Ao longo desse percurso, o rio São
Francisco banha cinco estados: Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.
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sosriosdobrasil.blogspot.com

Exemplo de
rio com foz
em estuário:
Rio São
Francisco.

Adaptado de http://www.integracao.gov.br

* Estuário - tipo de foz em que o curso de água se abre mais ou menos largamente; ** delta - feitio triangular que tem ilhas formadas por
depósitos de aluvião (areia, cascalho e/ou lama). Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio. 7ª edição. Curitiba. Editora Positivo. 2008. P. 291 e
382, respectivamente.
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Você já ouviu falar em “pororoca”?
Ela ocorre a partir do encontro das águas dos rios com o Oceano Atlântico.
No Amapá, por exemplo, na foz do rio Araguari, ocorre a pororoca. Ela possui ondas de até 4 metros.
Quando a maré sobe, uma grande massa de água salgada colide estrondosamente com a água doce, formando
as ondas.
Quando as águas do oceano Atlântico invadem o rio Amazonas, temos uma das ondas mais longas do
mundo.
27/03/2010

http://www.globoamazonia.com
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Atletas de todo o Brasil chegam a São
Domingos, no Pará, para o 12º. Campeonato de
Surfe na Pororoca.
Este ano, o concurso terá uma nova
modalidade: o bodyboard.
Originária do tupi-guarani, a palavra
“pororoca”
significa”
grande
estrondo
destruidor” e refere-se ao fenômeno que forma
ondas na foz dos grandes rios, com velocidade
entre 30 e 50 Km/h, por causa do encontro de
correntes de águas contrárias.
http://www.globoamazonia.com
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Glossário: pororoca - onda que se forma no sentido oposto das águas de um rio e, seguida de ondas menores, sobe rio acima. Tem um
grande efeito destruidor e forte estrondo.
Adaptado de FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio. 7ª edição. Curitiba. Editora Positivo. 2008. P. 643 e 527

Será que o fenômeno da pororoca ocorre somente no Brasil?
Leia a reportagem abaixo com atenção.
Bagé doma pororoca francesa
O brasileiro Eduardo Bagé, que mora há cerca de três anos no balneário de Biarritz, sul da França, continua
desbravando as ondas europeias.
Desta vez, Bagé mudou da água salgada para a doce e surfou a "Mascaret", pororoca francesa que quebra no
Rio Dordogne, na cidade de Bordeaux, também ao Sul da França.
"A pororoca é bem parecida com a brasileira. A diferença é que, em vez de uma floresta magnífica, aqui a gente
surfa rodeado por prédios e depois vem um bosque. Ela (a pororoca) funciona quando a Lua está cheia. Apenas
uma onda entra no rio e você tem que se preparar para não perdê-la, essa é a emoção da galera, não perder a
onda", explica Bagé, que atualmente ocupa a nona posição no ranking mundial nesta modalidade.

Como você pode observar na reportagem, o fenômeno da pororoca também ocorre em outros lugares do mundo.
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http://waves.terra.com.br/surf/fotos//confiraimagens-da-pororoca-francesa/27704

http://waves.terra.com.br/surf/fotos//confiraimagens-da-pororoca-francesa/27704

Adaptado de http://waves.terra.com.br/surf/noticia//bage-doma-pororoca-francesa/27703
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BACIA HIDROGRÁFICA
Apesar da importância de cada rio, não podemos pensá-lo sozinho. Ele deve ser
considerado como um dos componentes de uma bacia hidrográfica.
Você sabe o porquê?

http://www.aesa.pb.gov.br/comites/para
iba/cartilhas/Cartilha_2.pdf
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A bacia hidrográfica corresponde ao conjunto de terras drenadas** por um rio principal, seus afluentes* e
seus subafluentes.

Podemos concluir que a poluição de um rio pode se estender a outros rios da bacia, afetando as espécies animais
e vegetais e as populações que utilizam suas águas.
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* Afluente - curso de água que deságua em outro curso de água, considerado principal, ou em um lago, contribuindo para o aumento de volume
dos mesmos; ** drenado – conjunto das águas que um rio retira da superfície de um terreno.
Fonte: http://www.mineropar.pr.gov.br

Corresponde a uma reentrância fechada do mar, na costa marinha, que vai alargando-se à
medida que adentra o continente. Observe as imagens a seguir.

Baía de Guanabara

Adaptado de educacaopublica.rj.gov.br

http://www.ilhagrande.com.
br/pages/br_cheg_noroeste.html

Baías da Ilha Grande e Sepetiba

São Gonçalo

Niterói

Praia de
Copacabana

Baía de Sepetiba próxima à Ilha da Madeira (Itaguaí)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ba
%C3%ADa_de_Sepetiba

oglobo.globo.com

Ilhas da baía da Ilha Grande

Ilha do Governador

* Reentrância - ângulo ou curva para dentro. Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio. 7ª edição. Curitiba. Editora Positivo. 2008. P. 690.
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BAÍA
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GOLFO

Corresponde a uma reentrância marinha, localizada na costa, com uma abertura ou boca, de grandes dimensões.
Os golfos se distinguem das baías pelas suas maiores dimensões e menor largura da boca, que a liga com o mar.
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Adaptado de http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php?conteudo=G
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ENSEADA

Observe que, no mapa, temos duas enseadas na entrada da Baía de Guanabara.
Essas “entradas” são denominadas de enseadas.
Podemos denominar enseada toda porção do relevo do litoral que se apresenta com a
forma de uma “meia lua”, delineando uma baía aberta.

Marina da Glória

Pão de
Açúcar

Enseada de Icaraí
(Niterói)
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http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl

Baía de
Guanabara
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RESTINGA

http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl
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As restingas são formadas pela acumulação de areia numa faixa paralela à linha da
costa. No mapa está indicada a Restinga da Marambaia, no litoral do estado do Rio de
Janeiro.

linha da costa

MANGUES
Os manguezais são ecossistemas costeiros de regiões tropicais e subtropicais. Localizados nas áreas de
transição entre os ambientes terrestre e marinho, sofrem influência direta do regime das marés. Por isso, suas
águas são, normalmente, salobras, quer dizer, têm um nível de salinidade maior do que o dos rios e menor do que o
dos mares.
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Os manguezais são constituídos por espécies vegetais, adaptadas à salinidade das águas. Eles se destacam por
suas importantes funções: proteção da linha da costa, evitando a ação erosiva das marés, tempestades e furacões;
refúgio para inúmeras espécies marinhas e estuarinas (de estuários).
Adaptado de http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/projetos_especiais/manguezal.htm
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http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/11_Brasil_UFs_mapamudo_2012.pdf
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http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/imagens/05_relevo_mapa%20mudo_2011.pdf
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