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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que 

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com 

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação 

— Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste 

programa, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização 

dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações 

de formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca 

por uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso 

do material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo Faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Os materiais de apoio à implementação 

do Currículo do Estado de São Paulo  

são oferecidos a gestores, professores e alunos  

da rede estadual de ensino desde 2008, quando 

foram originalmente editados os Cadernos 

do Professor. Desde então, novos materiais 

foram publicados, entre os quais os Cadernos 

do Aluno, elaborados pela primeira vez  

em 2009.

Na nova edição 2014-2017, os Cadernos do 

Professor e do Aluno foram reestruturados para 

atender às sugestões e demandas dos professo-

res da rede estadual de ensino paulista, de modo 

a ampliar as conexões entre as orientações ofe-

recidas aos docentes e o conjunto de atividades 

propostas aos estudantes. Agora organizados 

em dois volumes semestrais para cada série/

ano do Ensino Fundamental – Anos Finais e  

série do Ensino Médio, esses materiais foram re-

vistos de modo a ampliar a autonomia docente 

no planejamento do trabalho com os conteúdos 

e habilidades propostos no Currículo Oficial 

de São Paulo e contribuir ainda mais com as 

ações em sala de aula, oferecendo novas orien-

tações para o desenvolvimento das Situações de 

Aprendizagem.

Para tanto, as diversas equipes curricula-

res da Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica (CGEB) da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo reorganizaram os Cader-

nos do Professor, tendo em vista as seguintes 

finalidades:

 incorporar todas as atividades presentes 

nos Cadernos do Aluno, considerando 

também os textos e imagens, sempre que 

possível na mesma ordem;

 orientar possibilidades de extrapolação 

dos conteúdos oferecidos nos Cadernos do 

Aluno, inclusive com sugestão de novas ati-

vidades;

 apresentar as respostas ou expectativas 

de aprendizagem para cada atividade pre-

sente nos Cadernos do Aluno – gabarito 

que, nas demais edições, esteve disponível 

somente na internet.

Esse processo de compatibilização buscou 

respeitar as características e especificidades de 

cada disciplina, a fim de preservar a identidade 

de cada área do saber e o movimento metodo-

lógico proposto. Assim, além de reproduzir as 

atividades conforme aparecem nos Cadernos 

do Aluno, algumas disciplinas optaram por des-

crever a atividade e apresentar orientações mais 

detalhadas para sua aplicação, como também in-

cluir o ícone ou o nome da seção no Caderno do 

Professor (uma estratégia editorial para facilitar 

a identificação da orientação de cada atividade). 

A incorporação das respostas também res-

peitou a natureza de cada disciplina. Por isso, 

elas podem tanto ser apresentadas diretamente 

após as atividades reproduzidas nos Cadernos 

do Professor quanto ao final dos Cadernos, no 

Gabarito. Quando incluídas junto das ativida-

des, elas aparecem destacadas.

Leitura e análise

Lição de casa

Pesquisa em grupo

Pesquisa de 
campo

Aprendendo a 
aprender

Roteiro de 
experimentação

Pesquisa individual

Apreciação

Você aprendeu?

O que penso  
sobre arte?

Ação expressiva

!
?

Situated learning

Homework

Learn to learn

Além dessas alterações, os Cadernos do 

Professor e do Aluno também foram anali-

sados pelas equipes curriculares da CGEB 

com o objetivo de atualizar dados, exemplos, 

situações e imagens em todas as disciplinas, 

possibilitando que os conteúdos do Currículo 

continuem a ser abordados de maneira próxi-

ma ao cotidiano dos alunos e às necessidades 

de aprendizagem colocadas pelo mundo con-

temporâneo.

Para saber mais

Para começo de 
conversa

A NovA edição

Seções e ícones
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7

Geografia – 1a série – Volume 2

Caro(a) professor(a),

As Situações de Aprendizagem 1, 2, 3 e 4 

deste Caderno vão percorrer conteúdos rela-

tivos às relações entre o homem e a natureza. 

A natureza será tratada como incorporada 

e operante na vida das sociedades humanas, 

como realidade indispensável à nossa exis-

tência. O modo como a conhecemos e como 

a usamos vem se alterando, e acompanhar 

essas alterações, que incluem o avanço do 

conhecimento científico e também as novas 

possibilidades do ser humano compreender a 

natureza para atuar de forma consciente, são 

as novas preocupações da Geografia. 

O Caderno dirigiu-se a uma questão es-

sencial de nossa relação com a natureza: 

as estruturas da Terra – a litosfera especi-

ficamente –, os seus eventos e as situações de 

risco que esses eventos, que denominamos 

desastres, trazem para os seres humanos. A 

Geografia escolar contemporânea, mais do 

que descrever fenômenos da natureza, deve 

mergulhar na compreensão profunda de 

seus mecanismos e avaliar o quanto dessa  

compreensão termina sendo incorporada na 

própria lógica da construção dos espaços hu-

manos. Ou o quanto deveria se incorporar 

para que venhamos a nos “defender” melhor 

dos desastres naturais. É preciso reconhecer 

que o conhecimento desigual, assim como a 

falta de recursos materiais, torna algumas  

sociedades mais vulneráveis do que outras 

aos riscos dos eventos da litosfera, e uma 

Geografia escolar que está estudando esses 

eventos não pode ignorar essa realidade. 

Nossa expectativa é que a abordagem deste 

assunto contribua como um recurso reflexivo 

para que os estudantes considerem a necessi-

dade de uma consciência cada vez mais bem 

informada sobre os eventos naturais. Com isso, 

pretende-se que nossos espaços de vida não se-

jam espaços da tragédia, somando na constru-

ção da dignidade da vida humana, em especial 

em uma construção marcada pela generaliza-

ção de um espaço mais seguro para todos.

Já as Situações de Aprendizagem 5, 6, 7 e 8 

tratam da ampliação dos fenômenos ambien-

tais (tanto da crise ambiental quanto da rea-

ção a ela) na escala mundial, eles contemplam 

o que o título sugere: globalização e urgência 

ambiental. Porém, algo mais se acrescenta 

além da constatação de que a questão am-

biental chegou à escala global: trata-se do 

trabalho detalhado sobre as escalas geográ-

ficas dos fenômenos, tanto os naturais como 

os humanos. Não apenas como essas escalas 

se manifestam em seus domínios (“espaço da 

natureza” e espaços humanos), mas também 

como se integram à ideia de impacto ambien-

tal. Nesse trabalho de acompanhamento e 

análise das manifestações e da integração das 

escalas, estruturou-se a análise da biosfera  

oriEntAção SobrE oS ContEúdoS do volumE
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(dimensão onde a vida floresce e que combina a 

hidrosfera, a atmosfera e a litosfera) e da lógica da 

distribuição geográfica das formações vegetais.

Vale ressaltar que o raciocínio sobre as es-

calas geográficas é essencial para a Geografia. 

No entanto, em Geografia, essa prática não es-

tava estabelecida. A Geografia que se estudava 

na escola até tempos atrás não era o espaço, e 

sim pontos isolados do espaço, de forma desco-

nectada. Porém, o espaço é uma realidade que 

se compõe de pontos, de localidades que man-

têm relações. Estudar o espaço implica discutir 

relações entre os elementos que o constituem. 

Por exemplo: constatar que a ação humana 

provoca a emissão de poluentes para a atmos-

fera em determinado lugar ainda não é Geo-

grafia. Porém, se entendermos que os efeitos 

dessa emissão não ficam por ali, que se expan-

dem de acordo com vários fatores, provocando 

consequências em diversas escalas geográficas, 

começamos a entrar no núcleo da Geografia. 

É indispensável que o aluno desenvolva com-

petências que lhe permitam apreender lógicas 

de funcionamento geográfico da natureza, da 

sociedade e da integração de ambas.

A disciplina deve superar aquela fase de 

mera descrição de fenômenos e de localiza-

ções de segmentos recortados do espaço; é 

preciso investir nas lógicas espaciais.

Conhecimentos priorizados

A primeira parte deste Caderno trata da  

litosfera, uma das três esferas inorgânicas  

da superfície terrestre, e trata de como os 

eventos associados a essa esfera (o vulcanismo 

e os terremotos) transformam certas zonas 

dos blocos continentais em áreas de risco 

para a vida humana. Trabalha também as 

formas como o ser humano vem aprendendo 

a controlar esses eventos, particularmente  

conhecendo-os de forma melhor.  

Como pudemos compreender eventos 

cujas escalas (temporal e espacial) são tão 

diferentes e maiores que as dos seres huma-

nos. Percorrer as teorias científicas, suas ba-

ses, suas ousadias, suas demonstrações, seus 

grandes obstáculos, é um dos propósitos do 

Caderno. E, para tal, ganhou centralidade 

a discussão do tempo e de sua relatividade, 

não apenas para explicar as teorias cientí-

ficas da Geologia, mas principalmente por-

que os raciocínios temporais compõem uma 

estrutura cognitiva essencial que sustenta 

várias competências e habilidades.

O tempo é uma condição essencial da 

transformação, da dinâmica das estruturas 

da Terra. Essa transformação expressa-se 

no movimento constante das esferas da na-

tureza. Discutir esses movimentos também 

é um dos conhecimentos priorizados nes-

te Caderno. Tanto movimentos em tempos 

longos da natureza quanto movimentos em 

tempos curtos da natureza caracterizam a 

formação da litosfera, tempos imensuráveis 

em face da temporalidade humana. 

Nos tempos longos da natureza, trata-

mos dos fenômenos associados à erosão; nos  
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tempos curtos da natureza, ganhou primazia 

a teoria das placas tectônicas, que explica a 

deriva continental, a abertura dos oceanos, 

os terremotos e boa parte do vulcanismo. 

As formas da Terra que resultam dessa dinâ-

mica que soma eventos em tempos lentos com 

eventos em tempos curtos na litosfera também 

são objetos priorizados, principalmente no que 

diz respeito a como essas formas podem ser 

apreendidas. Por fim, utilizando algumas infor-

mações-chave sobre áreas de riscos geológicos, 

discute-se a questão do controle passivo e as 

desigualdades existentes entre povos e países 

na competência em se proteger dos desastres 

naturais. E mais, o quanto as ações relativas 

aos desastres podem ser elementos de constru-

ção dos espaços geográficos humanos.

O Caderno também trabalha a lógica da 

distribuição das formações vegetais. Essa ló-

gica é complexa, pois resulta da interação de 

diversos fatores. Porém, no conjunto das rela-

ções, uma delas foi ressaltada por causa de seus 

desdobramentos: a relação entre os fenômenos 

climáticos e a distribuição da vida.

Além dos raciocínios que conduziram às 

análises biogeográficas (lógicas geográficas 

naturais que tornam inteligível a distribuição 

da vida no planeta), priorizaram-se as elabo-

rações estruturadas nas características das es-

calas geo gráficas dos fenômenos naturais e das 

ações humanas. Como se integram as escalas 

geográficas de fenômenos naturais diferentes? 

Como se integram as escalas geográficas dos 

fenômenos naturais com as escalas geográficas 

da ação humana? Apenas refletindo sobre o 

quadro ambiental em risco, é possível saber se 

nós, a esta altura da história, estamos produ-

zindo ações que repercutem em escala global.

Com o aparato de elaborações comple-

xas, mas plenamente acessíveis ao estudante, 

conclui-se este Caderno com uma Situação de 

Aprendizagem que aborda as ações que visam 

reverter os impactos negativos ocasionados 

pela atuação humana. Assim, ingressa-se no 

tema dos tratados internacionais, que corres-

pondem a uma forma institucional de organi-

zação em defesa do meio ambiente terrestre. O 

destaque é dado aos problemas mais graves da 

crise ambiental: as ameaças à biodiversidade e 

a questão das mudanças climáticas. 

Competências e habilidades

No desenvolvimento das Situações de 

Aprendizagem, com os diversos conhecimen-

tos priorizados, foram mobilizadas e trabalha-

das as competências e habilidades a seguir. 

 f Compreender a relatividade dos conheci-

mentos científicos; a evolução linear desses 

conhecimentos e as rupturas revolucio-

nárias que alteram o curso das ciências 

(exemplificados pela revolução na Geolo-

gia – a descoberta do tempo – e pela revo-

lução na Geofísica – deriva continental e 

placas tectônicas).

 f Construir as noções de tempo da natureza e 

tempo humano, e a relatividade do tempo. 
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 f Construir e aplicar habilidades relativas 

ao domínio da linguagem escrita (leitura), 

como meio de vislumbrar as dimensões 

presentes em um texto.

 f Construir e aplicar habilidades relativas ao 

domínio da linguagem cartográfica (leitura 

e confecção), como meio de visualização 

sintética da relação entre realidades geo-

gráficas naturais distintas. 

 f Selecionar, organizar, relacionar e interpre-

tar dados e informações representados de 

diferentes formas (gráficos, tabelas ou tex-

to) para apreender os processos naturais 

que estruturam a superfície planetária. 

 f Construir e aplicar conceitos trabalhados pela 

Geografia, originários da Geofísica e da Geo-

logia, que permitem uma apreensão estrutural 

da crosta terrestre e de sua dinâmica.

 f Construir um olhar e apreender a lógica dos 

fenômenos naturais na superfície terrestre, 

segundo diversas escalas geográficas. 

 f Associar padrões de desenvolvimento 

econômico e social distintos às manei-

ras de realizar o controle passivo das si-

tuações de riscos naturais, ocasionadas 

pela dinâmica estrutural da superfície 

terrestre. 

 f Interpretar dados e informações para to-

mar decisões e enfrentar situações-proble-

ma, tais como a prevenção contra situações 

de riscos naturais. 

 f Construir e trabalhar formas teóricas e cul-

turais de apreensão da natureza, na verda-

de uma forma de humanização do mundo 

físico (evento natural como construtor do 

espaço humano).

 f Identificar e distinguir realidades geográfi-

cas, humanas e naturais, de escalas distin-

tas, submetidas a lógicas diferentes.

 f Identificar e descrever fenômenos cujas di-

nâmicas são controladas tanto por fatores 

únicos (simples) como por fatores múlti-

plos e relacionados (complexos).

 f Agrupar diferentes realidades climáticas e 

biogeográficas (distribuição de formações 

vegetais) em classes com critérios comuns, 

como meio de organizar informações e ex-

plicar a lógica da distribuição.

 f Associar situações climáticas do presen-

te e do passado às condições dos domí-

nios naturais e da biosfera em diversas 

escalas geográficas.

 f Comparar diferentes realidades dos domí-

nios naturais (altitude, temperatura, umi-

dade etc.) em sua relação com a maior ou 

menor condição para dar sustentação à 

vida vegetal.

 f Relacionar e interpretar dados e informa-

ções, representados de diferentes formas 

(em mapas, gráficos, tabelas ou texto) para 

construir explicações a respeito das questões 

ambientais que ameaçam a vida no planeta.
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 f Construir e aplicar habilidades relativas ao 

domínio da linguagem cartográfica (leitura 

e confecção) como meio de visualizar de 

forma sintética a relação entre a distribui-

ção da vida vegetal e as ameaças a que ela 

está submetida; e como meio de visualizar 

a geografia da ação humana que pode estar 

alterando o clima terrestre.

 f Construir um olhar e apreender a lógica 

dos fenômenos geográficos em diversas 

escalas e a integração complexa entre  

as escalas dos fenômenos naturais e as es-

calas dos fenômenos humanos.

 f Construir, explicar e compreender a lógica 

das ações humanas que procuram reverter a 

crise ambiental que se dá em escala global.

metodologia e estratégias

Os conteúdos deste Caderno, que são ao 

mesmo tempo diretos e objetivos sobre as 

realidades da Geografia do planeta e sobre 

a teoria do conhecimento da natureza, têm 

como finalidade contribuir para a constru-

ção de novas leituras sobre as relações que os 

seres humanos travam com a natureza. Uma 

coisa era a litosfera para os seres humanos 

que não tinham ideia das placas tectônicas 

e de seus movimentos, e outra bem diferen-

te é para quem acompanha esse movimento 

e entende por que algumas áreas são mais 

perigosas para a vida humana, visto que 

são suscetíveis aos desastres. Isso precisa ser 

bem compreendido e é assunto indispensável 

numa nova Geografia escolar.

Além disso, pretende-se alcançar outras 

expectativas de aprendizagem relacionadas à 

integração da ação humana nesse mundo na-

tural. Assim, em grande parte das Situações de 

Aprendizagem, está presente o raciocínio espa-

cial construído com base na análise da escala 

geográfica dos fenômenos humanos e naturais. 

As estratégias adotadas para criar as Si-

tuações de Aprendizagem, que esperamos ser 

produtivas, passam por mostrar a importância 

de alguns elementos essenciais na construção 

do conhecimento científico: o movimento e o 

tempo. E, para trabalhar ideias que podem pa-

recer abstratas, optou-se por explorar a própria 

história desse conhecimento, seus personagens, 

suas ideias, suas dificuldades e seus esforços 

para demonstrar o sentido de suas teses. 

Outra estratégia adotada, depois de mos-

trar como as teorias foram se construindo, 

foi a de criar situações para reflexão e apli-

cação dos conhecimentos obtidos. Utilizan-

do representações cartográficas, analisadas 

com problematizações esquemáticas (o que 

permite controlar os resultados dos questio-

namentos), seguiu-se pelo mesmo caminho 

que os teóricos fizeram para concluir sobre a 

estrutura e a dinâmica da Terra. O mesmo se 

fez com os textos, que foram alvo de intensa 

exploração sobre os mais diversos ângulos. 

As aulas dialógicas que preparam e es-

timulam a reflexão dos estudantes estão no 

centro de boa parte das proposições. Elas são 

responsáveis pela exposição de dados, pelo 

encaminhamento e pelo acompanhamento 

BOOK_GEO_SPFE_2014_1S_CP_VOL2.indb   11 07/08/14   14:09



12

Os relatórios das atividades coletivas, a 

produção e a leitura de mapas, gráficos e ta-

belas também são produtos para avaliar o 

aproveitamento e a natureza da aprendiza-

gem. Todas essas formas estão contempla-

das nas atividades sugeridas. 

A realização de exercícios, com ques-

tões abertas e de múltipla escolha, deve ser 

considerada peça importante do processo 

ensino-aprendizagem. Neste momento, o 

professor conseguirá perceber em que me-

dida os conteúdos desenvolvidos fizeram 

diferença para cada um dos alunos e o que 

deverá ser retomado ou redirecionado para 

que os objetivos propostos sejam atingidos. 

das atividades. Além disso, criam um compro-

misso com o aprendizado. Nesse caso, elas são 

termômetros e agentes da aprendizagem.

Avaliação

A participação dos alunos nas aulas dialó-

gicas e nos trabalhos em grupo deve se consti-

tuir em item-chave da avaliação. A orientação 

dessa participação será indispensável como 

garantia de uma participação produtiva. Ela 

integra a aprendizagem de diversas habilida-

des, tais como a capacidade de se expressar 

oralmente e por escrito; de trabalhar coletiva-

mente; de desenvolver a capacidade de organi-

zação e o espírito de cooperação. 
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Apenas recentemente a ciência conseguiu 

estabelecer parâmetros e legitimá-los perante a 

sociedade no que diz respeito à história e à es-

trutura do planeta Terra. Há apenas 200 anos 

admite-se e se procura compreender essa his-

tória levando em conta a dinâmica dos movi-

mentos numa faixa de tempo bastante longa. 

Os elementos essenciais dessa trajetória são 

tratados nesta Situação de Aprendizagem, 

examinando-os com detalhes nas três esferas 

inorgânicas que se manifestam na superfície 

terrestre: a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera.  

No desenrolar das atividades, uma ênfase 

maior será dada à litosfera, porque o objetivo é 

chegar aos elementos essenciais para o entendi-

mento das estruturas e das formas do planeta. 

Destaca-se a abordagem de uma descoberta 

que foi essencial para fundar a Geologia, que é a 

ciência que estuda as estruturas da Terra: o tem-

po. O tempo da natureza foi descoberto, e ela 

deixou de ser entendida segundo o tempo huma-

no, que era o tempo das narrativas bíblicas. Sem 

a compreensão dos movimentos e da extensão 

do tempo (e de sua relatividade) não há meios 

para explicar a estrutura e as formas da Terra. 

SituAçõES dE AprEndizAgEm

SITUAçãO DE APRENDIzAGEm 1 
ESTRUTURAS E fORmAS DO PlANETA TERRA: OS 

mOVImENTOS E O TEmPO NA TRANSfORmAçãO DAS 
ESTRUTURAS DA TERRA

Conteúdos: o tempo geológico; os movimentos dos domínios inorgânicos (litosfera, hidrosfera, atmos-
fera); geologia; erosão. 

Competências e habilidades: trabalhar a percepção da relatividade dos conhecimentos científicos; a 
evolução linear desses conhecimentos e as rupturas revolucionárias que alteram o curso das ciências; 
construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem escrita (leitura), como meio de vis-
lumbrar as dimensões presentes num texto; selecionar, organizar, relacionar e interpretar informações 
representadas em tabelas complexas para apreender os processos naturais que estruturam a superfície 
planetária.

Sugestão de estratégias: orientação de uma prática de observação do meio natural; criação de meios dialó-
gicos para chegar à essência teórica dos processos naturais em questão (movimentos e tempo); criação de 
situações para sentir a relatividade do tempo e do conhecimento científico. 

Sugestão de recursos: textos e tabelas complexas coordenados entre si. 

Sugestão de avaliação: participação nas discussões e nas pesquisas.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Esta sondagem pode começar referindo-se 

às realidades geográficas dos estudantes. Ela 

servirá para instigar o sentido de observação 

do mundo que os cerca. 

Para iniciar esta etapa, proponha 

aos alunos que observem os seus 

bairros e, em uma folha avulsa, des-

crevam a geografia deles. Você pode pedir a eles 

que descrevam o substrato natural dos seus 

bairros (ou do bairro onde a escola se situa), 

avaliando o que considerar mais pertinente. 

Para chegar aonde se pretende nessa sonda-

gem, seria adequado também retirar da descri-

ção qualquer manifestação de vida (a vegetação 

no caso). O que se deve descrever é o mundo 

inorgânico: o relevo, a hidrografia e o clima.

Essa descrição pode ser na forma escri-

ta e os alunos poderão acrescentar alguns 

desenhos, em especial do relevo: colinas, 

morros, fundos de vale etc. No Caderno do  

Aluno a atividade está disponível na seção  

lição de casa. Sugerimos que as respostas se-

jam compartilhadas.

É importante o registro da descrição feita, inclusive da  

linguagem utilizada pelos estudantes, que posteriormente 

será recuperada e traduzida para a linguagem científica. 

O aluno deve ser estimulado a realizar livremente a descri-

ção da geografia do bairro onde mora ou do bairro onde 

a escola se situa. Para isso, ele pode utilizar desenhos,  

croquis, perfis topográficos etc. Entretanto, os limites da 

descrição devem estar claros: as obras humanas e a vege-

tação não devem constar no trabalho. 

O que se pretende é que o estudante pratique a observação 

dos três domínios naturais da superfície terrestre:

1. A litosfera – a referência para o relevo.

2. A hidrosfera – a referência para a hidrografia.

3. A atmosfera – a referência para o clima.

O resultado dessa sondagem vai indicar as 

ênfases necessárias que serão aplicadas nas 

outras etapas da Situação de Aprendizagem. 

Etapa 1 – os movimentos das esferas 
terrestres

Sugerimos que esta etapa se inicie com a 

análise do quadro a seguir (Quadro 1). 

As três esferas terrestres  
(interface onde as esferas se encaixam: superfície terrestre)

Esferas
materiais

básicos
Composição química 

(predomínio)
temperatura 

(limite)
Estado da 
matéria

litosfera 
(referência para o relevo)

“terra” e 
rochas

materiais pesados: ferro, 
silício, magnésio e outros

cerca de  
700 oC

sólido

Hidrosfera 
(referência para a hidrografia)

água
materiais leves: hidrogênio 

e oxigênio
cerca de  
100 oC

líquido

Atmosfera 
(referência para o clima)

ar
materiais leves: nitrogênio, oxi-
gênio, hidrogênio e outros gases

cerca de  
50 oC

gasoso

Quadro 1 – As três esferas terrestres. Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.
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empurrado para substituir esse ar que subiu. Ou seja, 

a variação de temperatura vai colocar o ar em movi-

mento. Quer dizer: tecnicamente, o vento se forma 

com a propagação de calor por convecção. 

3. O que acontece se os materiais que com-

põem a litosfera forem aquecidos acima da 

temperatura de 700 ºC? A imagem a seguir 

(figura 1) pode servir como um elemento a 

mais para sua resposta.

figura 1 – Erupção do vulcão Kilauea no Havaí em 12/3/1992. 
A atividade vulcânica, comum nesse arquipélago, ocorre numa 
área no centro de uma placa tectônica. A lava (o magma)  
que está sendo derramada na superfície terrestre tem mais  
de 700 °C.

A essa temperatura, os materiais se fundem, passando para o es-

tado pastoso. Essa pode ser uma primeira referência ao material 

viscoso que está sob a crosta terrestre, o magna, que ali se encon-

tra a uma temperatura superior a 700 oC e que, por vezes, chega a 

superfície quando há uma erupção de um vulcão, por exemplo.

©
 R

og
er

 R
es

sm
ey

er
/C

or
bi

s/
l

at
in

st
oc

k

Examinado o quadro, pode-se iniciar a 

aula com três comentários que o articulem 

com o que foi descrito pelos alunos na etapa 

prévia. Algo bem simples e imediato: 

 f ao descrever o relevo do bairro, apresenta-

-se uma das características da litosfera  

daquele local;

 f as menções sobre a hidrografia da localida-

de e a forma de manifestação da hidrosfera 

no local estudado;

 f o clima do bairro (que certamente não é so-

mente daquele bairro, e sim da cidade, ou da 

região mais ampla, visto que o clima é um 

fenômeno difícil de se caracterizar apenas na 

escala local) é o modo como a dinâmica da 

atmosfera se expressa naquela localidade.

leitura e análise de quadro e imagem

A seguir, sugere-se chamar a atenção dos 

alunos para os outros aspectos do quadro, por 

meio das seguintes questões presentes no Ca-

derno do Aluno.

1. O que acontece se a água for aquecida a 

100 ºC?

A água aquecida a 100 oC passa para o estado gasoso. O va-

por resultante desse processo fica suspenso na atmosfera. 

2. O ar atmosférico tem diversas temperaturas 

e a máxima, como mostra o quadro, atin-

ge cerca de 50 ºC. O que acontece quando a 

temperatura está em 33 ºC?

Os gases que compõem a atmosfera vão ficar mais le-

ves (menos densos) e o ar vai subir (ascender). O ar 

mais frio, que estava nas camadas mais altas, vai ser 
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Agora, explore a figura 2, enfatizando as 

interações existentes entre as esferas terrestres, 

retomando as observações dos alunos propos-

tas na etapa da sondagem inicial.

figura 2 – Desenho esquemático das três esferas encaixadas 
– litosfera, hidrosfera e atmosfera. Elaborado especialmente 
para o São Paulo faz escola.

leitura e análise de imagem

Depois de assegurar que os alunos tenham 

consolidado uma compreensão sobre as es-

feras terrestres e suas respectivas dinâmicas, 

oriente-os a realizar as atividades a seguir, 

presentes no Caderno do aluno.

1. Após observar a figura 2, você acredita 

que as esferas terrestres sofrem alterações?  

Seus materiais podem ser transferidos de 

uma esfera para outra? Justifique.

As esferas terrestres sofrem alterações e seus materiais po-

dem ser transferidos de uma esfera para outra. O ciclo da 

água é um exemplo: as águas continentais e oceânicas que 

evaporam incorporam-se à atmosfera; quando o vapor de 

água da atmosfera se condensa, ele cai como chuva ou neve 

de volta para a hidrosfera. 

2. Os seres humanos estão expostos a eventos 

da natureza: precipitações, furacões, en-

chentes, frio e calor intensos, terremotos, 

tsunamis, erupções vulcânicas etc. Procure 

associar os eventos citados às esferas ter-

restres apresentadas no Quadro 1 As três 

esferas terrestres. Depois, escolha três deles 

e descreva como ocorrem.

Os seres humanos constroem suas vidas e seus espaços em 

estreita relação com essas três esferas. Eventos como os fe-

nômenos climáticos (precipitações, furacões, frio e calor 

intensos), fenômenos sísmicos (terremotos, erupções vul-

cânicas) e ocorrências como enchentes ou a existência de 

cursos d’água, por exemplo, afetam os seres humanos na 

superfície terrestre.

Os eventos são produtos da movimentação que existe em 

cada uma das esferas. Na movimentação da atmosfera sur-

gem os fenômenos climáticos; na hidrosfera, os cursos d’água 

e os oceanos estão em constante movimento e os eventos 

que envolvem as águas resultam disso; um terremoto é um 

movimento brusco da litosfera. Resumindo: Movimentos das 

esferas – Eventos naturais que afetam os seres humanos.

O terremoto é um tremor de terra que ocorre por causa 

das forças e do choque entre placas tectônicas, sendo mais 

frequente em áreas de contato de placas. 

O vulcanismo é o afloramento do magma na superfície ter-

restre, que pode ocorrer a partir de uma explosão ou de 

maneira pouco violenta. Nesse processo, são expelidos la-

vas, cinzas e gases. 

Furacão é o nome dado a fortes ciclones tropicais. Estes se 

formam em áreas de baixa pressão atmosférica sobre os 

ocea nos na região equatorial da Terra. Caracterizam-se por 

uma movimentação ascendente e organizada do ar, com 

muito vapor d’água em suspensão. Para que um ciclone  

BOOK_GEO_SPFE_2014_1S_CP_VOL2.indb   16 07/08/14   14:09



17

Geografia – 1a série – Volume 2

tropical passe a ser chamado de furacão, é preciso que seus 

ventos alcancem a velocidade de 120 km/h, quando essa com-

binação poderosa de água e vento fica muito perigosa para as 

áreas habitadas, provocando grandes enchentes e destruição. 

O tsunami (ou maremoto) é um deslocamento de ondas ma-

rítimas volumosas – que pode ser provocado por um abalo 

sísmico no fundo dos oceanos, por erupções vulcânicas ou 

por uma reacomodação de placas tectônicas – que provoca 

movimento das águas. Entre os exemplos que os alunos po-

dem citar estão os tsunamis ocorridos em dezembro de 2004, 

no Oceano Índico, em fevereiro de 2010, no Pacífico, na costa 

do Chile, e em março de 2011, no Pacífico, na costa do Japão.

3. Em seu cotidiano, qual(ais) evento(s) pro-

veniente(s) das esferas terrestres você já vi-

venciou e qual(ais) você nunca presenciou? 

A figura 3 pode auxiliá-lo na elaboração 

da resposta.

figura 3 – furacão no Sul dos Estados Unidos da América, no Estado da flórida. Essa é uma área muito 
suscetível a eventos dessa natureza.
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Por viver no Estado de São Paulo, o aluno provavelmente 

nunca vivenciou furacões, erupções vulcânicas, maremotos 

(tsunamis) ou terremotos (em São Paulo, só há ocorrência de 

pequenos tremores). No entanto, é possível que ele já tenha 

vivenciado situações de chuvas fortes e de granizo e situa-

ções de queda de temperatura, geadas (fenômenos associa-

dos à atmosfera), como também de transbordamentos de 

rios e córregos, que geram enchentes por vezes com conse-

quências muito graves (fenômenos associados à hidrosfera).

Professor, após a atividade, é importante 

ressaltar que apesar de parecer óbvio que os 

movimentos das esferas provocam os eventos 

naturais que afetam os seres humanos, nem sem-

pre foi essa a percepção que os seres humanos 

tiveram sobre a dinâmica da natureza.

Sem dúvida, é na compreensão dos mo-

vimentos que encontramos uma série de 
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explicações sobre o funcionamento das esferas 

terrestres.

Como estudar as esferas terrestres? 

Será possível fazê-lo sem refletir sobre seus  

movimentos?

parte 1 - Para abordar a questão 

dos movimentos das três esferas, 

propomos aos alunos uma pes-

quisa em grupo com a orientação do professor 

para aprofundar este tema. Depois, sugerimos 

as atividades a seguir, presentes no Caderno do 

aluno, e a elaboração de um relatório.

1. Considerando a importância dos movimen-

tos que ocorrem nas três esferas terrestres, 

qual delas se movimenta mais? Por quê?

A esfera que mais se movimenta é a atmosfera porque ela é 

composta de gases, que são materiais leves. A atmosfera sofre 

constantes alterações em relação à pressão, à temperatura e 

à umidade. Sentimos mais essa movimentação, pois a atmos-

fera nos envolve o tempo todo. 

2. A litosfera também se movimenta quando 

não ocorrem terremotos e erupções de vul-

cões? Justifique.

Sim, pois também ocorrem movimentos externos, como a 

erosão das rochas, o transporte e a deposição dos sedimentos. 

Esses movimentos são lentos e geralmente imperceptíveis.

Tudo o que foi anteriormente discutido e 

produzido deve ser levado em consideração. 

Não é preciso uma nova pesquisa. É impor-

tante que os alunos enfrentem essas questões 

com seu repertório, com o que observam e 

usando a lógica. 

Os resultados podem não ser ainda totalmen-

te adequados, mas eles devem ser considerados 

como sinalizadores necessários para os próximos 

passos da Situação de Aprendizagem. A expec-

tativa é que eles venham a se deparar com algo 

complexo, uma questão fundamental para a com-

preensão das esferas terrestres: o tempo. 

parte 2 - Nesta segunda parte da 

Pesquisa em grupo, a proposta é 

discutir o tempo. Proponha as 

questões a seguir para reflexão.  No final deste 

Caderno e também no Caderno do Aluno está 

disponível para consulta o quadro História da 

Terra, onde se vê a história geológica da Terra 

transformada em um ano, o “Ano-Terra”. 

Esse anexo contribuirá para o desenvolvimen-

to da pesquisa e servirá de subsídio para as 

próximas atividades.

 f O que é pouco tempo para o ser humano 

é pouco tempo na vida de uma mosca do-

méstica que, em média, vive 30 dias? E o 

que é muito tempo na vida do ser huma-

no, digamos 74,6 anos, que era a expec-

tativa de vida ao nascer do brasileiro em 

2012, segundo o IBGE, significa muito 

tempo para os movimentos da hidrosfe-

ra? Em 75 anos pode surgir um novo rio 

natural na superfície terrestre?

 f É comum afirmar que os oceanos existem 

na superfície terrestre há pouco tempo, 

apenas 200 milhões de anos. Esse tempo é 

pouco em relação à história do ser humano 

ou à história do planeta?

 f Vocês concordam com a afirmação de que 

o tempo é relativo?
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Apresente aos alunos as informações a seguir 

que servirão de subsídios para a realização da pró-

xima etapa da atividade.

 f Abertura dos oceanos: vamos voltar 200 mi-

lhões de anos no tempo. Nesse momento, 

os oceanos começaram a surgir por entre 

os espaços de um imenso bloco continental 

que se fragmentava. Essa abertura foi se am-

pliando em mais ou menos 1,2 cm ao ano. 

Esse foi o caso do Oceano Atlântico que, 

após 200 milhões de anos, atingiu a largura 

de 4 100 km entre dois grandes fragmentos 

continentais (África e América do Sul).

 f o ser humano: pode-se falar que o que se 

acredita ser o ancestral direto do ser huma-

no viveu há aproximadamente 2 milhões 

de anos. Porém, se formos considerar o ser 

humano como sedentário, vivendo em gru-

pos sociais mais estruturados, estaremos 

nos referindo a um período de apenas 10 

mil anos (início do Período Neolítico). Por 

outro lado, se atualmente a expectativa de 

vida do ser humano é de 68,7 anos (segun-

do a ONU - World Population Prospects 

- The 2012 Revision - 2013. Disponível em: 

<esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/ 

pdf/WPP2012_HIGHlIGHTS.pdf>. 

Acesso em: 29 abr. 2014.), num passado re-

moto ela era bem menor. 

 f A terra: nosso planeta está se formando (logo, 

está em movimento) ao longo de mais de 4,5 

bilhões de anos, pertencente a um universo 

que vem se formando há 15 bilhões de anos.

Após debater as questões com os alunos, 

proponha ao grupo que examine e complete o 

Quadro 2 (Guia de reflexões sobre a relatividade 

do tempo). É importante dar a palavra final so-

bre esse guia, enriquecendo-o e alterando-o no 

que for preciso. Assim que forem lançadas todas 

as questões, os grupos que haviam sido anterior-

mente organizados deverão debatê-las e elabo-

rar respostas aos questionamentos propostos. 

guia de reflexões sobre a relatividade do tempo relação temporal

Considerando o tempo de vida de um ser humano e a história 
de suas sociedades, seria possível perceber que os continentes 
estavam se afastando e os oceanos se alargando?

Não seria possível, assim como atualmente não percebemos esse afastamento, a não 

ser por medições sofisticadas e científicas.

Tempo humano
↕

Tempo da natureza

É possível afirmar que, para o ser humano, os oceanos sempre ti-
veram o mesmo tamanho? Afinal, em 2 milhões de anos, o Oceano 
Atlântico ampliou-se cerca de 24 km, e nos últimos 10 mil anos, 
abriu-se somente cerca de 120 metros. Argumente.

Demorou bastante para sabermos a extensão dos oceanos e muito mais ainda para sa-

bermos que alguns estão aumentando. Assim, para o ser humano, de um modo geral, 

os oceanos sempre tiveram o mesmo tamanho.

Tempo humano
↕

Tempo da natureza
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Após esse processo de reflexão sobre a re-

latividade do tempo, é importante cuidar para 

que pelo menos duas ideias fundamentais te-

nham ficado estabelecidas: o tempo é relativo 

às referências que usamos; o tempo da nature-

za é outro, bem diferente do tempo humano. 

Para finalizar esta atividade, peça aos alunos 

que produzam um relatório contemplando os 

dois aspectos mencionados. 

Neste relatório, é importante verificar se 

os estudantes contemplaram as diferenças 

estruturais entre os tempos da natureza e o 

tempo humano. 

Agora, pode-se caminhar para uma apli-

cação dos conhecimentos até aqui trabalha-

dos, que são os seguintes:

Pode-se afirmar que esse tempo natural de abertura dos ocea-
nos é um tempo longo para o ser humano? Justifique.

Sem dúvida, muitos movimentos da natureza não são perceptíveis na temporalidade 

humana. Somente por meios científicos é que temos a visão dessa movimentação.

Tempo humano
↕

Tempo da natureza

Considerando-se que o tempo de abertura dos oceanos é de 

4,4% em relação ao tempo total de formação da Terra, e em re-

lação ao tempo do universo é de apenas 1,3%, pode-se falar que 

a abertura dos oceanos é um evento natural rápido? Justifique.

Sim. Tendo como referência o próprio tempo da natureza, e não o tempo humano, a 

abertura dos oceanos foi um evento bem rápido.

Tempo da natureza 
(curto)

↕
Tempo da natureza 

(longo)

É possível afirmar que o mesmo tempo que é curto pode ser con-

siderado longo, dependendo da referência?

O tempo é sempre relativo à referência que se está adotando. Nunca é absoluto. Não 

existe tempo lento e longo, nem tempo curto e rápido em si.

Tempo da natureza 
(curto)

↕
Tempo da natureza 

(longo)

Tempo 
humano

↕
Tempo da 
natureza

Quadro 2 – Guia de reflexões sobre a relatividade do tempo.

 f o substrato natural inorgânico (sem vegetação) sobre o qual construímos nossos espaços 
pode ser dividido em três esferas: litosfera, hidrosfera e atmosfera;

 f caracterização dessas três esferas segundo o estado da matéria, as temperaturas máximas e 
sua composição química;

 f os eventos que ocorrem nessas três esferas podem afetar a vida humana, inclusive como 
desastres;

 f o que provoca os eventos nessas três esferas são seus movimentos; as esferas não são estáti-
cas, elas se movimentam;
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A seção lição de Casa propõe uma 

ideia interessante e necessária à apli-

cação dos conhecimentos sobre a 

temática. Oriente os alunos na construção de 

um quadro analítico (conforme modelo do Qua-

dro 3, também disponível no Caderno do Alu-

no), avaliando as esferas terrestres do ponto de 

vista dos seus movimentos. Além da aplicação 

desses conhecimentos trabalhados, talvez seja 

necessário acrescentar mais alguma informação 

por intermédio de pesquisa, ou então, você mes-

mo, professor, poderia fazer acréscimos comple-

mentares, chamando atenção para ritmos 

distintos dos movimentos nas três esferas, por 

exemplo. Há movimentos que se mantêm cons-

tantes, como a erosão na litosfera, e outros mais 

ocasionais, eventuais (daí o termo evento), como 

os terremotos e as erupções vulcânicas. Aos pri-

meiros, podemos chamar dominantes e, aos ou-

tros, bruscos, eventuais, catastróficos etc. Do 

mesmo modo, nas outras esferas inorgânicas 

(hidrosfera e atmosfera), podemos encontrar 

movimentos dominantes (constantes) e outros 

eventuais (bruscos). 

 f para melhor caracterizar as três esferas e compreender seu funcionamento é preciso 
entender seus movimentos;

 f os movimentos das esferas se dão em ritmos diferentes, no interior do tempo da nature-
za, que é diferente do tempo humano. O tempo é relativo.

os movimentos nas três esferas inorgânicas da natureza

Esferas
Características da movimentação em 

relação ao tempo
Efeitos sobre o ser humano

litosfera

Movimentação dominante 
Sua movimentação dominante se dá em tempos 
longos da natureza 

Movimentação abrupta
Movimentação brusca e ocasional 
(terremotos e vulcões) 

Imperceptível para o ser humano

Podem ser eventos catastróficos

Hidrosfera

Movimentação dominante 
Movimentação em tempos médios e  
curtos da natureza

Movimentação abrupta
Movimentação brusca e ocasional  
(enchentes, ressacas marítimas) 

Imperceptível para o ser humano 

Podem ser eventos catastróficos

Atmosfera

Movimentação dominante

Movimentação em tempos curtíssimos da natureza

Movimentação abrupta

Movimentação brusca e ocasional  
(nevascas, furacões, secas)

Perceptível para o ser humano (clima) 

Podem ser eventos catastróficos

Quadro 3 – Os movimentos nas três esferas inorgânicas da natureza. 
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Nesta atividade, vale acrescentar que os 

movimentos de cada uma dessas esferas po-

dem ser provocados por movimentos de algu-

ma outra. Dois exemplos: 

 f Um maremoto → movimento na hidros-

fera → provocado → por terremoto no  

fundo do oceano → movimento na litosfera.

 f Uma enchente → movimento na hidros-

fera → provocado → por furacão → mo-

vimento na atmosfera.

A atividade a seguir, proposta na seção De-

safio!, no Caderno do Aluno contribuirá para 

que os alunos aprofundem os conhecimentos 

sobre o assunto estudado nesta Situação de 

Aprendizagem. Ressaltamos que você também  

poderá utilizá-la como parte das avaliações da 

aprendizagem. Os alunos deverão responder:

Será que os movimentos em uma esfera po-

dem provocar movimentos em outra? Utilize a 

imagem (figura 4) para responder a este desafio.

Espera-se que os alunos percebam que ocorre uma re-

lação entre as esferas. A imagem mostra a inundação da 

cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos da Améri-

ca, provocada pelo furacão Katrina, uma manifestação 

na atmosfera que repercutiu na hidrosfera e que, em 

virtude de um relevo (litosfera) propenso a inundações, 

provocou enormes danos.

figura 4 – Alagamen-
to na cidade de Nova 

Orleans, nos EUA, con-
sequência da passagem 

do furacão Katrina 
(2005): uma tragédia 

anunciada.
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leitura e análise de texto

Agora, proponha a leitura do texto a se-

guir. Depois, peça aos alunos que respondam  

às questões propostas na sequência, disponí-

veis também no Caderno do Aluno.
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o que podemos fazer contra desastres naturais

A diferença temporal na movimentação das esferas terrestres inorgânicas tem um signi-
ficado importante para a vida humana, para os espaços humanos. Os eventos relacionados 
aos movimentos da hidrosfera e da atmosfera são mais frequentes “no tempo humano”. Os 
eventos naturais que saem de certa rotina (e a ideia de rotina diz respeito ao tempo humano) 
e perturbam de forma importante a vida e os espaços humanos são chamados desastres. Os 
desastres mais frequentes em algumas regiões do mundo, inclusive no Brasil, relacionam-se 
à hidrosfera e à atmosfera. Já os desastres relacionados à litosfera, como os terremotos e as 
erupções vulcânicas, não acontecem com tanta frequência em determinadas regiões do mundo. 
Porém, em outras, mais sensíveis a esses movimentos, ocorrem com alguma frequência. A ideia 
de desastres surpreendentes pode nos levar a refletir acerca das relações do ser humano com a 
natureza: nessa relação, o primeiro (ser humano) transforma muitos aspectos da segunda (na-
tureza) e a isso podemos denominar controle ativo. mas, em muitas situações, o ser humano 
não pode interferir; por exemplo: O que pode a humanidade fazer quanto aos movimentos que 
provocam terremotos? Podemos estudá-los com o intuito de prever quais regiões do planeta 
são mais sensíveis a esses eventos e, dessa maneira, obter conhecimento para edificar de for-
ma diferenciada, organizar programas de emergência para proteção e fuga etc. Dessa forma,  
todas as ações em relação a eventos dessa ordem podem ser denominadas controle passivo, que 
é tão mais eficiente quanto maior o conhecimento a respeito dos fenômenos envolvidos.

Elaborado por Jaime Oliva especialmente para o São Paulo faz escola.

1. Defina o que são desastres naturais. Todos 

os desastres são surpreendentes para o ser 

humano?

Um desastre natural é um evento cujos impactos na vida hu-

mana são muito graves, como um terremoto, que pode ter for-

ça para destruir uma cidade inteira. Nem todos são surpreen-

dentes: hoje se pode prever a chegada de furacões, de tem-

pestades etc. Um dos exemplos mais conhecidos de desastre 

natural foi a erupção do Vesúvio, em 79 d.C., que destruiu as 

cidades de Pompeia e Herculano, na região de Nápoles (Itália).

2. Considerando os eventos naturais e suas 

consequências na vida humana, defina o 

que é controle ativo e controle passivo.

Controle ativo é a ação de transformar a natureza para o bene-

fício do ser humano. Por exemplo, pode-se citar a construção 

de uma usina hidrelétrica ou de diques para que se “ganhem” 

terras do mar. Controle passivo, por sua vez, é o que não implica 

transformação, mas sim prevenção. Não se pode transformar o 

clima de uma região, ou sua estrutura tectônica, mas podem-se 

criar meios de proteção contra possíveis eventos naturais.

3. De que forma o aumento do conhecimento 

sobre os desastres naturais pode tornar mais 

eficiente o controle passivo?

Quanto mais o ser humano conhece a dinâmica dos fenôme-

nos naturais, mais ele pode saber como se proteger de de-

sastres. Por exemplo, sabendo da condição instável da litosfera 

numa dada região (suscetível a tremores), a engenharia refor-

ça com tecnologias avançadas a construção de edifícios.
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A idade da terra

James Ussher, um arcebispo irlandês que viveu entre 1581 e 1656, ao se manifestar sobre 
qual seria a idade da Terra, calculou o ano da criação em 4004 a.C., no dia 23 de outubro.  
Assim, a Terra teria cerca de 6 mil anos e a humanidade, que desde o início já estava no planeta, 
corresponderia a 116 gerações. 

Essa visão de uma Terra tão jovem perdurou até o início do século XIX. Entendia-se que 
o planeta não mudava e era habitado por seres vivos imutáveis. E, se assim o era, o futuro re-
petiria essa mesma realidade. Porém, a essa altura, esse entendimento já era objeto de dúvida. 

Georges-louis leclerc, o conde de Buffon (1707-1788), foi um naturalista francês que, em sua 
época, realizou pesquisas revolucionárias no campo da Biologia (seres vivos) e da Geologia. 
Para que suas ideias fizessem sentido, a idade da Terra deveria ser de ao menos 35 mil anos. 

Para finalizar essa etapa da Situação de 

Aprendizagem, na seção Desafio! propomos a 

atividade a seguir para ampliar a leitura da ta-

bela História da Terra (disponível no final deste 

Caderno e no Caderno do Aluno).

Em filmes, desenhos, programas, ou em gi-

bis e outros meios escritos, que trazem a temá-

tica sobre a história geológica da Terra, quais 

são os eventos que mais aparecem? Identifique 

esses eventos na tabela História da Terra e 

busque conclusões sobre por que esses eventos 

ganham maior evidência.

Possivelmente os alunos citarão a existência dos dinossauros 

a partir das 22h05 do dia 11 de dezembro, que corresponde 

ao período Triásico, e sua extinção. Os dinossauros ganha-

ram evidência no meio cinematográfico ao ter sua existência 

comprovada por fósseis de grandes proporções.

Etapa 2 – A descoberta do tempo nos 
estudos da estrutura física da terra 

Pode-se iniciar esta etapa com uma ques-

tão que deve ter surgido na primeira etapa.

Como se sabe que os oceanos estão se for-

mando e se abrindo há apenas 200 milhões de 

anos? Desde quando a humanidade tem esse 

conhecimento?

Nesse caso, seria interessante deixar os alu-

nos se manifestarem levantando todas as hipó-

teses que julgarem pertinentes. Elas devem ser 

comentadas e as discussões devem ser conduzidas 

para a questão científica. Afinal, esse entendimen-

to sobre a abertura dos oceanos e a medição que 

comprova a abertura (1,2 cm no caso do Atlân-

tico) é uma elaboração e uma tarefa da ciência. 

mas qual ciência faz esse tipo de afirmação? E 

desde quando se tem esse entendimento? 

leitura e análise de texto e imagem

Para admitir que os oceanos estavam se 

abrindo, foi preciso que o ser humano ti-

vesse descoberto a idade da Terra, conforme 

se pode discutir com os alunos com base no 

texto seguinte sobre uma verdadeira revolu-

ção no pensamento humano.
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No que se baseava Buffon para defender que o planeta e seus habitantes eram mutáveis? 
Já se sabia de alguns achados intrigantes na superfície terrestre. Por exemplo: em 560 a.C., o 
filósofo grego Xenófanes de Cólofon encontrou conchas marinhas incrustadas em estratos ro-
chosos no alto de montanhas da Grécia. Como esse material de origem marinha teria chegado 
ali? Já no tempo de Buffon, muitos fósseis haviam sido encontrados, inclusive alguns ossos 
humanos que eram diferentes dos ossos humanos da época, assim como objetos feitos pelos 
homens que os povos atuais não conheciam. Buffon concluíra que a Terra, tida como estável, 
fora diferente e que o próprio ser humano não tinha sido o mesmo no passado. logo, havia 
mudança, o que demandaria um tempo maior do que 6 mil anos.

As comprovações sobre a condição mutante da Terra e dos seres vivos vieram posterior-
mente, justamente por intermédio de uma nova concepção revolucionária a respeito do tempo, 
desenvolvida por uma ciência dependente do tempo da natureza, que é a Geologia. 

O escocês James Hutton (1726-1797), depois de muitas pesquisas, apresentou à Royal 
Society of Edinburgh, em 1785, a primeira análise bem documentada sobre a idade da Terra. 
Seu trabalho se chamava “Teoria da Terra”. O que Hutton apresentou alterava radical-
mente o que se pensava na época. Era uma descrição de uma dinâmica até então negada: 

 f solos são formados pelo desgaste lento, muito lento, das rochas; 
 f as águas marítimas, por meio das marés e de suas ondas, em choque com as costas litorâ-
neas, desgastam rochas; desse desgaste surgem as areias, os sedimentos; 

 f no fundo do mar e nas terras baixas acumulam-se camadas e camadas de sedimentos; 
 f o desgaste das rochas e a acumulação das camadas de sedimentos podiam ser vistos por 
toda parte. 

E, se isso era verdade, quanto tempo seria necessário para se formar uma praia com 
sedimentos produzidos pelo desgaste das rochas? muito, mas muito tempo. Nada disso ca-
beria nos 6 mil anos calculados por James Ussher e nem nos 35 mil anos calculados por 
Buffon. Assim, Hutton descobriu que a Terra era bem mais velha (pelo menos centenas 
de milhares de anos): ele tinha descoberto um tempo longo. “O presente é a chave para 
o passado”, afirmou Hutton. 

Na década de 1820, as novas possibilidades de entendimento da Terra vislumbradas na janela 
aberta por Hutton não haviam sido aproveitadas, e a ideia de uma Terra muito antiga era ainda 
muito mal aceita. As coisas mudaram definitivamente quando Charles lyell (1797-1875), um geó-
logo inglês, conseguiu examinar as rochas de forma muito mais detalhada do que havia sido feito 
antes. Ele adotou ideias de Hutton, reuniu muitos exemplos em viagens pelo mundo e produziu pro-
vas esmagadoras sobre a antiguidade do planeta, estabelecendo a ideia de um processo geológico 
lento e uniforme, expressão pela qual ficou conhecida essa visão teórica da formação da litosfera. 

Elaborado por Jaime Oliva especialmente para o São Paulo faz escola.
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Rochas sedimentares

Mais recente
Mais antiga

Sedimentação num lago 
ou num mar

A análise pormenorizada desse texto se 

constituirá numa boa oportunidade para tra-

balhar a competência leitora dos alunos.

Após a leitura do texto, proponha o preen-

chimento do quadro a seguir (Quadro 4), pre-

sente no Caderno do Aluno. O aluno deverá 

registrar os necessários esclarecimentos e de-

finições, inclusive as palavras que assinalou 

durante a leitura do texto. 

Conteúdos científicos
termos-chave Esclarecimentos

geologia
Ciência que estuda a formação estrutural da Terra; uma ciência do tempo 

da natureza. Se continuássemos admitindo que a Terra tem apenas 6 mil 

anos, não haveria a Geologia.

dinâmica 
A lógica dos movimentos de uma realidade qualquer. No caso da Terra, 

reconhecer sua dinâmica é admitir que o planeta não é estático, mas que  

está em constante transformação.

rocha
Conjunto de minerais básicos que, agregados, formam unidades de vários tamanhos. Forma o 

essencial da dimensão sólida da superfície terrestre (crosta terrestre).

Estratos rochosos

Observe a imagem e defina:

figura 5 – Esquema de estrato rochoso e de camada de sedimentos. Disponível em: <http://fossil.
uc.pt/pags/sedime.dwt>. Acesso em: 26 nov. 2013.

Existem as rochas superficiais e sob elas outras rochas, que vão se dispondo em camadas, em 

estratos. São rochas constituídas por sedimentos (rochas sedimentares). Em geral, essas camadas 

de rochas têm idades diferentes e podem contar a história geológica do lugar.

BOOK_GEO_SPFE_2014_1S_CP_VOL2.indb   26 07/08/14   14:09



27

Geografia – 1a série – Volume 2

Fósseis

Observe a imagem e defina:

São resíduos, partes ou mesmo esqueletos inteiros 

de seres vivos encontrados no interior das rochas 

sedimentares, em geleiras etc. Permitem que en-

tendamos alguma coisa do passado do planeta.

Conchas marinhas

Um tipo de sedimento de origem marinha encontrado em estratos geológicos, por vezes longe 

dos oceanos, o que indica que os oceanos e as terras emersas podem ter tido outra distribuição 

no passado.

Sedimentos   

Produto do desgaste das rochas (em Geologia, esse desgaste chama-se erosão) que é depositado 

no fundo do mar ou em áreas mais baixas das terras emersas. É carregado pelas águas, ventos 

e gelos móveis.

Camadas de 
sedimentos 

O mesmo que estrato rochoso. Em geral, as camadas mais profundas são mais antigas, enquan-

to as mais próximas da superfície são mais recentes.

processo geológico 
lento e uniforme 

Trata-se de um processo provocado por agentes externos, presentes na superfície terrestre. O pro-

cesso de desgaste das rochas na superfície terrestre tem um tempo, um ritmo dado pela contínua 

erosão. A intensidade da erosão varia conforme a situação. Esse é um tempo longo da natureza e esse 

processo acontece com a mesma lógica em toda a extensão do planeta. 
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figura 6 – fóssil de 50 milhões de 
anos de espécie extinta. Os fósseis são 

fundamentais para demonstrar que 
existiram seres vivos diferentes, que há 

evolução e que há tempos longos.

Quadro 4 – Conteúdos científicos.
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O cerne do texto a ser produzido é mais uma vez o tem-

po, agora de modo mais aprofundado, pois o aluno possui 

maior volume de informações. E, para ilustrar o que signi-

fica o tempo da natureza, acrescenta-se o tema erosão. A 

erosão, considerada no tempo da natureza, pode significar 

o fim de uma cordilheira, e essa relação deve ser o núcleo 

temático do relatório. Vamos a um exemplo: um pequeno 

morro que seja formado por 10 mil toneladas de rochas 

duras, de desgaste bem lento, sofre uma erosão que lhe 

tira anualmente 400 quilos de material, que é transporta-

do pelas águas de um pequeno riacho. É possível calcular 

em quanto tempo ele desaparecerá? Vamos admitir que, 

ao contrário do que ocorre, as condições climáticas não 

se alterem, o que vai facilitar a compreensão do exemplo. 

É simples: 10 mil toneladas, convertidas em quilos, repre-

sentam 10 milhões de quilos. Dividindo-os por 400 quilos 

ao ano, serão necessários 25 mil anos para que o morro 

seja inteiramente devastado, ou seja, mais do que toda 

a história humana do Neolítico até hoje e muito mais do 

que o tempo da Terra admitido pela interpretação de James  

Ussher. Esse raciocínio pode ser reproduzido nos mais varia-

dos exemplos; o importante é que os membros do grupo fa-

çam os cálculos, para que tenham percepção do tempo nos 

processos geológicos. Por fim, um comentário suplementar: 

se posso saber como e em quanto tempo um morro do pre-

sente vai desaparecer, posso também saber como ele era em 

um passado mais remoto. Posso dizer que um simples morro 

foi anteriormente uma elevação bem maior. No caso de uma 

investigação científica, outra variável precisará ser levada em 

conta: as mudanças climáticas do passado.

Na seção Você Aprendeu?,  

sugerimos uma questão que 

contribuirá para aprofundar 

os conhecimentos sobre o assunto estudado 

nesta Situação de Aprendizagem. Você tam-

bém poderá utilizá-la como parte das ava-

liações da aprendizagem.

Explorando os conhecimentos científicos: o escritor americano loren Eiseley usa uma belís-

sima imagem para se referir às teorias de James Hutton, que, segundo ele, vislumbrou que um 

pequeno córrego é um agente erosivo incessante que carrega silenciosamente para o fundo dos 

oceanos, diluídos em forma de sedimentos, segmentos imensos e sólidos de continentes, ao lon-

go de um tempo que não se conhecia e que ele “descobriu”: o tempo longo da natureza. Essa 

descrição pode ser resumida na ideia de um processo geológico lento e uniforme.

Além dos pequenos cursos de água, são agentes erosivos, entre outros, os ventos e as chuvas.

Uma leve erosão, imperceptível, ao longo de muito tempo pode devastar uma montanha. É 

possível saber como e em que ritmo?

Na sequência apresente a atividade a se-

guir, proposta no Caderno do Aluno, na seção 

Pesquisa em grupo. 

Após a leitura do texto A idade da 

Terra e a elaboração do quadro, 

produza com seus colegas, em 

uma folha avulsa, um relatório considerando 

o questionamento a seguir.
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Sobre a forma dos seres humanos lidarem 

com os eventos que ocorrem nas esferas ter-

restres, é correto afirmar que:

a) o avanço da ciência nos permite contro-

lar e evitar os terremotos, que somente 

acontecem em países pobres.

b) os furacões são eventos que não po-

dem ser evitados, mas pode haver 

prevenção para diminuir suas conse-

quências e a isso podemos denominar 

controle passivo.

c) é possível estabelecer um controle ativo 

sobre os maremotos, criando um sistema 

de diques nas orlas oceânicas sujeitas a 

esse evento da litosfera + hidrosfera.

d) eventos como o aquecimento da atmos-

fera vão afetar a hidrosfera, mas suas 

consequências podem ser diretamente 

controladas pelo ser humano.

e) pode-se definir como controle passivo 

dos eventos naturais a atitude ao alcan-

ce dos países pobres, enquanto controle 

ativo é o que os países ricos realizam.

Os eventos mencionados na questão só são objeto de controle 

passivo (planos de defesa, atitudes preventivas que visam ame-

nizar efeitos). É o caso do furacão, que não pode ser evitado, 

mas suas consequências mais graves podem ser controladas.

SITUAçãO DE APRENDIzAGEm 2 
ESTRUTURAS E fORmAS DO PlANETA TERRA: OS 

mOVImENTOS DA CROSTA TERRESTRE

Com a compreensão de que os movimentos 

da estrutura terrestre se desenrolam num tem-

po longo,  pode se desenvolver boa parte das 

teorias sobre a dinâmica das esferas terrestres. 

mas, e quanto aos movimentos bruscos, que em 

tempos mais curtos podem provocar alterações 

nas formas da superfície terrestre, como a explo-

são de um vulcão? Trabalhar as respostas sobre 

esses eventos, suas causas e seus efeitos, será o 

pretendido por esta Situação de Aprendizagem. 

Conteúdos: o tempo geológico; a deriva continental; as placas tectônicas; os terremotos; o vulcanismo; 

conflito: interpretação científica oficial × saber científico revolucionário. 

Competências e habilidades: trabalhar a percepção da relatividade dos conhecimentos científicos; 

construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem escrita (leitura), como meio de 

vislumbrar as dimensões presentes num texto; construir e aplicar habilidades relativas ao domínio 

da linguagem cartográfica, como meio de visualização sintética da relação entre realidades geográ-
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Uma questão pode ter surgido para os alu-

nos na Situação de Aprendizagem anterior, e é 

importante aproveitar este momento de sonda-

gem para ajudar a aflorá-la lançando a seguinte 

questão, presente no Caderno do Aluno, na se-

ção Para começo de conversa.

As teorias e pesquisas inovadoras de  

James Hutton e Charles lyell foram capazes 

de explicar todos os fenômenos que ocorrem 

na litosfera terrestre? Justifique.

As teorias dos chamados “pais da Geologia” foram funda-

mentais para o desenvolvimento dessa ciência, mas não o 

suficiente. Alguns fenômenos continuaram du rante um bom 

tempo parcialmente sem explicação, como os terremotos e 

o vulcanismo. Na época deles, também não se tinha ideia 

sobre o que esses fenômenos representavam na formação 

da litosfera.

É importante informar, caso os alunos 

não se deem conta, que as movimentações 

bruscas e ocasionais, como terremotos e 

erupções vulcânicas, e mesmo um movimen-

to mais lento, como a abertura dos oceanos, 

não foram contempladas nos trabalhos de 

Hutton e lyell.

Nesta atividade, apresentamos 

aos alunos os questionamentos 

a seguir sobre as teorias e a di-

nâmica da litosfera. Em seguida, oriente-os na 

pesquisa sobre o tema e na elaboração de um 

texto coletivo, feito em uma folha avulsa.

 f James Hutton e Charles lyell perceberam a 

movimentação dos blocos continentais? Pro-

curem o significado da palavra “Pangeia”.

 f Como se chegou à conclusão de que os blo-

cos continentais se movimentam?

 f O cientista que pensou isso se baseou 

em quê?

 f Que teoria surgiu para explicar como os 

fragmentos da Terra se movimentavam? 

Como foram denominados esses fragmen-

tos da crosta terrestre?

ficas naturais distintas; selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, repre-

sentados em tabelas; construir e aplicar conceitos trabalhados pela Geografia, que têm origem na 

Geofísica e na Geologia. 

Sugestão de estratégias: exposição de representações cartográficas e proposição de análise com base em 

repertório conceitual; trabalho com texto sobre revolução na Geofísica; proposições de problemas para 

debater e solucionar em grupo.

Sugestão de recursos: representações cartográficas; textos; tabelas.

Sugestão de avaliação: participação nas discussões e nas pesquisas.
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 f Apresentem resumidamente as explicações 

dominantes para descrever a dinâmica da 

crosta terrestre. Vocês concordam que há 

duas grandes explicações,  uma que consi-

dera um tempo natural longo e outra que 

considera um tempo natural curto?

A pesquisa é orientada com detalhes para que o grupo che-

gue a um texto coletivo. A seguir, alguns parâmetros para o 

que se vai pesquisar:

•	 Os pesquisadores não perceberam a movimentação da 

crosta da Terra, mas seus estudos sobre a formação das ro-

chas foram fundamentais para que outros cientistas pudes-

sem estudar a crosta terrestre e formular a Teoria da Deriva 

Continental. O significado da palavra “Pangeia” é “terra toda”.

•	 Alfred Wegener foi o pioneiro da Teoria da Deriva Con-

tinental, no início do século XX. Observando a configuração 

dos continentes e a possibilidade de eles se encaixarem como 

peças de um quebra-cabeça, ocorreu algo para Wegener,  

que inspirou essa teoria que mudou a história do entendimen-

to sobre o nosso planeta.

•	 Wegener baseou-se no estudo de fósseis marinhos que 

foram encontrados no litoral do Brasil e da África.

•	 Teoria da tectônica de placas. Os fragmentos foram cha-

mados de placas tectônicas.

•	 Espera-se que os alunos retomem as explicações sobre 

a deriva continental, utilizando como justificativa o forma-

to dos continentes e a semelhança entre rochas e fósseis.  

Também se espera que discutam a existência de um tempo 

natural longo em relação à vida humana, mas lembrando 

que esse fenômeno só foi identificado com pesquisas cientí-

ficas na segunda metade do século XX.

Etapa 1 – um pensamento original e 
ousado: a deriva continental

leitura e análise de mapa

Os estudantes estão neste momento diante 

de um exemplo de cartografia dinâmica, que é 

representada por uma coleção de mapas que, 

em conjunto, mostram um fenômeno tempo-

ral. A atividade presente no Caderno do Alu-

no tratará da coleção de mapas sobre a deriva 

continental: da Pangeia até nossos dias e será a 

referência para as questões propostas a seguir. 

Sugerimos que organize grupos de alunos para 

produzir pequenos relatos compartilhados e de-

batidos sobre o que observaram. Isso é sempre 

produtivo nesses casos, assim como registrar, 

ajustar e controlar se as percepções desejadas 

foram alcançadas. Talvez seja necessária uma 

contribuição para o início da atividade: os 

mapas mostram um fenômeno já discutido na  

Situação de Aprendizagem 1.
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1. Os mapas da figura 7 estão representando 

um processo natural de escala planetária 

em cinco tempos. 

a) O primeiro mapa representa a Terra há 

cerca de 250 milhões de anos. Qual é o 

nome do período geológico correspon-

dente? Qual evento mencionado ante-

riormente está representado nesse mapa? 

O primeiro mapa representa o Período Permiano, no final da Era 

Paleozoica, e está representando o início da Deriva Continental.  

b) Qual é o período geológico do segundo 

mapa? Descreva o que você está vendo, 

comparando com o mapa anterior. 

O segundo mapa representa o Período Triássico, no início da 

Era Mesozoica. Nele, observa-se a fragmentação da Pangeia 

em dois supercontinentes: Laurásia e Gondwana.

c) Qual é o período geológico do terceiro 

mapa? Descreva o que você está vendo, 

comparando com o segundo mapa. 

O terceiro mapa representa o Período Jurássico, também na Era 

Mesozoica. Nele, já se percebe a fragmentação da Laurásia e de 

Gondwana. Nesse último, notam-se dois grandes fragmentos 

que darão origem à América do Sul e à África. Na Laurásia, a 

América do Norte está se separando do que será a Eurásia.

d) Qual é o período geológico do quarto 

mapa? Como se encontram as aber-

turas entre os blocos continentais, 

preenchidas por água, em relação ao 

mapa anterior e à configuração atual 

dos oceanos? 

O quarto mapa representa o Período Cretáceo, no final da 

Era Mesozoica. Nele, os continentes atuais já estão bem visí-

veis, pois a abertura entre os blocos continentais é maior do 

que nos mapas anteriores. Porém, o Oceano Atlântico ainda 

é estreito em relação ao tamanho atual.

e) Observe o quinto mapa, que repre-

senta a superfície terrestre atual. 

Descreva quais blocos continentais 

parecem se encaixar, como num jogo 

de quebra-cabeças.

O quinto mapa representa o Período Quaternário, na Era Ce-

nozoica, que é a idade geológica na qual estamos. Os con-

tinentes estão delineados e os oceanos já têm o tamanho 

atual. Os blocos continentais que parecem se encaixar são a 

América do Sul e a África.

2. A crosta terrestre é móvel, está fragmenta-

da, e seus fragmentos estão se movimen-

tando. Você acha que essa afirmação faz 

sentido? Argumente para sustentar a con-

clusão a que você chegou.

Espera-se que os alunos encontrem sentido na afirmação, 

pois os mapas mostram que a crosta terrestre tem compo-

nentes móveis, e que suas porções se movimentam. Atual-

mente essa ideia faz sentido, mas, quando surgiu – no come-

ço do século XX –, foi desacreditada.

Alguns comentários questionadores, abrin-

do espaço para o diálogo com os estudantes, 

podem ser apresentados para aproveitar o im-

pacto que a visualização dos mapas produziu 

e também para aproveitar o interesse que a 

percepção construída vai propiciar. Eles ser-

virão também para dar algumas informações 

sobre quem pensou isso e sobre a repercussão 

dessa ideia nos meios científicos. 

 f primeiro comentário: os mapas mostram 

continentes se formando e se afastando. 
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mostram oceanos se abrindo. Hutton e lyell 

não estavam preocupados em investigar essa 

movimentação dos blocos continentais, e 

essa lacuna foi preenchida no conhecimento 

geológico que eles legaram para o século XX.

 f Segundo comentário: no começo do século 

XX, o conhecimento geológico estabelecido 

não considerava a hipótese de um movimen-

to de afastamento dos continentes. Quando, 

em 1912, o geofísico e meteorologista ale-

mão Alfred lothar Wegener (1880-1930) 

apresentou essa hipótese, ele foi desacredi-

tado pelos seus colegas cientistas. Seus con-

temporâneos não estavam preparados para 

essa ideia. Os mapas apresentados expres-

sam exatamente o que ele pensava. 

 f terceiro comentário: mas como ele ima-

ginou isso? Supôs isso apenas pela visão 

dos continentes como a de um “quebra-

-cabeça”? Será que somente isso seria sufi-

ciente para alguém chegar a uma ideia que 

depois se mostrou bastante consistente? 

Não foi somente isso. A Geologia não sa-

bia explicar os movimentos que geravam 

os terremotos, tinha pouco entendimento 

sobre os vulcões, ou seja, muitas pergun-

tas estavam ainda sem resposta. Assim, 

apostar num movimento da crosta, tal 

como imaginou Wegener, era uma hipó-

tese razoável. Afinal, além dos processos 

lentos bem apreendidos por Hutton, exis-

tiam outros movimentos que permane-

ciam misteriosos. 

 f Quarto comentário: pesquisas posteriores 

encontraram fósseis de vegetais idênticos 

nas costas da África e da América do Sul. 

Os fósseis não estão em estratos rocho-

sos antigos? Se são idênticos, é porque 

estavam próximos, afastando-se depois, 

ao longo de 200 milhões de anos? Isso se 

confirma com a presença, no litoral da 

África e da América do Sul, de estruturas 

geológicas e rochas também idênticas. Pa-

rece não haver dúvida: um dia esses blocos 

continentais integravam um único conti-

nente. Wegener teve de fato uma intuição 

genial e revolucionária que inaugurou 

uma nova era nos conhecimentos sobre a 

Terra. Aqueles que não o levaram em con-

ta estavam pouco abertos para o novo. 

 f Quinto comentário: após a morte de  

Wegener, e depois de constatado o valor de 

sua hipótese, os geofísicos aproveitaram a 

porta aberta e foram mais longe na interpre-

tação das estruturas da Terra. Como e por 

que se dava esse movimento? Os geofísicos 

notaram que esse movimento de afastamento 

era possível porque a crosta terrestre era for-

mada por pedaços ou placas, e não por uma 

única capa de rochas. Essa grande revolução 

científica aconteceu nos anos 1960. Novas in-

formações no campo da Geofísica marinha 

propiciaram um melhor conhecimento do 

fundo dos oceanos, avançou-se no conceito 

de falhas, na localização precisa dos terremo-

tos etc. Nascia assim a teoria da Tectônica 

de Placas, com os trabalhos de J. morgan,  

X. le Pichon e D. mcKenzie, entre outros 

autores. Atualmente, não há Geologia sem 

considerar a Deriva Continental, como ficou 

conhecida a visão de Wegener e a teoria das 

placas que compõem a crosta terrestre. 
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*A palavra “tectônica” vem do grego e quer dizer “o que constrói”. forças tectônicas, que atuam na estrutura da crosta terrestre, 
movem as placas.

figura 8 – Placas tectônicas. fonte: USGS. This dynamic Earth: the story of plate tectonics. Online edition. Disponível em: <http:// 
pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.html>. Versão do mapa com cotas em português disponí vel em Wikimedia commons:  
<http://commons.wikimedia.org/wiki/file:Placas_tect2_pt_BR.svg>. Acessos em: 26 nov. 2013. mapa original. 
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Etapa 2 – uma cartografia das 
placas tectônicas 

A crosta terrestre é formada por placas que 

flutuam sobre um material viscoso chamado 

magma. As placas foram detectadas, cartogra-

fadas e nomeadas. Se inicialmente admitiu-se 

a existência de seis placas, atualmente estão 

identificadas ao menos 15 placas (figura 8, 

presente também no Caderno do Aluno).

placas tectônicas*

Para exercitar a competência leitora em 

Cartografia, explique algumas caracterís-

ticas do mapa. Trata-se de um mapa qua-

litativo. Sua função é distinguir objetos 

diferentes (realidades geográficas distintas) 

e permitir que eles sejam separados visual-

mente uns dos outros. No caso deste mapa, 

o objeto geográfico a ser distinguido são 

as placas que compõem a crosta terrestre. 

Cada uma está representada por uma cor 

específica. Esse tipo de mapa tem uma ca-

racterística: ele não nos apresenta uma úni-

ca imagem, mas uma coleção de imagens no 

interior de um único mapa.
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leitura e análise de mapa

Para trabalhar com o mapa da figura 8, 

sugerimos as atividades a seguir no Caderno 

do Aluno.

placas tectônicas: localização geográfica

nome Continente oceano Hemisfério  
latitudinal

Hemisfério 
longitudinal

1. Sul-americana América do Sul Atlântico Sul (dominante) Ocidental (dominante)

2. Nazca – Pacífico Sul (dominante) Ocidental

3. Norte-americana America do Norte 
(dominante)

Atlântico – 
Pacífico

– Glacial Ártico
Norte Ocidental (dominante)

4. Caribenha América Central Atlântico 
(dominante) Norte Ocidental

5. Eurasiática Europa e Ásia
Atlântico – 

Pacífico
– Glacial Ártico

Norte (dominante) Oriental (dominante)

6. Filipinas Ásia Pacífico Norte Oriental

7. Australiana Oceania (dominante)
Pacífico –

Glacial Antártico – 
Índico

Sul (dominante) Oriental

8. Antártica Antártica Glacial Antártico Sul Ocidental - Oriental

9. Indiana Ásia Índico Norte (dominante) Oriental

10. Arábica Ásia (Oriente Médio) Trecho do  
Oceano Índico Norte Oriental

11. Africana África Atlântico – Índico Norte - Sul Ocidental - Oriental

12. Cocos – Pacífico Norte Ocidental

13. Juan de Fuca – Pacífico Norte Ocidental

14. Pacífico – Pacífico Norte - Sul Oriental - Ocidental

15. Scotia – Glacial Antártico 
– Atlântico Sul Ocidental

Quadro 5 – Placas tectônicas: localização geográfica.

1. liste as placas tectônicas, indicando sua 

posição geográfica. Para isso, preen-

cha o quadro a seguir (Quadro 5). Se 

for preciso, utilize um atlas geográfico  

escolar.
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2. Existem placas tectônicas que são ao mes-

mo tempo continentais e oceânicas? Cite 

exemplos.

Existem. A Placa Norte-Americana, a Placa Sul-Americana e a 

Placa Africana são exemplos.

3. localize as áreas do encontro das placas. 

Elas são fundamentais para entender o 

vulcanismo e os terremotos. Assinale e liste 

pelo menos cinco dessas áreas.

Nota-se que o Japão se situa no encontro das placas Norte-

-americana, Eurasiática e das Filipinas. A Costa Oeste da Amé-

rica do Sul é área de encontro da Placa de Nazca com a Placa 

Sul-americana. A Costa Oeste dos EUA é área de encontro da 

placa Norte-americana com a Placa do Pacífico. Essas áreas ci-

tadas são exemplos de regiões de encontro de placas suscetíveis 

ao vulcanismo e a terremotos.

Essas atividades visam criar certa familiari-

dade com as placas tectônicas, sua localização, 

seus encontros etc. 

O interessante é garantir que os alunos co-

mecem a se perguntar quais são as consequên-

cias da movimentação das placas tectônicas. 

Para relembrar: Qual é a grande consequência 

que já se sabe e que, aliás, foi por onde essa 

descoberta começou? Duas palavras respon-

dem: Deriva Continental.

A ideia é que eles cheguem a respostas 

usando o recurso da dedução.

Neste momento, com o auxílio 

das imagens das figuras 9a e 9b e 

do que foi estudado até o momen-

to, os alunos deverão responder às ques tões  

propostas na seção lição de casa, do Caderno  

do Aluno.

1. Se os continentes e os oceanos se formaram a 

partir da movimentação das placas é porque 

elas se movem. mas movem-se sobre o quê?

As placas se movem sobre o manto, formado pelo magma, um 

material viscoso que se origina de rochas fundidas.

2. Por que pode ocorrer atividade magmá-

tica nas áreas de encontro das placas?  

O que acontece com a lava que vaza do 

interior da Terra?

figura 9a e 9b – As erupções vulcânicas apresentam riscos 
diferentes. Quando há explosão, a periculosidade é imensa, 
principalmente para as áreas habitadas mais próximas ao 
vulcão, como está registrado na história de erupções trágicas 
e destruidoras.
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centrais e que a energia acumulada sob elas pode manifes-

tar-se ali, gerando tremores localizados. Entretanto, o mais 

comum são os terremotos nas bordas das placas.

7. Alfred Wegener foi um visionário em sua 

área científica. Com poucos elementos ele 

antecipou algo que somente cerca de 50 anos 

depois foi de fato comprovado. Explique sua 

teoria e a importância que ela teve para a 

compreensão da dinâmica da crosta terrestre.

Wegener, dono de uma extraordinária visão científica, perce-

beu que o mapa-múndi parecia um quebra-cabeça, no qual 

as peças se encaixavam formando um único continente. Sua 

teoria afirmava que os continentes haviam se formado de uma 

única massa continental há milhões de anos, a Pangeia. Essa 

massa continental se movimentou “à deriva” até a posição que 

conhecemos atualmente. Para comprovar sua teoria, Wegener 

se baseou na observação de fósseis semelhantes encontrados 

no litoral do Brasil e da África. Além disso, percebeu a mesma 

composição de rochas encontradas nos dois continentes e a 

existência de vestígios de depósitos glaciais em áreas tropicais. 

Sua teoria foi importante, pois pela primeira vez alguém uti-

lizou argumentos sólidos para justificar a Deriva Continental.  

Esse estudo foi fundamental para que, no século XX, a Teoria 

da Tectônica de Placas fosse desenvolvida.

A Geografia das placas tectônicas é fasci-

nante e você deve se aproveitar disso. Os 

alunos podem fazer várias pesquisas comple-

mentares, e os livros didáticos aos quais eles 

já têm acesso são bons materiais de consul-

ta. As fontes podem ser ampliadas para, por 

exemplo, pesquisar sobre vulcões em ativida-

de, as principais áreas atingidas por terremo-

tos, e assim por diante. 

A atividade magmática ocorre nas áreas de encontro das pla-

cas, pois nelas encontram-se falhas que permitem a saída do 

magma para a superfície. É comum usar a expressão “derra-

me de lava” quando se fala dessa atividade vulcânica.

3. Vulcanismo é qualquer vazamento de lava? 

Quais são as consequências desse vazamento?

Qualquer vazamento de lava é vulcanismo. Quando o mag-

ma chega à superfície é uma ocorrência vulcânica. O magma  

que chega à superfície se solidifica mais rapidamente do que 

no interior da crosta, originando as rochas vulcânicas.

4. O que acontece quando as placas tectôni-

cas se encontram?

Quando duas placas se encontram (conhecidas como pla-

cas convergentes), a placa mais pesada (em geral, a placa  

oceânica) submerge sob a mais leve, soerguendo-a. Com 

isso, a placa mais pesada entra em contato com o magma e 

começa a se fundir. Por isso, a área de encontro é uma área 

de destruição das bordas das placas.

5. As placas também se afastam. O que acon-

tece quando isso ocorre?

Quando duas placas se afastam (conhecidas como pla-

cas divergentes), o magma extravasa por entre a brecha 

formada e, ao solidificar-se, acrescenta novas rochas às 

placas. Por isso, costuma-se dizer que nessas áreas há 

“construção” de placas.

6. Pode haver terremotos em áreas mais cen-

trais das placas? Pesquise para justificar 

sua resposta.

Pode haver terremotos nas áreas centrais das placas tectô-

nicas, mas eles são mais raros. As pesquisas mostram que 

as placas têm desigualdades e fragilidades em suas partes  
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Para finalizar, as atividades a 

seguir propostas na seção Você 

aprendeu? contribuirão para 

aprofundar os conhecimentos sobre o assunto 

estudado nesta Situação de Aprendizagem. 

Você também poderá utilizá-las como parte 

das avaliações da aprendizagem.

1. Alfred Wegener foi um cientista que com 

seus estudos antecipou algo que somente 

cerca de 50 anos depois foi de fato com-

provado. O que ele visualizou e para que 

serviu essa sua visão?

Wegener esteve, no seu tempo (começo do século XX), 

convicto de que os blocos continentais se movimentavam 

e que estavam se afastando. Como esse movimento não 

é perceptível numa escala de tempo e geográfica mui-

to além do corpo e da história humanos, ele encontrou 

argumentos indiretos para isso. Não era evidente, obser-

vando o mapa-múndi, que a América do Sul esteve cola-

da à África? Não era evidente que terremotos mostram 

algum movimento na crosta? E ele estava genialmente 

certo. Sua visão serviu para desenvolver todas as teo-

rias de evolução da estrutura da Terra, como a Teoria da  

Tectônica de Placas.

2. O que acontece nas zonas-limite das placas 

tectônicas? 

Nessas zonas podem ocorrer vulcanismos diversos e ter-

remotos. Como as placas estão em movimento e flu-

tuam sobre um “oceano de magma”, podem se chocar 

ou se afastar na área de encontro. Podem ocorrer even-

tos sísmicos nas duas situações. 

3. Sobre a teoria da Deriva Continental, po-

de-se afirmar que:

a) é uma teoria que usa como fundamento 

os ensinamentos da Bíblia e que defendia 

que o mundo tinha apenas 6 mil anos.

b) é a teoria de James Hutton, mostran-

do que os processos de constituição 

da Terra são muito velozes e não pre-

cisam se estender no tempo.

c) é a teoria que soma uma visão de tempo 

lento, cuja principal energia é a erosão, 

a uma visão de tempo mais curto, cuja 

força principal é o vulcanismo.

d) é a teoria de Wegener, que afirmava que os 

blocos continentais se movimentam e que 

um dia já estiveram reunidos num único 

bloco continental chamado Pangeia.

e) é a teoria do processo erosivo, que mos-

tra que em tempos longos os continentes 

irão derivar para o fundo dos oceanos.

A Deriva Continental é a revolucionária teoria sobre a evolução 

das formações continentais da superfície terrestre. Os blocos 

atuais já estiveram juntos há 250 milhões de anos formando a 

Pangeia. Essa visão de Alfred Wegener, por muitos anos consi-

derada uma fantasia, mostrou-se procedente e foi a base para 

a construção da Teoria da Tectônica de Placas. Esse entendi-

mento juntou-se à lógica dos processos erosivos e ambos são 

referências para a explicação das formas da superfície terrestre.
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SITUAçãO DE APRENDIzAGEm 3 
ESTRUTURAS E fORmAS DO PlANETA TERRA: A PRODUçãO 

DAS fORmAS DA SUPERfíCIE TERRESTRE

A ciência geológica chegou ao final do sécu-

lo XX com todo um conjunto de teorias e in-

terpretações que são sustentadas por pesquisas 

e dados obtidos de forma bastante sofisticada. 

Somaram-se duas abordagens: 1. a que explica 

os processos geológicos lentos e uniformes que 

ocorrem no conjunto dos blocos continentais; 

2. a que explica os grandes movimentos das 

placas que deram origem aos continentes e aos 

oceanos e que, ao mesmo tempo, manifestam-

-se por meio de eventos bruscos e ocasionais 

(no tempo humano), como os terremotos e o 

vulcanismo de um modo geral. 

As formas da superfície terrestre, sua 

geomorfologia (o relevo), são produtos 

desses processos que a Geofísica e a Geo-

logia descrevem e são o objeto desta Si-

tuação de Aprendizagem. Em boa medida, 

eles poderão ser deduzidos e compreendi-

dos como produto de lógicas trabalhadas 

nas Situações de Aprendizagem 1 e 2. mais 

importante do que saber onde ficam, por 

exemplo, as grandes cadeias montanho-

sas da Terra, será compreender por que 

elas estão ali e não poderiam estar em 

outras posições.

Conteúdos: estrutura interna da Terra; crosta terrestre; tipos de rochas; agentes internos e externos (pro-

cesso erosivo); formas da Terra (geomorfologia); produção das formas da Terra. 

Competências e habilidades: construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem escrita (lei-

tura); construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem cartográfica como meio de visua-

lização sintética da relação entre realidades geográficas naturais distintas; interpretar dados e informações 

para apreender os processos naturais que estruturam a superfície planetária; aplicar conceitos trabalhados 

pela Geografia, vindos da Geologia, que permitem uma apreensão estrutural da crosta terrestre e de sua 

dinâmica; apreender a lógica dos fenômenos naturais na superfície terrestre segundo diversas escalas geo-

gráficas e diferentes escalas temporais.

Sugestão de estratégias: observação e análise das formas da Terra em mapa de altitudes, segundo os processos 

internos e externos na sua produção; verificação de como os estudantes conseguem (ou não) transferir o reper-

tório anterior para novas situações; problematização do processo erosivo como meio para a solução de situa-

ções; construção de metodologia para encontrar as formas de relevo.

Sugestão de recursos: representações cartográficas; textos; esquemas; tabelas. 

Sugestão de avaliação: participação nas discussões, nas análises cartográficas e nos trabalhos compartilhados.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Ao discutir o relevo terrestre, provavel-

mente o que vem primeiro à mente são as 

formações que mais fascinam e chamam nos-

sa atenção: as grandes cadeias montanhosas 

(mais conhecidas como cordilheiras), com 

seus picos elevados, cercados de fantasias e 

de várias aventuras criadas e encenadas na li-

teratura e no cinema. Desse modo, essa son-

dagem inicial pode verificar o que os alunos 

sabem sobre essas cadeias montanhosas, por 

meio das atividades a seguir, disponíveis na 

seção Para começo de conversa do Caderno 

do Aluno.

1. Cite o nome das mais elevadas cadeias 

montanhosas do mundo e os continentes 

onde se localizam.

A Cordilheira dos Andes, na América do Sul; os Alpes, 

na Europa; a Cordilheira do Himalaia, na Ásia Central; as  

Montanhas Rochosas, na América do Norte.

2. De acordo com o texto e a tabela (Quadro 

6) do tempo geológico, apresentados a se-

guir, identifique em que era e período sur-

giram as cadeias montanhosas modernas.

Qual é o significado dos nomes da escala de tempo geológico?

Como vimos anteriormente, a Geologia teve o seu desenvolvimento como ciência no 

questionamento da idade do planeta Terra. As evidências fósseis indicavam um mundo 

muito mais dinâmico que o aceito como dogma no século XVIII. 

A escala de tempo geológico foi estabelecida a partir da ideia de que cada camada teria 

sido depositada durante um período específico, por meio da descrição dos diferentes depó-

sitos de fósseis e uma referência ao lugar onde foi encontrado.

O período Cambriano tem sua origem na descoberta de um contato entre rochas sedi-

mentares (fossilíferas) com rochas ígneas e metamórficas, que não possuem fósseis, no País 

de Gales, Inglaterra, que era chamada pelos romanos de Cambria.

Os nomes dos outros períodos também seguiram essa lógica: Devoniano (Devonshire, 

na Inglaterra), Jurássico (montes Jura, no Norte dos Alpes), Permiano (cidade de Perm, 

Rússia). Outros nomes têm como referência de origem as tribos que ocupavam a região do 

País de Gales, é o caso dos Períodos Ordoviciano e Siluriano (Ordovices e Silures).

Com o avanço dos estudos dos fósseis, os Períodos foram agrupados em Eras: Paleozoica, 

que significa “vida antiga”; mesozoica, “vida intermediária”; e Cenozoica, “vida recente”. Estas, 

por sua vez, foram agrupadas em divisões de tempo maiores conhecidas como Éons: Arqueano,  
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que tem a sua origem do grego Archaios, que significa antigo; Proterozoico, que significa vida 

precoce; fanerozoico, “vida visível”; e Hadeano, uma referência ao submundo dos gregos, uma 

vez que não há registros geológicos deste momento.

Referência: TEIXEIRA, W. (Org.); fAIRCHIlD, T. R. (Org.); TOlEDO, m. C. m. (Org.); TAIOlI, f. (Org.). Decifrando 
a Terra. 2.ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional - IBEP, 2009. 

Elaborado por Sergio Damiati especialmente para o São Paulo faz escola.

Éon Era Características gerais

fanerozoico

Cenozoica

Período Quaternário: ocorrência de glaciações; surgimento da 
espécie humana. 

Período terciário: formação das cadeias montanhosas atuais; 
continuação da formação dos continentes; alargamento do 
Oceano Atlântico.

mesozoica

Dividida nos períodos Cretáceo, Jurássico e triássico; de-
senvolvimento dos grandes répteis; evolução da vegetação; 
formação das rochas areníticas, calcárias e margas; início da 
fragmentação dos continentes (Pangeia); grande atividade 
vulcânica; desaparecimento dos grandes répteis. 

Paleozoica

Dividida nos períodos permiano, Carbonífero, devoniano, Silu-
riano, ordoviciano e Cambriano; início da formação das bacias 
sedimentares; difusão da vida vegetal e animal na Terra; forma-
ção de bacias carboníferas. 

P
ré

-c
am

br
ia

no Proterozoico
muitas transformações e poucos registros geológicos; formação de depósitos 
minerais no Brasil; surgimento da vida nos oceanos. 

Arqueano
Planeta sem vida.

Hadeano

Para obter mais informações sobre as eras e períodos geológicos, consulte a tabela disponível no final deste Caderno. 

Quadro 6 – Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola. fontes: SAlGADO-lABORIAU, m. l. História ecológica da Terra. 
São Paulo: Edgar Blucher, 1996. p. 8; PRESS, f.; SIEVER, R.; GROTzINGER, J.; JORDAN, T. H. Para entender a Terra. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. p. 259; WICANDER, R.; mONROE, J. S. Fundamentos de Geologia. São Paulo: Cengage learning, 2009. p. 21.
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As grandes cadeias montanhosas são recentes. Por exem-

plo, os Andes, os Alpes e o Himalaia são do Período Ter-

ciário da Era Cenozoica (mais ou menos 60 milhões de 

anos atrás).

3. Qual das teorias sobre a constituição e 

a dinâmica da crosta terrestre, apresen-

tadas nas Situações anteriores, explica a 

existência dessas cadeias montanhosas? 

Por quê?

A Teoria da Tectônica de Placas (que também serve para 

explicar a Deriva Continental).  As placas convergentes se 

encontram e as mais pesadas submergem e soerguem as 

mais leves. O resultado desse soerguimento são os cha-

mados dobramentos modernos (cadeias montanhosas).

Etapa 1 – os agentes naturais que 
produzem o relevo da terra

Apresente aos alunos o mapa-múndi das 

altitudes (Planisfério físico), um dos elemen-

tos mais importantes do relevo (figura 10), 

convidando-os a observá-lo livremente. 

Trata-se de um mapa muito conhecido. 

As cores utilizadas para mostrar as altitu-

des dos terrenos ficaram conhecidas como 

escala hipsométrica. Apesar de consagrada 

em todos os atlas geográficos, essa escala 

de cores ocasiona uma série de problemas 

relativos à linguagem cartográfica. 

Esse mapa, sem a legenda, pode enganar 

seu observador em razão de várias armadi-

lhas visuais – e somente a convenção da le-

genda pode esclarecer o equívoco. Isto é, a 

legenda, um elemento verbal e numérico, é 

que decifra o visual, o que é um grande erro 

cartográfico. O fenômeno que o mapa re-

presenta é único: as altitudes. E não se pode 

usar várias cores para representar um único 

fenômeno. Este tem uma diferenciação in-

terna e, portanto, seria mais adequado que a 

distinção se fizesse no interior de uma única 

cor, com os valores do mais claro para o mais 

escuro, usando, assim, as tonalidades da cor.

menores altitudes → menor valor da cor (tom claro)

maiores altitudes → maior valor da cor (tom escuro)

No entanto, consagrou-se nos atlas es-

colares esse tipo de mapa, mesmo com 

problemas de linguagem. Trata-se de um 

costume, mas criticá-lo é necessário para 

apurar a capacidade leitora dos alunos, que 

não podem ser confundidos no desenvolvi-

mento dessa competência.

leitura e análise de mapa

Após a observação da figura 10, peça 

aos alunos que respondam às questões a se-

guir, propostas no Caderno do Aluno.

1. O que o mapa representa?

O mapa representa o planisfério físico com as diferentes 

altitudes existentes nas terras emersas da superfície ter-

restre. Para isso, usam-se cores diferentes.

2. Observe o mapa e verifique se, no con-

junto dos blocos continentais, há pre-

domínio de terras baixas ou altas. Por 

exemplo, na América do Sul, o que pre-

domina? E na África?
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No âmbito global, há o predomínio de terras baixas. Na 

América do Sul, na sua porção ocidental há o predomínio 

de terras altas, a Cordilheira dos Andes. Na África, predo-

minam as terras de médias altitudes (300 a 1 200 metros).

3. Como foi possível identificar no mapa 

as áreas de maior altitude do planeta?

Para identificar as terras mais altas é preciso consultar a 

legenda, pois, sem ela, isso seria impossível. As cores em-

pregadas para as altitudes que caracterizam as terras altas 

foram: do laranja-claro até o escuro (e até o roxo).

4. Imagine esse mapa sem legenda nem tí-

tulo. O que as cores empregadas nos in-

duziriam a interpretar?

As cores em si não esclareceriam o que está sendo repre-

sentado, muito menos o que são as terras altas e as ter-

ras baixas. Alguns alunos podem responder que o mapa 

representa as altitudes, pois se acostumaram a observar 

mapas nos quais a cor verde representa as terras mais bai-

xas e a cor laranja representa as maiores altitudes. Estão 

acostumados com essa convenção.

5. Agora, voltando à legenda, nota-se que 

os verdes representam terras baixas. Vol-

te a imaginar o mapa sem legenda. Qual 

tonalidade de verde seria a mais adequa-

da para representar as terras mais baixas?  

A clara ou a escura? Por quê?

Há dois verdes representando as terras baixas. Nossos 

olhos tendem a considerar o verde-escuro “mais alto”, 

pois ele possui mais pigmentação, e o inverso para o 

verde-claro. No mapa ocorre o contrário: o verde-claro 

representa altitudes mais elevadas.

6. Qual seria a melhor maneira de repre-

sentar visualmente as diferentes altitu-

des nesse mapa? Por quê?

A melhor maneira de representar visualmente as al-

titudes é com a utilização de tonalidades diferentes 

de uma mesma cor: tonalidades mais fortes repre-

sentando maiores altitudes e tonalidades mais fra-

cas representando menores altitudes, estabelecendo 

assim uma relação direta entre o recurso visual e o  

fenômeno representado.
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A estrutura interna da terra vista pelas ondas sísmicas 

O núcleo da Terra está situado a cerca de 6 370 km de profundidade. Como pudemos 

obter essa informação? O que mais conhecemos do interior do nosso planeta? Perfurando a 

crosta terrestre, podemos alcançar apenas uns poucos quilômetros. Conhecemos o interior da 

Terra por intermédio das ondas sísmicas que chegam até a superfície terrestre. Elas se originam 

no interior do planeta e se propagam pelas camadas internas com determinada direção, velo-

cidade e energia, e se comportam de maneira diferenciada conforme os materiais pelos quais 

se propagam. Ao atingirem a superfície, podem ser interpretadas e fornecer indícios sobre o 

interior da Terra. Podem nos dizer também sobre as rochas em estado sólido e sobre as que 

estão parcialmente fundidas, assim como indicar as profundidades nas quais elas se encon-

tram. Estudando a propagação das ondas sísmicas se pôde mapear o interior da Terra. Assim, 

chegou-se à classificação das três dimensões do planeta (geosferas): crosta, manto e núcleo. 

 f Crosta: camada mais externa e estreita da Terra. Sua espessura varia de 35 km a 10 km; nas 
regiões montanhosas, a crosta pode alcançar 65 km de espessura. Pode ser subdividida em 
Crosta continental, que é menos densa e geologicamente mais antiga e complexa, e Crosta 
oceânica, mais densa e mais jovem que a continental. 

 f manto: a porção mais volumosa (80%) das geosferas. Divide-se em Manto superior e Manto 
inferior. Situa-se logo abaixo da Crosta e estende-se até quase a metade do raio da Terra. Essa ca-
mada recebe a denominação de “janela telessísmica”, porque oferece as melhores condições para 
a propagação de ondas sísmicas. Com o estudo dessa geosfera, foram estabelecidos os conceitos 
de litosfera (conjunto de placas tectônicas que suporta os continentes e as áreas oceânicas) e de 
astenosfera (local onde se acredita que as rochas estejam parcialmente fundidas e que se 
estende até 700 km de profundidade. O estado não sólido da astenosfera é o que possibilita o 
deslocamento, sobre ela, das placas rígidas da litosfera). 

 f núcleo: é a camada mais interna da Terra, alvo de estudos por meio das ondas sísmicas. Corres-
ponde, aproximadamente, a ⅓ da massa da Terra. As temperaturas no núcleo são altíssimas. O 
núcleo interno é formado por material sólido e o núcleo externo, por material liquefeito.

Elaborado por Jaime Oliva especialmente para o São Paulo faz escola.

A seguir, apresentamos um pe-

queno texto para informação 

complementar proposto na se-

ção Pesquisa individual do Caderno do 

Aluno sobre a estrutura interna da Terra.  

Alguma discussão em aula pode ser interes-

sante, em especial sobre como se conhece o 

interior da Terra, mas o recomendável é que 

o texto seja ponto de partida para outras 

pesquisas.  
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1. De acordo com o texto, qual é a metodologia 

científica para estudar o interior do planeta?

Uma verdadeira revolução no entendimento da estrutura e 

dinâmica da Terra vem da Física, da teoria das ondas. É pos-

sível interpretar o interior da Terra “lendo” as ondas sísmi-

cas que se propagam no seu interior e que chegam até a  

superfície terrestre. Veja o esquema da Figura 11b.

2. Defina crosta terrestre, manto e núcleo.

A crosta é a parte sólida da superfície terrestre, formada por 

placas tectônicas; o manto é a parte de domínio do magma, 

que está sob a crosta; o núcleo é dividido: sua parte externa 

é líquida e a interna é sólida, devido à grande pressão (peso) 

dos materiais que estão sobre ele.

3. A espessura da crosta terrestre varia, em 

média, de 35 km a 10 km, mas existem pon-

tos com espessura de 65 km. Como expli-

car a espessura desses pontos?

As partes em que a crosta terrestre possui 65 km de espes-

sura são exatamente aquelas nas quais as cordilheiras foram 

soerguidas. Isso significa que a crosta terrestre é medida da 

superfície até sua ligação com o manto.

Agora, uma questão fundamental pode 

ser apresentada aos alunos, alertando-os 

para a necessidade de equacioná-la recorren-

do a duas vertentes do saber geológico: 1. a 

que trata dos processos geológicos lentos e 

uniformes (erosão); 2. a que trata dos movi-

mentos das placas tectônicas. O tema em de-

bate continua a ser as cadeias montanhosas,  

as cordilheiras.

leitura e análise de quadro

Peça aos alunos que realizem a atividade a se-

guir, encontrada no Caderno do Aluno.
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figura 11a – Geosferas da Terra. figura 11b – Trajetórias de alguns tipos de ondas 
sísmicas no interior da Terra. 

fonte dos dados: TEIXEIRA, W. (Org.); fAIRCHIlD, T. R. (Org.); TOlEDO, m. C. m. (Org.);  
TAIOlI, f. (Org.). Decifrando a Terra. 2.ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional - IBEP, 2009.
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diferentes tempos em ação na  
moldagem de uma cordilheira

tempos processos Consequências

1. Tempos 
naturais 
curtos (*)

movimento 
tectônico

Surgimento 
da cordilheira

2. Tempos 
naturais 
curtos (*)

Erosão
moldagem e 
rebaixamento 
da cordilheira

3. Tempos 
naturais 
longos (**)

Erosão
Devastação 
da cordilheira

(*) Cerca de 60 milhões de anos.  
(**) Indefinidos; algo como 1 bilhão de anos.

Quadro 7 – Diferentes tempos em ação na moldagem de uma cor-
dilheira. Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

1. Considerando o Quadro 7, qual é a con-

dição atual de uma cordilheira ou cadeia 

montanhosa? Justifique.

Depois de seu surgimento, as cordilheiras estão passando 

pelo processo de erosão. Como seu processo de formação é 

recente (considerando a idade da Terra), o processo erosivo 

provocou pequeno rebaixamento.

2. Uma cordilheira pode perder altitude ao 

longo do tempo? Por quê?

Ao longo de 60 milhões de anos, muito material foi retirado 

do conjunto montanhoso e arrastado para áreas mais baixas. 

Porém, isso representa pouco tempo em termos naturais.  

3. Uma cordilheira pode ser totalmente de-

vastada pela erosão?

Trata-se de uma questão de tempo – e já houve tempo 

geológico para isso – e, seguramente, cordilheiras de um 

passado remoto já foram transformadas em sedimentos  

e desapareceram. 

4. Será que é necessário, portanto, conceder 

ao processo erosivo a mesma importân-

cia que se dá ao movimento das placas 

tectônicas?

Sem dúvida. A importância é a mesma. Porém, como os efei-

tos da erosão se distribuem no decurso de tempos muito lon-

gos, essa importância tende a não ser percebida e valorizada. 

Também é necessário destacar que o processo erosivo atua 

de forma contínua: ao mesmo tempo que modela o relevo 

em um dado lugar, gera materiais que, ao se sedimentarem 

em outro lugar, também promovem novos modelados.

Uma conclusão essencial pode ser obtida des-

ta etapa da Situação de Aprendizagem.

Os movimentos das placas tectônicas 

podem erguer uma cordilheira gigantesca. 

Porém, uma lenta e discreta erosão ao lon-

go de milhões e milhões de anos pode ar-

rastar os sedimentos que a formavam para 

o oceano ou para as terras mais baixas.

Erosão é um agente externo modelador do 

relevo da Terra.

Etapa 2 – uma geografia das formas 
da superfície terrestre

Depois de refletir sobre as forças e os tem-

pos envolvidos na produção do relevo da Ter-

ra, o professor poderia pedir aos alunos que 

voltassem a observar o mapa da figura 10, 

que representa a configuração do relevo mun-

dial, sua altitude e sua distribuição geográfica. 

A partir da etapa 1 desta Situação de Apren-

dizagem, você pode afirmar que o relevo da 
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Terra é uma interface entre a ação dos agentes 

internos (movimentos das placas tectônicas) e 

a dos agentes externos (erosão).

Para se ter uma ideia mais aproximada da 

geografia das formas da superfície terrestre, 

será necessário um pouco mais de atenção ao 

processo erosivo. 

As questões a seguir, propostas na 

seção lição de casa no Caderno 

do Aluno, têm o objetivo de con-

solidar os conhecimentos dos alunos sobre os 

processos de erosão.

1. A erosão se dá sobre a crosta terrestre, que é 

formada de rochas. Ela tem a mesma veloci-

dade, isto é, erode da mesma maneira os dife-

rentes tipos de rocha? Apresente exemplos.

A erosão não tem a mesma velocidade em qualquer ponto da 

superfície terrestre. Ela é mais rápida em terrenos de rochas 

menos resistentes e inclinadas do que naqueles de rochas mais 

resistentes e menos inclinadas.

2. O que alimenta (o que fornece energia 

para) o processo erosivo?

O processo erosivo é “alimentado” pelos fenômenos climáti-

cos e pela ação das águas e das geleiras.

3. Em lugares chuvosos há erosão mais  

intensa? Por quê?

Com as chuvas, a água precipitada sobre a superfície escoa e, 

nesse movimento, com o atrito gerado, arrasta materiais para 

as áreas mais baixas. Onde não há tanta chuva esse processo 

é mais lento e podem predominar outros agentes erosivos, 

como o vento, o mar ou as geleiras.

4. Comente e explique o quadro a seguir.

Erosão mais eficiente →  
rochas moles + clima chuvoso

Erosão menos eficiente →  
rochas duras + clima seco

O quadro sintetiza as ideias de erosão mais eficiente e de 

erosão menos eficiente, relacionando cada processo à con-

dição das superfícies e às condições do clima.

A erosão é realizada pelo trabalho das águas 

(pluviais, fluviais, mares e geleiras); do vento 

(atuação muito significativa em áreas áridas 

e semiáridas); da temperatura (por intermé-

dio da dilatação e compressão das rochas); e 

pela influência das condições climáticas de um 

dado local em diferentes tempos. Vale a pena 

destacar que o intemperismo físico resulta no-

tadamente da influência climática, enquanto 

o intemperismo químico resulta da atuação e 

conjugação de diferentes elementos. No caso 

das áreas tropicais, a ação das chuvas aliada às 

altas temperaturas intensifica o processo de in-

temperismo químico. Em áreas áridas, a atua-

ção eólica associada à aridez produz formas 

dinâmicas, como é o caso das dunas. Também 

deve-se ressaltar que a declividade do relevo 

amplia a ação da água como agente erosivo.

Na superfície terrestre, encontram-se múl-

tiplas combinações de várias situações climáti-

cas (com intensidade distinta de chuvas, ventos 

etc.) com várias condições dos estratos rocho-

sos que compõem os blocos continentais. Esse 
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conhecimento é fundamental para calcular a 

ação da erosão.

Complementando essa etapa, pro-

pomos aos alunos que pesquisem 

em seu material didático, em atlas 

geográficos e em outras fontes e, com base em 

seus conhecimentos, levantem dados organi-

zados sobre a estrutura rochosa dos blocos 

continentais, seguindo o roteiro a seguir. Eles 

poderão ilustrar a pesquisa com imagens dos 

principais tipos de rocha.

 f Quais são os tipos de rocha existentes?

É importante, neste caso, que o aluno consulte seus materiais 

didáticos e estude as rochas básicas que compõem as estru-

turas geológicas: rochas magmáticas (intrusivas e extrusivas), 

sedimentares e metamórficas. O estudo dessas unidades 

constituidoras das estruturas geológicas é o primeiro passo 

para compreender a formação e a distribuição geográfica 

das tais grandes estruturas geológicas: os maciços (escudos) 

cristalinos; as bacias sedimentares; as cadeias montanhosas. 

Em qualquer atlas escolar do Brasil (e na grande parte dos li-

vros didáticos) existem mapas que mostram a distribuição das 

unidades geológicas do terreno no país. Neles, os alunos vão 

notar a ausência de grandes cadeias montanhosas.

 f Como os estratos rochosos se distribuem 

geograficamente no Brasil? É importante 

lembrar que as rochas reunidas formam 

conjuntos maiores, estruturas de vários 

tipos: maciços cristalinos, cadeias monta-

nhosas e bacias sedimentares.

No Brasil predominam os escudos (ou maciços) cris-

talinos e as bacias sedimentares. Não existem cadeias 

montanhosas recentes (dobramentos modernos) no 

país; seu terreno é de formação muito antiga e por isso 

bastante desgastada.

O que interessa nessa pesquisa é ter uma 

ideia das condições dos terrenos em que a ero-

são vai se exercer.

leitura e análise de texto e imagem

O mapa da figura 10 já mostrou a desigual-

dade nas altitudes do relevo terrestre. Temos 

pontos de mais de 4 800 metros de altura e ou-

tros de 100 metros em relação ao nível do mar. 

Nesse momento, proponha a leitura do texto 

a seguir, presente no Caderno do Aluno, que 

cria uma situação para identificação dos tipos 

de relevo. 

Encontrando as formas de relevo

Imagine que somos navegantes e estamos nos aproximando de terra firme. Desembar-

camos numa praia, que é um terreno plano. Se fôssemos medir quantos metros subimos do 

nível do mar para o nível da praia, chegaríamos a algo em torno de 10 metros. mas, se con-

tinuarmos indo para o interior do continente, é possível que encontremos terrenos bem mais 

elevados e mais irregulares. Assim, podemos chegar a uma conclusão simples, mas muito 

interessante: um elemento importante das formas de relevo é sua altitude, ou seja, a altura 

do terreno em relação ao mar. logo, existem terras baixas, existem terras altas e, entre elas, 

altitudes intermediárias.  

BOOK_GEO_SPFE_2014_1S_CP_VOL2.indb   50 07/08/14   14:09



51

Geografia – 1a série – Volume 2

Outra conclusão igualmente simples, mas não menos importante: uma praia é um terreno 

mais ou menos regular, sem muitas ondulações. É um terreno horizontalizado que por vezes aden-

tra no continente em grandes extensões. mas há também terrenos irregulares. Existem, portanto, 

terrenos planos e terrenos irregulares, que podem se combinar com outras condições: terrenos 

baixos e terrenos altos. Com essas conclusões, temos alguns critérios iniciais para uma primeira 

observação de duas formas básicas do relevo: as planícies, áreas planas ou levemente onduladas e 

limitadas por aclives, e os planaltos, áreas planas ou levemente onduladas e limitadas por declives.

Elaborado por Jaime Oliva especialmente para o São Paulo faz escola.
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figura 12 – No alto da 
Cordilheira dos Andes, 
há grandes extensões 
de áreas planas que são 
conhecidas como alti-
planos andinos. Por sua 
grande horizon talização 
e altitude, os altiplanos 
correspondem verdadei-
ramente ao seu nome: 
altos + planos ou planos 
+ altos (planaltos).

figura 13 – Nesta con-
figuração insular podem 
ser notadas diversas alti-
tudes, desde as planícies 
sedimentares quase ao 
nível do mar até cadeias 
montanhosas de eleva-
da altitude. montanhas 
e encostas rochosas, 
Ilha Geórgia do Sul 
(território britânico en-
tre as ilhas malvinas e  
Sandwich do Sul), 2005.
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Aplicação 1 – Caracterizando a geografia 
das formas do seu lugar

1. Você mora numa área onde o terreno é pre-

dominantemente plano? A área onde você 

vive é baixa em relação ao nível do mar? 

Descreva-a.

A resposta é pessoal, mas a sugestão aqui é que você oriente 

o aluno para que ele use os elementos trabalhados no texto 

anterior como recursos de sua observação. São eles: a altitu-

de e a regularidade (ou não) dos terrenos.

2. Terras muito baixas estão sempre próximas 

ao mar? Terras altas estão sempre longe 

do mar? É possível estar em terras muito 

baixas e distantes do mar? Em qual dessas 

categorias você inclui a maior parte dos 

terrenos da Amazônia?

A ideia de altitude é associada ao nível do mar. Em geral, as 

terras mais baixas dos blocos continentais são os terrenos  

litorâneos. Mas isso não quer dizer que, ao adentrar no 

continente, não se possam encontrar terras bem baixas, 

como no caso de grande parte da Bacia Amazônica, que é 

vasta e mesmo em seu interior (distante do mar) é forma-

da por terras baixas. A Amazônia já foi considerada área de 

planície (em grande medida). Atualmente, a classificação 

de Jurandyr L. S. Ross caracteriza a Amazônia como uma 

grande depressão. Mas neste caso o que se espera é que 

o estudante perceba certa condição de terrenos vastos, 

planos e baixos.

3. Considerando os terrenos das proximida-

des do lugar em que você mora, quais são 

as formas de relevo que você visualiza?

Após a observação da formação de relevo de sua área de 

habitação, o aluno pode arriscar algumas classificações, de-

finindo se é planalto, planície ou depressão. Podem surgir ex-

pressões como “morro” ou “serra”; neste caso, é importante 

que o aluno perceba que essas formas fazem parte de uma 

classificação maior das formas de relevo.

4. Considerando a resposta da questão ante-

rior, quais são os limites de relevo de sua 

região? Para estabelecer esses limites você 

precisa consultar um mapa em que escala?

Eis mais um elemento-chave na observação, classificação e  

definição do estudante: onde começa e onde termina a unidade 

de relevo que ele detectou. Neste caso, não é possível obter essa 

definição sem um parâmetro escalar: na escala local ele pode 

detectar pequenas planícies no interior do planalto (várzeas de 

córregos, por exemplo). Mas, ampliando a escala, a planície 

pode estar localizada somente  após uma alteração abrupta, que 

é o que ocorre com as escarpas da Serra do Mar, por exemplo.

Aplicação 2 – A geografia das formas dos 
blocos continentais

Com base no mapa Planisfério físico (figu-

ra 10), preencha o quadro a seguir (Quadro 8),  

identificando cinco planícies, cinco planaltos e 

três cadeias montanhosas.
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tipo de relevo nome Altitude localização

planícies

Amazônica (*) 0 - 150 m Centro da Amazônia brasileira

Sibéria 0 - 150 m Norte da Sibéria - na Rússia

Planícies da Antártida 0 - 150 m No litoral oeste desse continente

Golfo do México 0 - 150 m Planícies litorâneas na Flórida, nos EUA

Planícies dos Pampas 0 - 150 m Sul da América do Sul

planaltos

Planalto da Groenlândia 1 800 - 3 000 m
Hemisfério Norte - quase a totalidade do 

território dessa ilha

Planaltos da Antártida 1 800 - 3 000 m
Hemisfério Sul - quase a integralidade do 

território desse continente

Planalto Atlântico,

Planalto Central
600 - 1 200 m Brasil - planaltos interiores do Brasil

Sul e Sudeste da África 600 - 1 800 m África do Sul - planaltos interiores

Planaltos centrais nos EUA 600 - 1 200 m 
Centro-Oeste 

da América do Norte

Cadeias  
montanhosas

Cordilheira dos Andes 3 000 m Oeste da América do Sul

Montanhas Rochosas 1 800 m Oeste da América do Norte

Himalaia 4 800 m Ásia Central - Tibete

(*) Em alguns mapas, é possível encontrar outra denominação para essa área como depressão.
Quadro 8. 

Propomos as atividades a se-

guir, na seção Você aprendeu? 

do Caderno do Aluno, para 

aprofundar os conhecimentos sobre o assunto 

estudado nesta Situação de Aprendizagem. 

Você também poderá utilizá-las como parte 

das avaliações da aprendizagem.

1. Sobre as formas de relevo da Terra pode-se 

afirmar que:

a) as planícies são frequentemente muito bai-

xas e planas, e grande parte delas se encon-

tra em zonas litorâneas, principalmente. 

b) as terras mais baixas se encontram nos 

continentes de menor extensão, como a 

Austrália e a América Central.

c) no centro dos continentes as terras 

tendem a ser sempre mais baixas em 
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função de serem zonas de encontro de 

placas tectônicas.

d) o elemento mais importante para caracte-

rizar as formas de relevo é a irregularidade 

do terreno: se são planas ou irregulares, 

visto que as altitudes são muito próximas.

e) as altitudes mais elevadas são encontra-

das nos terrenos de formação litorânea, 

em razão do choque das placas oceâni-

cas com as continentais.

As formas de relevo, como formas que são, podem ser caracteri-

zadas por aspectos externos e visuais, como a altitude, se são ho-

mogêneas, regulares ou irregulares etc. As ideias de planície e pla-

nalto partem disso, mas isso não é suficiente. É preciso conhecer a 

gênese dos terrenos em determinada escala geográfica. Partindo 

dessa gênese, conclui-se que as planícies são baixas e mais planas, 

pois são produto de deposição de materiais erodidos dos planal-

tos ou das grandes montanhas, necessariamente mais altos.

2. Quando se fala em erosão é correto dizer que:

a) se trata de um processo de desgaste in-

terno das placas tectônicas que ocorre 

nas zonas-limite dessas placas.

b) se trata de um fenômeno provocado pe-

las erupções vulcânicas no percurso da 

corrida de lavas, durante as primeiras 

horas da erupção.

c) se trata de um fenômeno de velocida-

de distinta de desgaste das rochas, que 

se acelera em certas situações e é mais 

lento em outras.

d) se trata de um processo que forma ca-

deias montanhosas pela acumulação 

lenta, mas constante, de sedimentos.

e) se trata de um processo que rebaixa as 

montanhas em tempo acelerado e pode 

ser notado pelo ser humano.

 Convencionou-se na Geografia escolar se referir à erosão 

como um agente externo de construção do relevo e de suas 

formas. Isso porque são dinâmicas que ocorrem na interface 

entre a litosfera e a atmosfera, diferentemente da tectônica de 

placas, que ocorre no interior da crosta. O processo erosivo, 

portanto, tem sua variação de dinâmica determinada nessa 

interface. Por exemplo: em certas condições climáticas ela é 

mais acelerada e em outras mais lenta. Também a dureza das 

rochas pode oferecer maior ou menor resistência à erosão. 
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Desastres naturais para os seres humanos 

resultam do movimento das esferas terrestres. 

Aqueles associados à litosfera, como terremo-

tos e explosões vulcânicas, podem ter grande 

magnitude e muitas vezes nos fazem pensar 

nas nossas limitações para poder intervir di-

retamente sobre eles e nos precavermos diante 

desses eventos naturais. O objetivo desta Si-

tuação de Aprendizagem é trabalhar os efeitos 

desses desastres sobre as diversas sociedades, 

em especial os efeitos no espaço geográfico. 

Esses efeitos são maiores ou menores em fun-

ção da desigualdade social existente no plane-

ta, o que também será trabalhado. Porém, o 

enfoque principal da Situação de Aprendiza-

gem é trabalhar as ações humanas diante dos 

desastres e também o modo de preveni-las, 

quando há condições de fazê-lo. 

SITUAçãO DE APRENDIzAGEm 4 
RISCOS Em Um mUNDO DESIGUAl: DESASTRES NATURAIS E 
PREVENçãO – UmA CONSTRUçãO DO ESPAçO GEOGRÁfICO 

Conteúdos: desastres naturais; áreas de risco; sistemas de prevenção e proteção; controle passivo; desi-
gualdade no controle passivo segundo países; desastres com terremotos; desastres com vulcões; o evento 
catastrófico como construtor do espaço.

Competências e habilidades: construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem escrita 
(leitura), como meio de vislumbrar as dimensões presentes num texto; construir e aplicar habilidades 
relativas ao domínio da linguagem cartográfica (leitura e confecção), como meio de visualização sinté-
tica da relação entre realidades geográficas distintas; associar padrões de desenvolvimento econômico 
e social distintos às maneiras de realizar o controle passivo das situações de riscos naturais; interpretar 
dados e informações para tomar decisões e enfrentar situações-problema, como a prevenção contra 
situações de riscos naturais; trabalhar reflexões sobre a apreensão da natureza como uma forma de 
construção do espaço humano. 

Sugestão de estratégias: apresentação de representação significativa dos desastres naturais e suas conse-
quências para os humanos; reflexão sobre as causas que vitimam os seres humanos nos desastres natu-
rais; trabalho com texto que permita refletir sobre o papel dos desastres naturais na vida do ser humano; 
construção de várias dinâmicas coletivas para trabalhar reflexões problematizadoras.

Sugestão de recursos: representações cartográficas; gráficos; textos. 

Sugestão de avaliação: participação nas discussões e nos trabalhos compartilhados.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Vulcões que explodem e devastam os lugares 

e terremotos que abalam cidades levando des-

truição são eventos distantes de nossa reali-

dade. Esses são eventos relacionados em sua 

grande maioria às zonas de encontro das pla-

cas tectônicas e, por estarmos no centro da 

Placa Sul-americana, dificilmente nos atingem. 
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Na seção Para começo de conversa do 

Caderno do Aluno, sugerimos as seguintes 

questões.

1. No Brasil, estamos sujeitos a desastres natu-

rais que têm origem na estrutura geológica 

da Terra, como terremotos devastadores e 

erupções vulcânicas perigosas? Comente.

Terremotos são possíveis, mas raros e de baixa intensidade (se-

gundo a Escala Richter), e vulcanismo só ocorreu em passado 

remoto, porque o Brasil está situado no centro da Placa tec-

tônica Sul-americana e as regiões mais suscetíveis a eventos 

sísmicos e ao vulcanismo localizam-se nas bordas das placas.

2. Riscos ambientais relacionados à Geologia 

ocorrem somente em virtude de desastres 

naturais que resultam de atividades vulcâ-

nicas e terremotos? Justifique.

Não somente, mas principalmente. Podem ocorrer também 

deslizamentos superficiais de encostas de morros com con-

sequências graves para o ser humano. No Brasil é frequente 

esse tipo de situação em localidades povoadas da Serra do 

Mar (há registros de eventos graves em Caraguatatuba, no 

Litoral Norte de São Paulo, e também em Campos do Jordão, 

na Serra da Mantiqueira).

3. Quais são os riscos que podem ocorrer nas 

cidades em razão de fatores geológicos? Dê 

exemplos de cidades que tenham áreas de risco.

Cidades que possuem bairros em zonas de grande declive (em 

morros) estão expostas a riscos, em especial se as áreas foram 

desmatadas. É preciso lembrar que, em certas situações desse 

tipo, o risco aumenta em razão das condições climáticas, mar-

cadas por chuvas torrenciais. Exemplos: cidades dos vales de 

Santa Catarina e a região de morros do Rio de Janeiro.

Assim, eventos de menor escala, mas também relacionados à 

litosfera, podem levar perigo a grupos sociais que vivem em 

áreas de risco que não são passíveis da ocorrência de eventos 

como terremotos e erupção de vulcões.

Etapa 1 – Como se proteger dos 
eventos geológicos

Os eventos geológicos podem ter duas ori-

gens distintas: associados aos movimentos 

internos da crosta (tectonismo) ou externos, 

vinculados aos processos erosivos, de desgas-

te da crosta. Sem dúvida, os mais perigosos 

para o ser humano, os que produziram maio-

res tragédias, são os de grande escala provo-

cados pelo movimento das placas tectônicas: 

terremotos e explosões vulcânicas. Apresente 

aos alu nos o mapa mortos em terremotos, 

1975-2000 (figura 15), disponível no Cader-

no do Aluno, para abordar a questão da re-

presentação de um desses fenômenos. 

No volume 1 esse tipo de mapa foi anali-

sado. Trata-se de uma anamorfose. O fundo 

do mapa emprega outra métrica que não a 

das medidas territoriais. Alguns detalhes vão 

ajudar a exercitar a linguagem cartográfica.

figura 14 – Pessoas mortas em terremotos, 1975-2000. fonte: 
WORlDmAPPER. Disponível em: <http://www.worldmapper.
org/posters/worldmapper_map247_ver5.pdf>. Acesso em:  
14 maio 2014.
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figura 15 – mortos em terremotos, 1975-2000. WORlDmAPPER. Disponível em: <http://www.worldmapper.org/display.php? 
selected=247>. Acesso em: 23 abr. 2014. mapa original.

Entendida a lógica dessa representação 

cartográfica e considerando o gráfico da fi-

gura 14, um exercício fundamental que você 

poderá facilmente organizar é colocar lado 

a lado a situação que a anamorfose mostra e 

a localização das placas tectônicas, apresen-

tada no mapa da figura 8. Essa compara-

ção das representações pode ser trabalhada 

em grupo. A ideia é que os alunos consigam 

associar zonas de encontros de placas com 

os índices de mortos em terremotos. 

Para chegar mais próximo da complexidade 

da questão das mortes em terremotos, é preci-

so ter em conta mais um dado da realidade: en-

tre 1975-2000, estima-se que tenham morrido 

471 mil pessoas em decorrência de terremotos.  

Dessas, 52% foram na China e 16% no Irã.  

O maior número de vítimas num único tremor 

foi em 1999, na Turquia (18 mil pessoas), mas 

esse número foi atribuído, em parte, à pobreza e 

à fragilidade das habitações, e nem tanto à força 

do tremor.

leitura e análise de mapa e gráfico

1. Qual medida foi utilizada para dimensio-

nar a extensão dos países no mapa? Para 

auxiliar na resposta, observe o gráfico (fi-

gura 14) que deu origem ao mapa.

A medida utilizada foi o número de mortos em terremotos 

de 1975 a 2000. Como no Brasil não há mortos (mas há na 

América do Sul – na Costa Andina), ele quase desaparece no 

mapa. O mesmo acontece com a África, e o contrário ocorre 

na Ásia, no Oriente Médio, onde se encontram as principais 

ocorrências desse tipo de evento.

mortos em terremotos, 1975-2000 
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2. As relações de vizinhança entre os paí-

ses e os continentes foram mantidas? E 

as formas dos países e dos continentes, 

ainda lembram as formas definidas com 

base em medidas do terreno? Explique 

suas respostas.

Apesar da alteração da dimensão territorial dos continentes 

e dos países, eles estão mais ou menos localizados em suas 

posições originais. As imagens lembram vagamente (nesse 

caso) as formas do terreno – pelo menos a extensão latitudi-

nal da África e da América do Sul está respeitada.

3. Com base no mapa, destaque alguns paí-

ses/regiões com maior e menor incidência 

de mortos em terremotos.

Ásia Oriental (China), Oriente Médio (Turquia) e Europa 

Oriental foram os locais com maior número de mortos. A 

África Central e o Sudeste da África são regiões do continente 

africano onde praticamente não houve eventos nem mortos.

Neste momento, peça que os 

alunos respondam às questões a 

seguir, propostas na atividade 

Pesquisa em grupo, no Caderno do Aluno. 

Com base nos materiais utilizados nas ati-

vidades anteriores – o mapa mortos em terre-

motos, 1975-2000 (figura 15), o gráfico que 

deu origem a esse mapa (figura 14) e o mapa 

Placas tectônicas (figura 8) – produza com 

seu grupo, em uma folha avulsa, um relatório 

a respeito dos seguintes aspectos.

 f O que há em comum entre as zonas de 

maior número de mortos em terremotos e a 

distribuição das placas tectônicas?

 f Qual é o número estimado de mortos em 

terremotos entre 1975-2000? Quais foram 

os países que apresentaram o maior núme-

ro de vítimas?

 f Haveria populações mais protegidas e prepa-

radas para os impactos dos desastres naturais 

que outras? De que forma essa “proteção” 

interferiria no número de vítimas?

Os alunos devem, em grupo, cruzar informações trabalha-

das nas outras Situações de Aprendizagem: a compreensão 

da lógica dos terremotos e do vulcanismo, associada ao 

mapa de distribuição das placas tectônicas que formam 

a crosta, agora será considerada em relação aos even-

tos ocorridos em dado período. As regiões mais próximas 

a emendas das placas tectônicas são as mais suscetíveis à 

ocorrência de grandes terremotos. Vale pesquisar um pou-

co sobre o perfil socioeconômico das áreas atingidas por 

esses eventos. Países mais desenvolvidos, como o Japão, 

têm um plano de emergência para a população em caso 

de terremotos, pois suas construções são elaboradas consi-

derando a possibilidade de fortes tremores de terra. Países 

mais pobres, como o Paquistão, não investem nesse tipo de 

prevenção e acabam tendo um número maior de mortos, 

mesmo em um terremoto de menores proporções do que 

no Japão. Esse tema retoma as condições diferentes de con-

trole passivo (conceito também trabalhado nas Situações 

de Aprendizagem anteriores).

Encontrou-se aí uma variável fundamental 

para entender os desastres ligados a terremotos 

e explosões vulcânicas:

Há populações mais protegidas e preparadas 

para os impactos dos desastres naturais que outras, 

e isso vai interferir no número de vítimas.
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leitura e análise de texto e imagem

Para tornar mais concreta ainda essa variá-

vel fundamental, sugerimos a leitura de dois 

o caso do vulcão nevado del ruiz

Do total mundial de vítimas fatais de desastres vulcânicos de 1975 a 2000, 86% morreram 

na Colômbia. A maior parte delas vivia na cidade de Armero, que foi surpreendida pela erup-

ção do vulcão Nevado del Ruiz, no dia 13 de novembro de 1985. O vulcão explodiu perto das 

15 horas, arremessando cinzas e outros materiais sobre a cidade, sem grandes consequências. 

O pior estava por vir: às 23h35, chegou à cidade uma enorme enxurrada de lama, com grande 

velocidade, com uma altura de seis metros, um dos principais perigos de uma erupção vulcâni-

ca. A lama era principalmente uma combinação de neve derretida, grande quantidade de água 

por causa de uma chuva torrencial e porções de solo carregadas pela enxurrada. Essa enorme 

avalanche durou de 10 a 15 minutos e a destruição da cidade de Armero foi quase total. Das 

4,5 mil casas existentes, apenas 80 não foram destruídas. Cerca de 25 mil pessoas (aproximada-

mente 3   4  da população da cidade) morreram nessa catástrofe.

Elaborado por Jaime Oliva especialmente para o São Paulo faz escola.

figura 16 – Armero, Colômbia, cinco dias após a erupção vulcânica do Nevado del Ruiz, ocorrida em 13/11/1985. Cerca 
de 25 mil pessoas morreram em uma tragédia em que não foram previstos todos os riscos desse tipo de evento natural.

exemplos relacionados ao vulcanismo, presen-

tes no Caderno do Aluno. 
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Procure estimular algumas reflexões so-

bre esse fato, pedindo atenção principal-

mente sobre a proteção da população numa 

área de risco. Alguns aspectos chamam a 

atenção:

 f A partir da leitura do texto, ressalta-se que 

uma maneira fundamental de prevenir de-

sastres provocados por erupções vulcânicas 

deve ser uma combinação de informação 

científica, que inclui o monitoramento da 

atividade do vulcão, somada a estratégias 

coordenadas para a rápida evacuação da 

população dos locais de risco. Caso isso 

existisse em relação ao vulcão e à comu-

nidade de Armero, a tragédia teria sido  

tão grave?

 f Considerando o conceito de controle pas-

sivo, apresentado na Situação de Apren-

dizagem 1, pode-se concluir que a baixa 

eficiência desse controle foi responsável 

pela envergadura da tragédia.

o caso do vulcão vesúvio

O Vesúvio se localiza no Sul da Itália, numa área onde habitam 3 milhões de pessoas. Ali 

se situa a cidade de Nápoles, construída sobre uma espessa camada de cinzas lançada numa 

erupção por volta de 1780 a.C. Nessa região foi instalado o Observatório Vesuviano, com es-

pecialistas vulcanólogos. 

Esse vulcão, em 79 d.C., soterrou a cidade de Pompeia, razão pela qual deve ser monito-

rado. mas é preciso mais: Será que esse vulcão é “capaz” de ter erupções maiores e mais graves 

do que aquela que atingiu Pompeia? Por que é importante saber isso? Porque as estratégias de 

evacuação estão planejadas levando em conta a erupção que destruiu Pompeia; se, na história 

do vulcão houver erupções maiores, será preciso rever as estratégias de proteção. Por isso se 

estuda a história das erupções. Nesse estudo, novidades estão surgindo. foram encontrados 

indícios de uma erupção de 3 780 anos atrás (erupção de Avellino), bem mais violenta do que a 

que destruiu Pompeia. Ela coloca sob nova perspectiva a potência vulcânica do Vesúvio. 

Uma erupção como a de Avellino seria capaz de destruir Nápoles e toda a região circun-

dante e provocar muitas mortes. Só que Nápoles não está nos planos de evacuação, pois não se 

admite que possa ocorrer uma erupção na proporção da de Avellino – isso é uma nova desco-

berta ainda sob discussão. Os planos que existem são para evacuar 600 mil pessoas que estão 

mais próximas do vulcão e, caso haja uma erupção nas proporções da de Avellino, esse plano 

não será suficiente para evacuar toda a população do entorno do vulcão.

Elaborado por Jaime Oliva especialmente para o São Paulo faz escola.
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Agora, peça aos alunos que respondam às 

questões propostas a seguir, presentes no Ca-

derno do Aluno.

1. Em Armero, o intervalo entre a explosão 

do vulcão e a enxurrada de lama foi de oito 

horas. Era possível prever o risco de uma 

enxurrada de lama? Justifique.

A posição da cidade de Armero em relação ao vulcão era (e é) de 

risco. É preciso que se monitore constantemente o vulcão, por-

que assim pode-se perceber com antecedência a possibilidade 

de erupção e promover a retirada das pessoas que estão nas 

áreas de risco. Na tragédia de Armero, o sistema de segurança  

era desprovido desses cuidados. Mais que a erupção, a ausência 

de um controle passivo foi a principal causa das mortes.

2. É importante considerar as informações 

científicas sobre os riscos das erupções vul-

cânicas em programas de proteção das po-

pulações? Por quê?

A vulcanologia desenvolve tecnologias para o monitora-

mento dos vulcões e estuda o histórico das erupções para 

definir a letalidade de um vulcão. Essa letalidade também é 

medida pelo tipo de erupção a que o vulcão está sujeito (ex-

plosiva e efusiva). Esse conhecimento serve para proteger a 

população, para corroborar o controle passivo.
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figura 17 – Erupção do Vesúvio em 1944. Abaixo dele, a cidade de Nápoles, que se situa numa área de risco diante do 
perigo que o Vesúvio representa.
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3. Considerando o conceito de controle passi-

vo, podemos concluir que a baixa eficiência 

desse controle foi responsável pela enverga-

dura da tragédia de Armero? Justifique.

No caso de Armero, a baixa eficiência do controle passivo 

foi responsável pela tragédia. O período entre a erupção 

e a enchente de lama era suficiente para que a população 

fosse removida. Certamente, não havia estrutura nem pla-

nos para isso.

4. O caso do vulcão Vesúvio é um bom exem-

plo de controle passivo eficiente? Por quê?

O vulcão Vesúvio é perigoso e está sujeito a fortes erupções 

explosivas. Ele é muito estudado e há planos de evacuação 

da população diante de qualquer sinal de erupção. Mesmo 

assim, os vulcanólogos estão insatisfeitos com as medidas de 

segurança, pois temem explosões maiores do que as admiti-

das até aqui. Querem reforçar o controle passivo.

5. Por que os estudos sobre as erupções vul-

cânicas devem considerar também as mar-

cas do passado, e não apenas a atividade 

atual dos vulcões?

O passado é um forte indicador de até onde podem ir os 

estragos (a potência) de uma explosão vulcânica. No tempo 

da natureza, é possível detectar traços de explosão vulcânica 

de grande extensão, ocorridos há milhões de anos. Logo, isso 

pode voltar a ocorrer no presente.

6. Tendo em vista o número de vulcões existen-

tes no mundo, você acha que o controle pas-

sivo está sendo bem realizado? Justifique.

O controle passivo não está sendo bem realizado. Isso impli-

caria grandes investimentos e depende da condição econô-

mica dos países onde há vulcões ativos. Seria preciso haver 

outras fontes de investimentos também. Muitos dos vul-

cões estão sem estudos e acompanhamento e as possíveis  

explosões podem ser surpreendentes e dificultar a proteção 

das pessoas que vivem em áreas de risco. A ideia de vulcão ati-

vo e vulcão inativo orienta aqueles que devem ser monitora-

dos prioritariamente, mas isso não é seguro. Um bom critério 

para acompanhar o “funcionamento” de um vulcão é observar 

se ele se encontra em área muito povoada.

7. Considerando a condição dos países mais 

pobres, os que são suscetíveis a terremotos 

e erupções vulcânicas estariam bem prote-

gidos? Por quê?

Os países pobres não estão bem protegidos e raramente 

podem monitorar seus vulcões e fazer planos seguros de 

evacuação da população em caso de erupção, pois não in-

vestem no desenvolvimento de tecnologia que auxilie no 

monitoramento da atividade vulcânica, além de a maioria da 

população viver de maneira precária, em residências que não 

são preparadas para resistir a terremotos.

O caso do vulcão Vesúvio é um bom exem-

plo de controle passivo eficiente, pelos seguin-

tes motivos:

 f existe um observatório com equipamentos 

e cientistas estudando cotidianamente o 

vulcão, que está ativo, e nenhuma erupção 

surpreenderá a população, como no caso 

do Nevado del Ruiz;

 f os estudos não ficam apenas na atividade 

atual do vulcão; volta-se no tempo para 

saber qual é a sua verdadeira potência, vi-

sando aperfeiçoar os planos de proteção e 

evacuação. 

Por fim, para ter ideia do risco ao qual 

as populações estão submetidas e como 

é desigual o controle passivo, segundo as  
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condições dos países: existem alguns milha-

res de vulcões no mundo, mas somente cerca 

de 500 são ativos e bem estudados, outros 

150 são monitorados e pouco se sabe sobre 

o restante. 

Etapa 2 – os desastres naturais como 
elementos de construção do espaço

A etapa final desta Situação de Aprendi-

zagem começa com a observação da foto de 

um dos desastres mais impressionantes dos 

últimos tempos: o tsunami no Oceano índico 

(figura 18).

De início, vale inquirir sobre o que os 

alunos pensam ser um tsunami. Essa forma 

de sempre buscar o conhecimento do aluno 

não é meramente uma estratégia elementar 

para envolvê-lo na construção dos conheci-

mentos, mas também para a constante ve-

rificação do que foi aprendido. No caso do 

tsunami, os alunos têm repertório desenvol-

vido anteriormente para defini-lo. 

leitura e análise de imagem e texto

1. Observe a imagem a seguir e responda 

às questões.
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figura 18 – Exemplo de destruição provocada pelo tsunami. Sumatra, Indonésia, 26/12/2004.
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tsunami do Índico: um desastre regional de amplitude mundial

Em 26 de dezembro de 2004, às 0h58, um tremor de terra poderoso (9 graus na escala Richter) 

foi registrado no litoral da Indonésia, em Sumatra. foi o quarto tremor mais potente desde 1900. 

Ele promoveu uma mudança vertical no fundo do Oceano índico e provocou um tsunami espan-

toso. Uma imensa coluna de água deslocou-se para as regiões litorâneas em alta velocidade, inva-

dindo também as regiões do interior com um potencial destrutivo muito elevado. E por que foi des-

trutivo? Pela sua força natural e em razão das condições do espaço geográfico das áreas atingidas. 

Em diferentes momentos, as águas foram alcançando as áreas litorâneas. Sua propagação 

foi de 12 horas. A coluna de água chegou até a Somália e a Tanzânia, a 5 mil km do epicentro 

do tremor. O balanço da destruição (humana e material) foi trágico. As áreas costeiras, mais 

baixas e mais povoadas, foram devastadas. A água carregava uma quantidade enorme de des-

troços, o que aumentava seu potencial destrutivo.

Calcula-se que houve mais de 128 mil mortos na Indonésia, 30 mil no Sri lanka, mais de 12 

mil na índia e mais de 5 mil na Tailândia, sendo 2 245 turistas (mais de 2,8 mil desaparecidos, sendo 

898 turistas). Esses foram os países mais afetados. No total, calcula-se mais de 180 mil vítimas fa-

tais, às quais é preciso acrescentar dezenas de milhares de desaparecidos e milhões de desalojados.

Rapidamente, a comoção diante do desastre tornou-se mundial; os donativos afluíram de todos 

os lados, alcançando a soma de 2 bilhões de dólares. O fenômeno de escala regional logo se ampliou 

para a escala do globo. Nessa difusão, juntaram-se narrativas, imagens de profissionais e de amadores,  

a) O que você sabe sobre esse tsunami que 

atingiu a Indonésia em 2004? Quais fo-

ram os países afetados por esse desastre?

Esse tsunami (palavra japonesa para maremoto) ocorreu no 

Oceano Índico e foi uma tragédia de larga escala. Os paí-

ses mais afetados foram os que têm o litoral voltado para o 

Oceano Índico ou para o Oceano Pacífico, como Indoné sia, 

Índia, Tailândia, Sri Lanka etc.

b) O que é um maremoto (ou tsunami)? Es-

creva o que você sabe a respeito.

O maremoto resulta da movimentação abrupta de gran-

des volumes de água dos oceanos em razão de uma 

movimentação de terra ou erupção vulcânica no seu as-

soalho. As águas formam ondas gigantescas e invadem o 

litoral em grande velocidade, penetrando até em zonas 

interiores em que as águas do mar não costumam chegar. 

Nesse percurso a possibilidade de mortes e destruição é  

muito grande.

A atividade de leitura proposta a seguir 

permitirá um trabalho reflexivo mais adiante.

2. leia o texto que segue, tendo em mente as 

escalas geográficas dos eventos naturais e 

humanos.
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descrições mais ou menos científicas do tsunami e de suas consequências etc. O fenômeno foi bas-

tante midiatizado pelas grandes redes, mas também pela internet, nos fóruns e nos blogs. Essa 

grande exposição deu a esse desastre uma dimensão inédita na história da humanidade. 

Elaborado por Jaime Oliva especialmente para o São Paulo faz escola.

a) O que foi esse maremoto? Qual é a 

relação entre ele e o movimento das 

placas tectônicas?

O recente maremoto descrito no texto foi produto do cho-

que de duas placas tectônicas no meio do Oceano Índico. 

Rapidamente, esse impacto e a energia liberada impulsio-

naram volumes enormes de água para o litoral.

b) Com o auxílio de um mapa-múndi po-

lítico, localize as áreas citadas no texto.

É um exercício de localização pessoal: o importante é que o 

aluno, mais que saber onde estão os lugares afetados, per-

ceba a escala geográfica, a dimensão de toda a área afetada, 

para que sinta o tamanho, a força e o volume de energia li-

berada num choque de placas tectônicas.

c) O tsunami atingiu áreas turísticas, viti-

mando um grande número de pessoas de 

diversas nacionalidades. Você acredita 

que a enorme repercussão desse desastre 

se deu em função desse fato? Justifique.

Sem dúvida, o fato de o tsunami ter vitimado inúmeros tu-

ristas de várias partes do mundo aumentou a escala da re-

percussão do evento. Se, por acaso, as vítimas fossem apenas 

locais, a repercussão seria menor. Afinal, com a nova mobili-

dade dos seres humanos, estamos todos em todas as partes.

3. Você concorda com a afirmação de que a 

repercussão do tsunami em escala mundial 

pode significar uma forma de aproximação 

1. Dimensão geofísica → 2. Geografia 

da localização → 3. Geografia da repercus-

são (da escala regional à escala global) →  

4. Transformação do evento físico num 

“construtor” do espaço geográfico humano.

Na seção lição de casa, propomos a se-

guinte atividade:

Com base nos questionamentos a 

seguir e no que foi estudado até o 

momento, elabore um texto em 

uma folha avulsa, sintetizando as principais 

ideias a respeito do tsunami.

dos povos, visto que a solidariedade que 

se organizou veio de lugares dos quais no 

passado não viria? Justifique.

A maior solidariedade às tragédias sofridas por alguns de-

pende da repercussão, do conhecimento sobre o sofrimento 

das vítimas. Há uma divulgação desigual dos eventos trágicos 

conforme a posição do país, conforme sua importância. Um 

terremoto no Peru que mata muita gente é mal acompanha-

do e o cidadão comum fica mesmo sem saber se nosso país, 

num caso desses, ajuda a socorrer o país vizinho.

Professor, o trabalho com esse texto poderá 

exercitar os saberes da Geografia em várias di-

mensões. Assim, considere o esquema a seguir.
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Quadro de questionamentos sobre as consequências do tsunami de 2004

O que está acontecendo agora nos países vitimados pelo tsunami de 2004? Como foi re-

tomar a vida depois da devastação? Como construir novos espaços? Será que agora vai se 

pensar de outra maneira na localização geográfica da ocupação do espaço nas regiões lito-

râneas? E será reavaliada a qualidade das edificações, dada a força destrutiva do tsunami? 

E o sistema de proteção, como o monitoramento das condições oceânicas, os meios para o 

alerta geral e para a evacuação, será que tudo isso está sendo considerado? Será que tudo 

faz parte das preocupações dos construtores e dos governantes? Por fim: Será que os países 

atingidos têm condições econômicas e sociais de incorporar essa experiência e os novos 

saberes para construir espaços humanos mais bem protegidos e mais dignos?

O aluno deve ser orientado para pesquisar o que está haven-

do agora nos países vitimados pelo tsunami. Vários são paí-

ses pobres, mas muitas das áreas atingidas são ricos redutos 

de turismo internacional. Como nessas áreas está se dando 

a reconstrução? O aluno deve ser orientado também para a 

exploração da seguinte ideia: o controle passivo pode ser es-

trutural. Em áreas suscetíveis a maremotos não se pode cons-

truir em determinadas posições; devem-se usar outras técni-

cas e investir em sistemas de monitoramento etc. Quer dizer: 

a existência potencial de uma manifestação da natureza está 

implicada na nova construção espacial. Existem muitos exem-

plos da natureza como um agente que opera na construção 

dos espaços. Espera-se uma redação que mostre consciência 

sobre essa ideia.

Para finalizar esta Situação de 

Aprendizagem, sugerimos as ati-

vidades a seguir da seção Você 

aprendeu?. 

1. Considerando a ideia de controle passivo 

de fenômenos naturais, é correto afirmar 

que o Brasil está bem preparado para 

proteger a população de terremotos e ex-

plosões vulcânicas?

O Brasil tem seu território no centro da Placa Sul-americana; 

logo, esse território não é muito suscetível a esses eventos. 

Porém, quanto a outros eventos, como deslizamentos de ter-

ra em áreas urbanas, não há um controle passivo adequado. 

2. Considerando os riscos associados ao vul-

canismo e aos terremotos, pode-se afirmar 

que o controle passivo das sociedades hu-

manas é satisfatório para evitar prejuízos 

humanos e materiais?

Não é satisfatório, pois em pleno século XXI assistimos a 

uma imensa tragédia provocada pelo tsunami no Ocea-

no Índico, cujo número de vítimas podia ser bem me-

nor caso houvesse um sistema de alerta e as habitações 

não fossem tão precárias e tão mal localizadas nas zonas 

atingidas. E não é somente uma questão de pobreza na 

região atingida, pois um evento anunciado como o fura-

cão Katrina, nos EUA, revelou uma incompetência muito 

grande desse controle, mesmo num país desenvolvido.
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Situação de aprendizagem 5 
a vinculação entre clima e vegetação no 

meio ambiente

uma das principais manifestações da vida 

na superfície terrestre é a imensa massa de 

vegetação que se distribui pelo planeta. Sua 

existência pretérita, sua presença atual e a 

condição de permanência no futuro sempre 

estiveram e estarão ligadas às condições dos 

domínios naturais, designação conceitual que 

se refere à combinação das três esferas inorgâ-

nicas (abióticas): litosfera, hidrosfera e atmos-

fera. cada um desses elementos interfere na 

distribuição da cobertura vegetal, com desta-

que para o clima.

nesta Situação de aprendizagem, serão 

trabalhadas as relações entre os domínios na-

turais, que são inorgânicos, e as manifestações 

da vida. Será dado destaque à relação entre 

clima e distribuição das formações vegetais, 

relação que não se esgota no presente, na me-

dida em que os climas do passado deixaram 

marcas na geografia das coberturas vegetais.

Conteúdos: domínios naturais; biosfera; dinâmica climática ↔ biogeografia. 

Competências e habilidades: identificar e descrever fenômenos cujas dinâmicas são controladas por 
fatores únicos (simples) ou por fatores múltiplos e relacionados (complexos); agrupar diferentes 
realidades climáticas e biogeográficas em classes, como meio de organizar informações e explicar 
a lógica da distribuição; associar situações climáticas do presente e do passado às condições dos 
domínios naturais, bem como da biosfera, em diversas escalas geográficas; comparar diferentes 
realidades dos domínios naturais em sua relação com a maior ou menor condição para dar suporte 
à vida vegetal.

Sugestão de estratégias: questões problematizadoras; exercício de leitura de textos, esquemas, imagem 
e quadros; orientação para a construção e a estruturação de glossário. 

Sugestão de recursos: textos; esquemas; imagem; quadros.

Sugestão de avaliação: participação nas atividades dialógicas; observação e interpretação de textos, 
esquemas, imagem e quadros; pequenos relatos. 

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

nas Situações de aprendizagem anterio-

res você trabalhou com os alunos a dimen-

são inorgânica da natureza, especialmente 

a litosfera, uma das esferas da superfície 

terrestre. Sugerimos que você sonde a tur-

ma sobre essa dimensão, só que agora em 

relação à manifestação da vida.

peça que os alunos respondam às ques-

tões propostas na seção para começo de con-

versa do caderno do aluno. as atividades  

BOOK_GEO_SPFE_2014_1S_CP_VOL2.indb   67 07/08/14   14:09



68

a seguir têm o objetivo de discutir como as 

formas de vida interagem com a superfície 

terrestre.

1. Quais são as condições da litosfera para 

que a vida vegetal se manifeste?

A condição necessária na litosfera para que haja vida vegetal 

é a presença de solos. Isso garantido, várias outras condi-

ções propiciam ou dificultam o abrigo de massas volumosas 

de cobertura vegetal. Por exemplo, áreas mais planas ten-

dem a reter mais solos, produto da degradação das rochas 

somada ao material orgânico, do que áreas em declividade, 

mais suscetíveis à erosão – e, por isso, comumente com 

solos mais rasos. A condição do material rochoso de base 

também é outro elemento a ser considerado. Em áreas cris-

talinas, a degradação das rochas é mais lenta e os solos mais 

tênues. Ao contrário, em áreas de bacias sedimentares, essa 

degradação é acelerada, logo, os solos são mais profundos, 

de modo geral. 

2. Qual é a contribuição da hidrosfera para 

a vida vegetal?

A presença da água é essencial para a vida em geral e, 

consequentemente, para a vida vegetal. As áreas mais 

úmidas da superfície terrestre têm potencial para o de-

senvolvimento de grandes florestas, enquanto nas áreas 

secas a vida vegetal é limitada e poucas plantas se adap-

tam a essas condições. 

3. Qual é a importância da atmosfera para 

a vida vegetal?

A vida vegetal manifesta-se na superfície terrestre, onde 

há um fino invólucro gasoso que envolve a Terra: a atmos-

fera. Essa é uma condição indispensável para o crescimen-

to das plantas. Em locais de grande altitude, de atmosfera 

mais rarefeita, a presença de plantas é menor, pois são 

poucas as que se adaptam a essas condições; portanto, a 

vida vegetal é menos viçosa. Por outro lado, as condições 

climáticas são de fundamental importância para a vida ve-

getal – em áreas muito frias e secas, a vegetação pode até 

não existir.

4. a vida vegetal é um fenômeno isolado, 

que existe por si só, ou as plantas depen-

dem dos elementos não vivos dos am-

bientes? explique.

A formação dos solos resulta do processo de decompo-

sição das rochas, que tem no clima uma energia funda-

mental: chuvas, infiltração de águas, contraste entre calor 

e frio, por exemplo, são forças naturais que desagregam 

as rochas. O mesmo ocorre com a água: a diversidade do 

clima é em boa medida responsável pela distribuição de-

sigual de águas na superfície terrestre. Um segmento da 

superfície terrestre que se caracteriza por relevo plano e 

baixo, com hidrografia rica e com muita umidade e ca-

lor, será bastante confortável para a manifestação da vida 

vegetal. A vida vegetal não é um fenômeno isolado, pois 

provém de domínios naturais que combinam a litosfera, a 

hidrosfera e a atmosfera. Desse modo, a vida depende das 

condições dessa combinação para proliferar com maior 

ou menor profusão.

Etapa 1 – Dos domínios naturais 
para a biosfera: as conexões e as 
escalas geográficas

nesta Situação de aprendizagem será tra-

balhado com os alunos como os elementos 

naturais se relacionam, como viabilizam a 

vida vegetal e como se combinam e interferem 

na distribuição das formações vegetais nas 

terras emersas do planeta. trata-se de conteú-

dos complexos. e o que é um fenômeno com-

plexo? É o fenômeno considerado produto de 
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várias relações, estabelecidas entre muitas rea-

lidades. É diferente de um fenômeno simples, 

produto de um único fator.

Que tal você começar com uma reflexão, 

retomando com os alunos as relações de in-

terdependência necessárias à manutenção da 

vida vegetal?

 leitura e análise de texto

1. leia o texto a seguir.

A complexidade dos fenômenos

É importante saber de que modo os elementos naturais se relacionam e como viabilizam a 

vida vegetal. também é fundamental entender como esses elementos se combinam e interfe-

rem na distribuição das formações vegetais nas terras emersas do planeta. para isso, é preciso, 

inicialmente, saber lidar com fenômenos complexos.

o que é um fenômeno complexo?

trata-se do produto de várias relações estabelecidas entre múltiplos fatores. É, portanto, 

diferente de um fenômeno simples, produto de um único fator.

elaborado por Jaime oliva especialmente para o São paulo faz escola.

considerando o texto e suas respostas an-

teriores, você acha que a vida vegetal é um fe-

nômeno simples ou complexo? Justifique.

 A vida vegetal é um fenômeno complexo. É o resultado bioló-

gico de uma interação complexa de um conjunto de fatores e 

condições vinculados aos domínios naturais: litosfera (os tipos 

de relevo e de solo); hidrosfera (as diversas formas de presença 

da água); atmosfera (as condições climáticas). Dependendo 

dessas condições, a vida vegetal é mais pujante ou não.

2. observe o esquema a seguir e responda às 

questões.

Esquema da composição da biosfera

litosfera (estrutura geológica e relevo) + hidrosfera (rios, lagos e águas subterrâneas) + 

atmosfera (fenômenos climáticos) = domínios naturais

domínios naturais + solos + vida (formações vegetais e fauna) = biosfera
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a) o que é domínio natural?

Domínio natural é a combinação das esferas inorgânicas 

(sem vida) da natureza: litosfera, hidrosfera e atmosfera. Po-

demos também chamá-lo de domínio abiótico (sem vida). 

b) o que é biosfera?

Biosfera é a combinação dos elementos abióticos que 

constituem os domínios naturais (litosfera, hidrosfera e  

atmosfera) com a vida vegetal e a fauna associadas que se 

desenvolvem nos domínios naturais.

3. leia o texto e, com base nos seus co-

nhecimentos, responda às questões a 

seguir.

Solos e vegetação

os domínios naturais (litosfera, hidrosfera e atmosfera) combinados são uma referência 

para pensarmos a biosfera e a manifestação da vida. nas paisagens naturais das terras emer-

sas, a vida se expressa principalmente por meio da vegetação. a vegetação está presa à super-

fície da crosta continental, ou seja, a uma porção da litosfera de onde as plantas retiram o que 

é necessário para nascer e crescer: nutrientes e água.

esses elementos, nutrientes e água, encontram-se no solo, camada fina que recobre parte 

da litosfera continental e que abriga e alimenta as plantas. por isso, o solo pode ser conside-

rado uma passagem do mundo sem vida para o mundo da vida, do mundo inorgânico para 

o mundo orgânico.

os materiais que compõem os solos resultam de dois processos naturais que vêm ocorren-

do há muito tempo: a desagregação das rochas e a decomposição dos restos dos seres vivos 

(plantas e animais). como as condições da litosfera, da hidrosfera e do clima influenciam 

esses processos, há uma variedade de formação de solos. isso explica por que há alguns solos 

mais adequados para o desenvolvimento das plantas do que outros.

elaborado por Jaime oliva especialmente para o São paulo faz escola.

a) o que é solo?

Solo é o resultado da desagregação das rochas (litosfera), 

que acontece devido à ação do clima (atmosfera) e das águas 

(hidrosfera). Resulta também da incorporação do material 

decomposto dos seres vivos. Constitui-se de uma fina cama-

da onde prospera a vida. 

b) comente o seguinte trecho do texto: 

“[...] o solo pode ser considerado uma 

passagem do mundo sem vida para o 

mundo da vida, do mundo inorgânico 

para o mundo orgânico”.

O solo é uma camada de transição entre a rocha (mundo 
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sem vida) e a vida que se desenvolve em seu interior. Am-

pliando a análise é possível considerar que o solo mais pro-

fundo apresenta características da rocha, enquanto o solo 

mais superficial apresenta mais matéria orgânica.

para explorar os materiais apresen-

tados, incluindo os questionamen-

tos da sondagem inicial, sugerimos 

que os alunos produzam e organizem um glos-

sário, conforme proposto no caderno do alu-

no (seção lição de casa) e no exemplo a seguir. 

o glossário é um meio produtivo de controlar e 

consolidar os entendimentos e os conceitos.  

É uma maneira de sistematizar o aprendido, 

pois organizar ideias é um recurso cognitivo de 

grande valia. 

porém, é indispensável que o glossário 

produzido não seja mera cópia de textos. a 

proposta não é chegar a um glossário cer-

to, mas que seja construído pelo aluno. para 

isso, propomos uma lista inicial, que deve 

ser ampliada e ajustada por você. também 

convém que os alunos verifiquem se não 

querem incluir termos que julguem impor-

tantes. o modelo apresentado a seguir pre-

vê a criação de links, ou seja, de um item 

remetendo a outro. isso é interessante para 

que a classe perceba como as ideias se inter-

-relacionam. a partir desta e das próximas 

Situações de aprendizagem, vários termos e 

conceitos podem compor o glossário. a se-

guir, destacamos alguns exemplos.

Exemplo (modelo) de glossário

 f Atmosfera (ver também Domínios naturais): conjunto de gases combinados que envolvem a superfície 
terrestre a que chamamos de ar. 

 f Biosfera (ver também Orgânico): conjunto da vida vegetal e animal no interior dos domínios naturais.

 f Clima (ver também Atmosfera): Sucessão de tipos de tempo gerada pela circulação de massas de ar 
quente e frio, mais ou menos carregadas de umidade, e pelas chuvas. tudo isso é sentido na super-
fície terrestre e interfere no funcionamento da litosfera, da hidrosfera e da vida. 

 f Complexidade (ver também Simplicidade): característica dos fenômenos cuja existência e forma de 
funcionamento dependem de múltiplas relações.

 f Domínios naturais (ver também Inorgânico): 1. a interação da atmosfera com a litosfera e a hidros-
fera forma um domínio natural; 2. mundo inorgânico; 3. as combinações no mundo inorgânico 
são variadas, o que gera diversidade de domínios naturais. 

 f Hidrosfera (ver também Domínios naturais): 1. conjunto das águas na superfície terrestre; 2. com-
posta de oceanos e mares, águas subterrâneas, rios e lagos.
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para concluir esta etapa da Situação de 

aprendizagem, você pode lançar aos alunos 

uma reflexão a partir do que foi trabalhado, 

usando inclusive a construção do glossário. 

Há vida em todos os recantos do planeta? 

Se a resposta for positiva, isso significa que 

tudo é biosfera e que domínios naturais 

representam apenas uma referência con-

ceitual? a resposta a esse questionamento 

exige reflexão: os domínios naturais cor-

respondem às mais diversas combinações 

da atmosfera (clima), da litosfera (relevo) e 

da hidrosfera (oceanos, rios e lagos). para 

ajudar nessas reflexões, peça que os alunos 

respondam às questões da seção desafio! do 

caderno do aluno.

1. existem combinações das esferas inor-

gânicas (abióticas) que são ideais para a 

vida? Se a resposta for positiva, como se-

riam essas combinações?

Sim, as áreas de relevo de baixa altitude, planas, com tem-

peratura média elevada e com muita umidade são lugares 

que apresentam condições ideais para a vida se manifes-

tar de modo exuberante e volumoso. Esse é o caso da 

Amazônia. 

2. existem combinações que dificultam a 

proliferação da vida? comente uma situa-

ção em que isso ocorreria.

Sim. Exemplo disso são as áreas de relevo muito irregular, 

com altas altitudes, temperaturas médias muito baixas, secas. 

Esses fatores tornam difícil a proliferação da vida. Nelas, a vida 

vegetal e a animal são raras e somente poucas espécies con-

seguem se adaptar e sobreviver.

avalie se é mais adequado instigar os alu-

nos a chegar a conclusões semelhantes ou  

 f Inorgânico (ver também Domínios naturais): matéria sem vida (abiótica) presente na superfície terrestre. 

 f Litosfera (ver também Domínios naturais): 1. conjunto dos elementos sólidos que formam a crosta 
terrestre; 2. estruturas rochosas que são um dos componentes dos domínios naturais.

 f Orgânico (ver também Meio ambiente): 1. mundo da vida; mundo biótico; 2. os seres vivos vegetais 
e animais; 3. combinação dos domínios naturais mais a vida.

 f Simplicidade (ver também Complexidade): condição dos fenômenos que resultam apenas de um fator.

 f Solo (ver também biosfera): 1. camada que se forma sobre as rochas, não muito duras, e que é pro-
duto da desagregação das rochas e da decomposição de matéria orgânica (ver também Orgânico); 
2. dimensão do meio ambiente onde prolifera a vida vegetal.

 f Vegetação: 1. Forma de vida que se desenvolve nos solos, consumindo nutrientes e água e usando a 
energia solar; 2. Forma de vida que se desenvolve nas terras emersas, fixada ao solo.

elaborado especialmente para o São paulo faz escola.
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se é necessário apresentar alguns exemplos 

como referência. 

a intenção é que eles sintam a multiplici-

dade de possibilidades nos meios naturais e, 

principalmente, que saibam operar com os 

conceitos do glossário.

Etapa 2 – A lógica que relaciona o 
clima e as formações vegetais

como próximo passo nesta Situação de 

aprendizagem, apresente aos alunos a Figura 

19, presente no caderno do aluno, para uma 

observação atenta.

Figura 19 – variação vegetacional segundo altitudes (ou “andares”). elaborado especialmente para o São paulo faz escola.

o que pode ser observado? deve-se esti-

mular os alunos a se concentrarem na lógica 

que relaciona as formações vegetais e o rele-

vo, neste caso, a altitude.

leitura e análise de imagem e quadro

1. com base na imagem da Figura 19, os alu-

nos devem responder às seguintes questões.

a) considerando as duas situações climá-

ticas presentes na imagem, o que acon-

tece com o porte da vegetação à medida 

que as altitudes aumentam?

O porte das formações vegetais diminui significativamente. 

Se estivermos numa zona climática temperada, nas altas alti-

tudes a vida desaparece quase completamente. 

b)  o que acontece com a temperatura à 

medida que as altitudes aumentam?

À medida que as altitudes aumentam, as temperaturas 

caem aproximadamente 0,6 oC a cada 100 metros. Assim, 

com cálculos simples é possível saber as diferenças de tem-

peratura entre uma base de montanha e seu topo.

c) considerando a altitude de 3 000 

metros, o que acontece com a vege-

tação no clima temperado e no clima 

tropical?

A partir dos 3 000 metros, nas zonas temperadas, a vida come-

ça a desaparecer e a dar lugar a rochas nuas; nas zonas tropi-

cais ainda podem aparecer algumas estepes, mas, à medida 

que as altitudes aumentam, a vida vegetal vai diminuindo, até 

não ocorrer mais.

Variação vegetacional segundo altitudes (ou “andares”)
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 Tipos de formação vegetal
Estratos Características Estratos constituintes Formações vegetais

Arbóreo
Árvores, plantas com 
tronco. variam de 2,3 
metros a 80 metros.

Dominante: arbóreo.
Secundários: arbustivo e 
herbáceo.

Floresta

Arbustivo
arbustos, plantas sem 
troncos, com galhos e 
de pequena altura.

Dominante: arbustivo.
Secundários: arbóreo e 
herbáceo.

Savana(*)

Herbáceo
ervas, plantas sem 
tronco e sem galhos. 
vegetação rasteira.

Dominante: herbáceo.
Secundário: arbustivo.

Pradaria
(Estepe)

Dominante exclusivo: herbáceo. Tundra
(*) as savanas podem, em algumas situações (margens de rios, por exemplo), não ter nenhum estrato claramente dominante.

Quadro 9 – tipos de formação vegetal. elaborado especialmente para o São paulo faz escola.

para acompanhar o aproveitamento con-

ceitual dos alunos, apresente algumas questões 

sobre o Quadro 9. e aqui um comentário: o 

olho treinado é uma soma: visão natural + pen-

samento (critérios teóricos, por exemplo). eis 

uma questão fundamental justamente sobre a 

chave do quadro. 

2. para compreender a classificação das for-

mações vegetais, qual elemento-chave deve 

ser observado no quadro? Justifique.

O elemento-chave é o estrato. Esse conceito se constrói com 

base na classificação dos tipos de plantas: árvores, arbustos 

e gramíneas. Segundo essa ideia, as formações vegetais po-

dem ser classificadas com critérios facilmente observáveis 

em todas as circunstâncias em que a vida vegetal floresce.

3. na Figura 19, observe os nomes das for-

mações vegetais. a seguir, descreva-as 

utilizando o quadro classificatório tipos 

de formação vegetal (Quadro 9).
Florestas: formações vegetais nas quais o estrato arbóreo é 

dominante. 

Savanas: formações vegetais nas quais o estrato arbustivo é 

dominante, mas possuem áreas em que os estratos diferentes 

não têm um domínio claro. 

Estepes: formações vegetais nas quais o estrato dominante 

é o herbáceo.

a menção ao domínio de um estrato já dá in-

formações sobre a formação vegetal que se quer 

descrever. as quatro formações vegetais são as 

principais manifestações da vida nos meios bió-

ticos e, por isso, são chamadas biomas.

4. observe o Quadro 10, a seguir.

comparando com o quadro anterior (Qua-

dro 9), a caatinga e o cerrado pertencem a 

qual tipo de vegetação?

A Caatinga e o Cerrado são tipos de Savana.

Caatinga
domínio de plantas xerófitas (adaptadas à falta de água), com estrato arbustivo 
e herbáceo e também árvores esparsas. vegetação quase sempre aberta.

Cerrado
domínio dos três estratos, com plantas adaptadas à escassez de água, mas sem 
tantas plantas espinhosas e xerófitas. vegetação quase sempre aberta.

Quadro 10 – elaborado especialmente para o São paulo faz escola.
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Se julgar necessário, acrescente ao glossário 

novos termos e conceitos que foram discutidos, 

como estrato, formações vegetais, savana, 

floresta, herbáceo etc. 

para finalizar, sugerimos as ati-

vidades da seção você apren-

deu?, que você poderá utilizar 

como forma de avaliação dos seus alunos.

1. calcula-se que, da massa total de vegeta-

ção, mais de ⅓ corresponde às florestas 

tropicais, concentradas numa faixa es-

treita dos blocos continentais, enquanto 

os quase ⅔ restantes são de todos os ou-

tros tipos de vegetação. assinale a afir-

mação que explica a razão dessa distri-

buição tão desigual.

a) as florestas tropicais não têm uma mas-

sa de vegetação tão maior do que a dos 

outros biomas. mas esses últimos foram 

removidos pelo ser humano, enquanto 

o bioma tropical está intacto.

b) as florestas tropicais têm o domínio do 

estrato arbóreo, que possui grande porte. 

como em outras áreas não há florestas, a 

massa das florestas tropicais é maior.

c) os biomas não tropicais representam 

menor massa de vegetação em função 

da maior população humana que habita 

suas áreas.

d) em ambientes tropicais, o calor e a umi-

dade favorecem a proliferação da vida 

vegetal de grande porte. nos outros am-

bientes, essa situação não é tão favorável.

e) a insuficiência de água impede que a 

vegetação tenha grande porte em áreas 

não tropicais. as temperaturas mais 

baixas não interferem nesse processo.

Nas condições descritas, o desenvolvimento da vida vegetal é 

bastante favorecido, pois a abundância de água e as tempe-

raturas elevadas a beneficiam.

2. numa localidade de clima chuvoso, po-

rém muito frio, em que ocorre até pre-

cipitação de neve, pode haver florestas? 

nessas condições, como você acha que 

será a vegetação?

Nessas condições pode haver florestas, mesmo com preci-

pitação de neve. Isso acontece com as florestas de conífe-

ras em regiões que abrangem a faixa das zonas climáticas 

temperadas às zonas frias. No entanto, tais florestas têm 

poucas espécies de árvores, que excepcionalmente se 

adaptaram a essa situação. Por isso a denominação “flo-

restas homogêneas”. 

3. considerando as alternativas a seguir, in-

dique a que representa o domínio natural 

mais propício para a abundância e a diver-

sidade da vida vegetal.

a) terrenos rochosos ↔ muita umidade ↔ 

 temperaturas baixas ↔ altitudes moderadas.

b) terrenos rochosos ↔ baixa umidade ↔ 

temperaturas altas ↔ altitudes elevadas.

c)  terrenos menos rochosos ↔ muita umidade  

↔ temperaturas altas ↔ altitudes baixas.

BOOK_GEO_SPFE_2014_1S_CP_VOL2.indb   75 07/08/14   14:09



76

Conteúdos: biogeografia; diversidade biológica; ameaças à biodiversidade. 

Competências e habilidades: identificar e descrever fenômenos cujas dinâmicas são simples ou comple-
xas; associar situações climáticas do presente e do passado às condições do planeta (em especial no que 
diz respeito à biodiversidade); comparar diferentes realidades dos domínios naturais considerando sua 
condição (maior ou menor) de dar sustentação à vida vegetal e a biodiversidade; construir e aplicar ha-
bilidades relativas ao domínio da linguagem cartográfica como meio de visualizar de forma sintética a 
relação entre a distribuição da vida vegetal e as ameaças a que ela está submetida. 

Sugestão de estratégias: questões problematizadoras; construção participativa de quadros conceituais na 
lousa; leitura e interpretação de representações cartográficas; leitura e interpretação de textos. 

Sugestão de recursos: mapas contemporâneos; textos; aulas dialógicas. 

Sugestão de avaliação: participação nas questões problematizadoras e na construção de quadros concei-
tuais; leitura e interpretação de representação cartográfica; leitura e interpretação de texto.

Situação de aprendizagem 6 
a diStribuição daS FormaçõeS vegetaiS: 

a QueStão da biodiverSidade

biental imposta ao planeta pelo ser humano. 

nesta Situação de aprendizagem, será 

trabalhada a lógica geográfica da existência 

e da distribuição da diversidade biológica na 

terra. também serão abordadas as ameaças 

decorrentes da contínua remoção das forma-

ções vegetais do planeta.

Há pelo menos 30 anos têm se intensifica-

do as preocupações com a continuidade da 

vida no planeta. nessa discussão, destaca-se 

um novo valor, reconhecido por demonstra-

ções científicas e argumentações filosóficas: a 

biodiversidade. a manutenção da diversidade 

biológica transformou-se na principal bandei-

ra dos que entendem a urgência da crise am-

d) terrenos menos rochosos ↔ baixa umidade 

↔ temperaturas baixas ↔ altitudes baixas.

e) terrenos menos rochosos ↔ muita umidade  

↔ temperaturas baixas ↔ altitudes altas.

Sob as condições descritas, a vida vegetal é favorecida para vá-

rias espécies, o que resulta em muita biodiversidade (diversida-

de biológica) e possibilita a formação de florestas heterogêneas.

4. ao observar as paisagens naturais, per-

cebe-se que elas são produtos de um con-

junto de relações entre vários elementos 

(relevo, clima, águas, vegetação e fauna), 

que só podem ser explicados caso se leve 

em consideração os outros. exemplo: as 

formas de vegetação dependem das con-

dições do clima, do relevo, da disponibi-

lidade de água etc. isso permite afirmar 

que os fenômenos naturais na superfície 

terrestre são complexos?

Sim. Perceber os fenômenos complexos da natureza significa 

perceber as múltiplas relações e influências que os vários ele-

mentos provocam uns sobre os outros. O próprio relevo de 

uma área depende do clima, da vegetação e das águas para 

ser explicado, entre outros fatores. Não faltam exemplos que 

demonstram a complexidade dos fenômenos naturais.
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Sugerimos que você inicie a sondagem reto-

mando com os alunos algumas ideias relaciona-

das ao fenômeno da biodiversidade. todo debate 

sobre os grandes biomas no mundo contemporâ-

neo envolve a questão da biodiversidade. 

de início, retome as ideias centrais da Si-

tuação de aprendizagem 5: 

 f há relações fundamentais entre os domí-

nios naturais (litosfera, hidrosfera e atmos-

fera) e as condições de cada meio ambiente; 

 f entre os elementos dos domínios naturais, 

o fator climático é o que mais influencia a 

proliferação da vida. 

após refletir sobre esses conhecimentos, os 

alunos conseguem chegar a várias conclusões 

sobre a diversidade biológica das formações ve-

getais. É importante sempre criar situações que 

exijam que os estudantes mobilizem seu aprendi-

zado anterior, explorando como ferramentas de 

trabalho principalmente os recursos analíticos. 

Se o conhecimento adquirido não é aplicado a 

novas realidades, perde o sentido para o aluno. 

a seguir, peça aos alunos que respondam 

às questões propostas na seção para começo 

de conversa do caderno do aluno.

1. entre os elementos dos domínios naturais, 

qual deles mais influencia a proliferação da 

vida? por quê?

O elemento que mais influencia é o clima. Os fenômenos 

climáticos são os responsáveis pela distribuição desigual de 

umidade e das temperaturas (intensidades distintas de calor).

2. você estudou que não existem florestas nas 

altitudes mais elevadas. com base nesse 

fato, que relação pode ser estabelecida en-

tre as altitudes e as condições para o desen-

volvimento das espécies vegetais?

Nas altitudes mais elevadas, as condições climáticas se 

caracterizam pela baixa umidade do ar, por temperatu-

ras baixas e pelo ar rarefeito; esse cenário é ruim para o 

desenvolvimento de formações vegetais vigorosas, em  

especial as florestas.

3. Qual é a relação entre as diferentes latitu-

des e as condições para o desenvolvimen-

to das espécies vegetais?

Nas diferentes latitudes da Terra estão as diferentes zonas 

climáticas. À medida que nos aproximamos das regiões 

polares, as condições climáticas vão se assemelhando 

àquelas das altitudes elevadas. A distribuição vegetal segue 

a mesma lógica da distribuição em altitude. 

4. as formações florestais apresentam 

quantos estratos de vegetação? esse tipo 

de organização favorece ou dificulta a di-

versidade de espécies vegetais?

As formações florestais, embora tenham no arbóreo seu 

estrato dominante, possuem os outros dois estratos tam-

bém: o arbustivo e o herbáceo. Isso favorece a variedade 

de espécies (a diversidade biológica).

5. Quais são os estratos encontrados nas sa-

vanas? nesse bioma, há potencialmente 

grande variedade de espécies? Justifique.
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O grau de biodiversidade no Brasil

a maior parte do território brasileiro encontra-se na faixa intertropical. apenas uma pequena 
porção está situada numa zona subtropical, ao Sul do trópico de capricórnio. essa condição re-
percute de forma positiva na diversidade de espécies vegetais e animais. por isso, o brasil apresenta 
grande biodiversidade e é reconhecido internacionalmente como detentor de megadiversidade. 

Nas savanas, pode-se notar a ocorrência dos três estratos em 

algumas situações sem o domínio claro de nenhum deles. 

Isso também favorece a diversidade de espécies, razão pela 

qual, hoje, as savanas são bastante valorizadas.

6. a tundra e as estepes são biomas com 

domínio quase total do estrato herbáceo. 

isso favorece ou dificulta a diversidade 

de espécies vegetais?

Nas tundras e nas estepes, a diversidade biológica é baixa, 

em razão da inexistência de variação de estratos. Estão sob 

o domínio quase absoluto do estrato herbáceo.

7. a biodiversidade varia segundo as condi-

ções de cada bioma. Quais são e onde estão 

localizados os biomas com a maior diversi-

dade de espécies no planeta?

As florestas tropicais se desenvolvem em baixas alti-

tudes e próximas do Equador, estando presente nos 

Hemisférios Sul e Norte e encontradas principalmente 

na África, Austrália, Ásia e Américas Central e do Sul. 

No Brasil correspondem à Floresta Amazônica e à Mata 

Atlântica. O bioma Amazônia representa aproximada-

mente 30% de todas as florestas tropicais remanescen-

tes do mundo e detém grande parte da biodiversidade 

global.

espera-se que o aluno, ao percorrer todas 

essas possibilidades levantadas pelas ques-

tões, perceba que há uma lógica na distribui-

ção das espécies e em sua multiplicação: 

 f em ambientes de clima mais frio e de me-

nor umidade, a vida sofre restrições, por 

isso poucas espécies se adaptam;

 f em ambientes de clima mais quente e 

maior umidade, a vida se desenvolve mais 

facilmente, por isso mais espécies se adap-

tam e há maior diversidade biológica; 

 f os ambientes de maior diversidade bioló-

gica encontram-se nos trópicos úmidos.

nesse momento, problematize as respostas vi-

sando fazer eventuais ajustes. o ato de relacionar 

conhecimentos e de pensar sobre fenômenos com-

plexos é o melhor resultado que se pode extrair.

Etapa 1 – A biodiversidade e os cli-
mas do passado

as condições ideais para a vida encontram-

-se nas florestas tropicais, que são formações 

vegetais com a maior diversidade biológica do 

mundo. diversidade que abrange não somente 

plantas, mas também animais: em especial in-

setos, pássaros e mamíferos. 

para explorar cognitivamente 

essa realidade, sugerimos a ativi-

dade da seção pesquisa em grupo 

do caderno do aluno. peça que os alunos 

leiam o texto a seguir e conversem com os cole-

gas do grupo sobre os aspectos nele abordados.

BOOK_GEO_SPFE_2014_1S_CP_VOL2.indb   78 07/08/14   14:09



79

Geografia – 1a série – Volume 2

mas não é só a posição predominantemente tropical que favorece a biodiversidade. a 
extensão territorial do brasil propicia ambientes tropicais diferentes: há terrenos mais secos, 
mais úmidos, mais altos e mais baixos.

das florestas tropicais que estão no brasil, a mata atlântica e a Floresta amazônica são 
consideradas as que possuem maior biodiversidade no planeta. recentemente, também o 
cerrado e a caatinga, dois tipos diferentes de savana, foram considerados formações de gran-
de biodiversidade. do 1,5 milhão de tipos de seres vivos conhecidos na terra, 10% vivem no 
brasil, o que justifica nossa condição de país megadiverso. 

Quase todos os países que fazem parte do grupo de detentores de megadiversidade estão 
em zonas tropicais; alguns deles são da américa do Sul, como a colômbia e a venezuela.

elaborado por Jaime oliva especialmente para o São paulo faz escola.

1. após a conversa, façam uma pesquisa para 

complementar as informações apresenta-

das no texto.

 f em atlas geográficos ou livros didáticos, 

pesquisem mapas-múndi climáticos e de 

relevo.

 f cruzem os tipos de clima com as altitu-

des do relevo. isso vai permitir a localiza-

ção dos domínios naturais com melhores  

condições para a multiplicação da diversi-

dade biológica.

Os alunos devem observar mapas de clima, relevo e vege-

tação, de preferência com a mesma escala para facilitar a 

leitura e a interpretação.

2. agora preencham a tabela (como a do 

Quadro 11, disponível no caderno do alu-

no) com as áreas megadiversas abordadas 

no texto e outras pesquisadas pelo grupo.

Localidades megadiversas

Local/região Continente Hemisfério Latitude (intervalo)

 Colômbia América do Sul
Hemisfério Norte (maior 
parte) e Hemisfério Sul 

(menor parte)

Entre 1o N e 5o S
(faixa intertropical)

Indonésia Ásia (Sudeste Asiático)
Hemisfério Sul (maior 

parte) e Hemisfério Norte 
(menor parte)

Entre 5o N e 5o S
(faixa intertropical)

Brasil América do Sul
Hemisfério Sul (maior 

parte) e Hemisfério Norte 
(menor parte)

Entre 5o N e 25o S

Quadro 11 – localidades megadiversas.

Observação: no intervalo entre 5o N e 25o S consideram-se a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica.
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A glaciação Würm-Wisconsin

você já ouviu falar em glaciação? o que ela significa? por que há glaciação? o que foi a 
glaciação Würm-Wisconsin?

o fenômeno da glaciação (que é estudado na paleoclimatologia) é um rebaixamento geral 
da temperatura da terra que vem ocorrendo periodicamente ao longo da história natural do 
nosso planeta. a um período de glaciação sucede-se um de aquecimento global.

3. em uma folha avulsa, façam um relato so-

bre o que perceberam nesse trabalho de 

identificação de localidades megadiversas.

Espera-se que os alunos percebam que uma boa parte deles 

está localizada na zona intertropical. São arquipélagos ou 

têm grande extensão territorial; possuem diversos ambien-

tes que se diferenciam por altitude, como a Colômbia etc. 

4. após a apresentação dos relatórios de todos 

os grupos, debatam sobre a seguinte ques-

tão: com o aquecimento global, o que pode 

acontecer com a distribuição da vegetação 

no mundo? pensem, por exemplo, nas áreas 

mais frias, que ficarão mais aquecidas. 

 depois, individualmente, eles poderão re-

gistrar no caderno do aluno uma síntese 

do debate do grupo.

Se a relação fundamental que se estabelece na distribui-

ção da vegetação ocorre segundo as condições climáticas, 

as mudanças climáticas que estariam sendo provocadas 

pelo aquecimento global terminariam por interferir nessa 

distribuição. Por exemplo: áreas que passam parte do ano 

congeladas, e que somente no verão veem o aparecimen-

to da tundra (vegetação herbácea de pequeno porte), com 

o aquecimento poderão ser palco do crescimento de ou-

tras formações vegetais.

dando prosseguimento à compreensão 

de como se dá a distribuição das formações 

vegetais no mundo, é preciso tratar de uma 

questão de grande importância: o impacto 

do aquecimento global na biodiversidade. 

leitura e análise de texto

para discutirmos essas questões, propomos 

a leitura dos textos a seguir. depois peça aos 

alunos que respondam às questões propostas. 

[...] os restos fossilizados de dentes de mamíferos agora preservados nos sedimentos do 
Himalaia também sugerem uma mudança na vegetação da região há cerca de 8 ma [milhões 
de anos]. os formatos dos dentes sugerem que nessa época houve uma mudança acentuada de 
animais comedores de arbustos (que se alimentavam de árvores e arbustos [...]) para pasteja-
dores (comedores de grama [...]); além disso, alguns mamíferos de floresta identificáveis (p.ex., 
orangotangos) desapareceram da região naquela época.

cocKell, charles (org.). Sistema Terra-Vida: uma introdução. tradução Silvia Helena gonçalves. São paulo:  
oficina de textos, 2011. p. 174. 
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as glaciações estão ligadas a alterações astronômicas na órbita da terra em torno do Sol e 
na inclinação do eixo da terra. essas alterações diminuem a taxa de insolação sobre a terra, 
provocando a redução da temperatura e mergulhando o planeta em eras de gelo.

a glaciação Würm-Wisconsin foi a última que ocorreu no planeta, entre 70 mil e 12 mil 
anos atrás. Há 20 mil anos, ela estava no seu auge: as geleiras chegaram a cobrir cerca de 
30% dos oceanos e 32% das terras emersas. atualmente, vivemos num período interglacial: as 
geleiras cobrem apenas 10% da superfície terrestre e estão concentradas nas regiões polares.

Consequências da glaciação Würm-Wisconsin para a vegetação

1. Há 12 mil anos, a terra era muito mais fria. portanto, a distribuição da vegetação era ou-
tra. o deserto do Saara, por exemplo, era menor, e havia vegetação em parte do território 
hoje ocupado por ele.

2. Se a temperatura da terra caiu, isso significa que as zonas frias e as temperadas ficaram 
maiores e que as zonas tropicais diminuíram. descaracterizou-se na glaciação, portanto, a 
tropicalidade (calor e umidade).

3. Houve expansão da área dos biomas mais adaptados ao frio e à seca. assim, florestas 
tropicais perderam terreno e savanas ganharam espaço por conta da maior adaptação ao 
clima seco. afinal, à medida que o frio aumenta, as precipitações diminuem.

4. com a ampliação das áreas frias, muitas plantas não se adaptaram ao novo clima da gla-
ciação e desapareceram: reduziu-se a diversidade biológica.

elaborado por Jaime oliva especialmente para o São paulo faz escola.

1. o que significa glaciação? por que ela ocorre?

Denominamos glaciação períodos na história do planeta (na es-

cala de tempo da natureza) em que a Terra ficou mais fria. A razão 

das alterações está na menor disponibilidade de energia solar 

nesses períodos e essa diminuição deve-se, entre outros motivos, 

às diferentes inclinações do eixo da Terra em relação ao Sol. 

2. atualmente, a terra não é mais tão fria como 

há 12 mil anos. o que ocorreu nesse período?

A Terra voltou a se aquecer com o aumento da radiação 

solar sobre o planeta, o que provocou novas alterações na 

biosfera, como o retorno da tropicalidade em áreas nas quais 

ela tinha deixado de existir. Portanto, os ambientes propícios 

para a proliferação de novas espécies vegetais voltaram a ser 

significativos em termos de extensão. 

3. Se a ciência sabe o que aconteceu depois de 

Würm-Wisconsin, poderá então prever o que 

acontecerá diante do aquecimento global? 

Justifique.

Pode-se fazer uma comparação com o que ocorreu na fase 

de aquecimento global com a retomada da tropicalidade 

após o período da glaciação há 12 mil anos com o aqueci-

mento global que estaríamos vivendo agora. Sabemos que 

no passado isso permitiu que houvesse uma retomada da tro-

picalidade para o ponto em que ela está agora e, com mais 

um incremento no aquecimento, a tropicalidade poderia 

avançar mais ainda para zonas temperadas; mas também o 

excesso de calor poderia elevar o nível dos oceanos, diminuir 

as áreas continentais, ampliar a extensão de desertos quentes 

e secos etc. Estamos, no momento, sob um nível intenso de 
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especulações sobre o que poderá resultar desse aquecimen-

to global atual. 

4. pode-se afirmar que, com o avanço do frio 

e da seca, houve redução da biodiversidade? 

Justifique.

Sim, houve perda de tropicalidade, isto é, das condições 

ambientais mais propícias para a multiplicação da vida e do 

número de espécies. 

5. Quando o clima ficou mais quente, a 

biodiversidade anterior à glaciação de 

Würm-Wisconsin se recompôs? por quê?

Não se recompôs por dois motivos: não havia sobrado sequer 

sementes e as espécies que se adaptaram às condições mais 

frias da glaciação não deixaram o terreno que ocupavam com 

o retorno da tropicalidade – ao contrário, ficaram mais fortes 

(mais competitivas) com maior disponibilidade de água.

certifique-se de que os alunos entenderam 

a lógica que regula a distribuição vegetal: 

Quando o planeta voltou a esquentar, muitas 

plantas não haviam sobrevivido ao frio intenso, 

nem sequer suas sementes. além disso, o am-

biente já havia sido ocupado pelas plantas que 

conseguiram resistir às mudanças climáticas.

mais do que responder a essa questão, o 

importante é que os alunos compreendam 

como o avanço do frio ou da seca pode causar 

perda da diversidade biológica. 

encerre esta etapa da Situação de aprendiza-

gem com uma síntese do que é possível concluir 

com base em temas e ideias trabalhados até ago-

ra, salientando, ao menos, os aspectos elencados 

a seguir, relativos à lógica da dinâmica da biodi-

versidade no interior das formações vegetais.

 f Fatores climáticos como o frio e o calor, as 

chuvas e as secas interferem decisivamente 

na biodiversidade.

 f as mudanças climáticas que já ocorreram na 

terra (do mais frio para o mais quente, ou do 

mais quente para o mais frio) interferiram na 

biodiversidade do presente, deixaram mar-

cas. por exemplo: a biodiversidade perdida 

com a última glaciação não foi recomposta. 

 f a mudança climática que está ocorrendo 

agora (o aquecimento global) vai interferir 

na distribuição da vegetação e na ordem 

da biodiversidade também. É preciso saber 

como isso pode ocorrer. 

É sempre importante fazer uma síntese: 

isso evita que os alunos se dispersem e que, 

durante o desenvolvimento das atividades, o 

conhecimento perca sentido. 

expansão do frio e diminuição da umidade → 
expansão dos biomas mais adaptados, dimi-
nuição da tropicalidade

É interessante que os alunos percebam que 

houve uma sucessão de períodos frios e quen-

tes. com a glaciação de Würm-Wisconsin,  

o clima esfriou; no final desse período, o 

clima da terra mudou, ficou mais quente: 

houve um aquecimento global. aquecimen-

to resultante das forças da natureza, assim 

como o esfriamento anterior também havia 

sido. não foi nem a primeira vez, nem a últi-

ma. o clima da terra sempre variou ao lon-

go do tempo da natureza.
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Etapa 2 – A biodiversidade e as 
ameaças do presente

desenvolva esta etapa com uma introdução so-

bre as consequências da perda de biodiversidade. 

a continuidade das diversas formas de vida 

no planeta depende muito da biodiversidade. 

a extinção de determinadas formas de vida 

pode, inclusive, levar outras espécies (delas de-

pendentes) ao desaparecimento. atualmente, 

os especialistas sabem que basta uma pequena 

perda na biodiversidade de uma floresta para 

existir risco de grave desequilíbrio para essa 

formação vegetal. 

e quais são os efeitos para as sociedades 

humanas? a biodiversidade constitui um pa-

trimônio valioso, tanto mais valioso quanto 

se avança no conhecimento científico e tecno-

lógico. por exemplo: na diversidade biológi-

ca podem-se encontrar soluções para muitos 

dos problemas relacionados à alimentação da 

humanidade, à cura de doenças e à melhoria 

da qualidade de vida. por isso, de riqueza des-

conhecida e ainda desprezada por muitos, a 

biodiversidade pode tornar-se objeto de uma 

disputa cada vez mais acirrada. no brasil e 

em todo o mundo, observa-se nos últimos 

anos uma tomada de consciência (embora 

lenta) sobre como é importante cuidar da ma-

nutenção da biodiversidade.

leitura e análise de mapa

proponha aos alunos as questões a seguir, 

disponíveis no caderno do aluno. a atividade  

contribuirá para abordar as ameaças que en-

volvem a biodiversidade.

1. converse com seus colegas e seu professor 

a respeito dos fenômenos de desfloresta-

mento e desertificação. depois, responda 

às questões a seguir.

a) como é provocado o desflorestamento?

Diferentemente do desflorestamento do período da glacia-

ção, que ocorria devido a razões naturais, atualmente ele é 

provocado pelos grupos humanos, que o fazem no seu pro-

cesso produtivo, para a manutenção de seu mundo e para a 

construção de novos espaços. 

b) o que é desertificação? o que a provo-

ca: causas naturais ou a ação humana? 

explique.

A desertificação é o avanço de ambientes nos quais a vida se tor-

na muito difícil em razão, principalmente, da perda da umidade 

(isso pode se dar em condições de temperaturas muito frias ou 

muito quentes). Tal avanço é, em geral, provocado por causas na-

turais, mas atualmente quem contribui para isso é o ser humano, 

que está acelerando esse processo em determinadas áreas.

2. observe o mapa da Figura 20 para respon-

der às questões a seguir.

a) em quais regiões do mundo a desertifica-

ção é elevada?

A desertificação é elevada nas proximidades das zonas de cli-

ma árido e semiárido, como se pode observar ao Sul do Saara. 

Por meio do mapa, pode-se observar que o fenômeno da de-

sertificação distribui-se em todo o mundo, tendo índice eleva-

do nas proximidades das zonas de clima árido e semiárido. Na 

resolução da questão, os alunos poderão indicar as seguintes 

regiões: porção leste do território brasileiro, em uma faixa que 
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vai do Ceará ao Sul da Bahia; Sudoeste dos Estados Unidos da 

América; região central mexicana; porções Oeste e Sudeste 

do território argentino; porção Sul do continente africano; em 

torno do Deserto do Saara; porção Sudoeste do território in-

diano; em torno do deserto australiano, entre outros.

b) onde se encontram as regiões de des-

florestamento elevado? Há, nesse caso, 

alguma associação com as zonas de 

maior povoamento?

As zonas de desflorestamento mais acelerado são áreas bastan-

te povoadas, embora possa ocorrer em áreas pouco habitadas, 

como na Amazônia ou mesmo no Cerrado brasileiro. No Cer-

rado, o desmatamento está associado à venda da madeira e à 

expansão da fronteira agrícola, com um modelo de agricultura 

comercial. Também há áreas com elevado índice de desflo-

restamento no sudeste asiático, em diversos países da Europa 

central, da África central e no Leste dos Estados Unidos.

c) Há desflorestamento tanto em áreas 

tropicais quanto em áreas temperadas? 

considerando o que você já estudou, 

as florestas são similares nessas duas 

áreas? compare-as do ponto de vista 

da biodiversidade e também quanto às 

consequências da remoção da vegeta-

ção dessas florestas pelo ser humano.

Há desflorestamento tanto nas zonas temperadas quanto nas 

tropicais, mas perde-se mais biodiversidade quando o desma-

tamento ocorre em zonas tropicais. 

d) São muitas ou poucas as áreas que não es-

tão sofrendo desflorestamento ou deserti-

ficação? Quais são elas? por que se encon-

tram na situação representada no mapa?

Levando-se em conta a escala planetária, o mapa nos apresenta 

uma situação grave. São várias e extensas as zonas críticas que 

atingem a maioria das terras emersas, dado que as áreas assina-

ladas como as de pouca degradação são justamente aquelas nas 

quais a densidade demográfica é sempre baixa (caso do Cana-

dá, do interior Norte da Rússia, da região do Deserto do Saara).

e) no entorno do deserto do Saara (Áfri-

ca), a situação crítica de desertificação 

pode ser atribuída à atuação humana?

O Saara é uma região onde há dificuldades naturais para a ma-

nifestação da vida vegetal em virtude da aridez do clima e da 

inexistência de solo. Essa condição é acentuada pela mudança 

no uso e na ocupação do solo na região do Sahel, que teve um 

aumento da utilização do solo para pastagem e agricultura, o 

que vem esgotando o solo e facilitando a expansão do deserto.

f) por que a amazônia aparece no mapa 

como área de desflorestamento moderado?

O desmatamento da Amazônia aparece como moderado 

em razão da imensidão da floresta. Desmata-se muito, mas, 

em virtude da sua escala geográfica e de sua enorme exten-

são, os danos ainda não são significativos. Se o ritmo atual se 

mantiver, em breve a devastação terá grandes proporções, 

daí a necessidade de combater o desflorestamento.

g) É correto afirmar que está ocorrendo deser-

tificação no nordeste do brasil? por quê?

De certo modo, sim. Afinal, trata-se de uma área semiárida 

(baixo teor de umidade e muito quente) afetada pela pecuá-

ria e pelo manejo inadequado dos solos agrícolas. Há uma 

sobrecarga de ocupação num ambiente frágil que pode de-

sequilibrar-se e tornar-se desértico.

h) Há proximidade geográfica entre a área de 

desertificação e a de desflorestamento no 

brasil? Há relação entre esses processos?

Sim, a porção oriental do Nordeste brasileiro (no litoral e um 

pouco mais para o interior) sofre intenso desmatamento e mui-

to próximo dessa área encontra-se o Sertão, que apresenta cli-

ma semiárido e forte tendência à desertificação.
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vale a pena apresentar aos alunos alguns 

comentários sobre a linguagem e o conteú-

do deste mapa. Sempre sugerimos que sejam 

feitos comentários desse tipo para ampliar o 

domínio da linguagem visual por parte dos 

alunos – algo que tem tanto valor cognitivo 

direto como valor social.

 f trata-se de um mapa qualitativo e ordena-

do. em primeiro lugar, é qualitativo porque 

distingue dois fenômenos: desflorestamento 

e desertificação. em segundo lugar, porque 

ordena os dois fenômenos: da desertificação 

mais intensa (laranja) à moderada (amarelo); 

do desflorestamento mais intenso (verde-es-

curo) para o moderado (verde-claro). e isso 

é muito bem realizado e expressivo no mapa.

 f o uso das cores como recurso de lingua-

gem não é de aplicação fácil. uma in-

formação num mapa não pode suscitar 

dúvidas nem mais de uma interpretação. 

esse é o problema das cores. temos o cos-

tume de atribuir sentidos e significados às 

cores. por exemplo: Quais são os significa-

dos do vermelho? É comum associar essa 

cor ao perigo, à atenção, à proibição, às 

altas temperaturas, ao fogo, aos objetos 

quentes etc. e o azul, o que representaria? 

Frio, gelado, água, baixas temperaturas 

etc. por isso, as cores num mapa podem 

envolver interpretações culturais diferen-

tes da informação técnica. 

algumas informações complementares sobre 

o tema desta Situação de aprendizagem: as flo-

restas tropicais restantes, embora mais extensas 

e vigorosas que as temperadas, estão em geral  

muito fragmentadas. o principal continuum 

florestal tropical está localizado na américa do 

Sul, principalmente na amazônia brasileira. 

É ali que está concentrada a possibilidade de 

conservação da biodiversidade in situ, ou seja, 

a conservação dos organismos vivos em seu 

ambiente original. em outros locais restaram 

apenas fragmentos, o que exige intervenção hu-

mana para que possa haver revitalização.

para finalizar, sugerimos as 

atividades a seguir no cader-

no do aluno, na seção você 

aprendeu?.

1. numa localidade de clima chuvoso, porém 

muito frio, em que ocorre até precipitação 

de neve, pode haver florestas? nessas condi-

ções, como você acha que será a vegetação?

Sim, pode haver florestas. Essa é a condição de florestas de 

encostas nas regiões temperadas e também em áreas mais 

baixas. São as florestas coníferas (formadas por pinheiros), 

que no inverno ficam cobertas de neve.

2. de que maneira a glaciação conhecida como 

Würm-Wisconsin afetou a distribuição da 

biodiversidade atual?

Nas zonas mais atingidas pelo esfriamento da Terra, especial-

mente as médias e altas latitudes, muitas espécies desapare-

ceram, pois não puderam resistir ao frio. Com o declínio da 

glaciação (o aquecimento global da época), as espécies que 

haviam resistido ao esfriamento dominaram todo o cenário 

em que antes havia maior diversidade. Logo, a situação de 

hoje é marcada por esse acontecimento provocado nos cli-

mas do passado. Essa ocorrência é importante para que pen-

semos sobre o que pode estar ocorrendo nos dias atuais, em 

razão do aquecimento global.
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Situação de aprendizagem 7 
aS variaçõeS de eScala geogrÁFica doS 

impactoS ambientaiS

a expressão “impacto ambiental” é em  

geral usada para se referir ao conjunto de 

ações humanas que alteram o meio ambien-

te. essas modificações podem ser adversas 

ou bené ficas: uma indústria que trata os seus 

efluentes, por exemplo, está contribuindo para 

a melhoria das águas, recuperando o hábitat 

com efeitos benéficos para a saúde pública.

entretanto, as discussões propostas nas 

atividades a seguir tratam dos impactos ne-

gativos decorrentes das atividades humanas, 

principalmente a retirada dos recursos natu-

rais não renováveis.

Se o alcance (ou seja, a escala) das ações 

humanas se ampliaram (e se tornaram mais 

complexas), isso implica uma transformação 

correspondente nos impactos ambientais? es-

taria o ser humano alterando os meios ambien-

tes na escala mundial? essas são as questões 

que conduzem esta Situação de aprendizagem. 

Se as ações humanas alteram o quadro am-

biental do planeta, os seres humanos também 

precisam encontrar, a um só tempo, formas de 

organização institucional e política nessa escala. 

interesses nacionais e locais não podem prevale-

cer numa questão que afeta a todos.

Conteúdos: raciocínio geográfico (espacial); escalas geográficas dos fenômenos naturais; escalas geográficas 
dos fenômenos humanos; integrações das escalas naturais e humanas; a escala global da mudança climática.

Competências e habilidades: identificar e distinguir realidades geográficas, humanas e naturais, de es-
calas distintas, submetidas a lógicas diferentes; identificar e descrever fenômenos cujas dinâmicas são 
controladas por fatores múltiplos e relacionados (complexos); associar situações climáticas do presente 
e do passado às condições dos domínios naturais e dos meios ambientes contemporâneos do planeta; 
construir e aplicar habilidades relativas ao domínio da linguagem cartográfica como meio de visualizar 
a geografia da ação humana, que pode estar alterando o clima terrestre; construir um olhar e apreen-
der a lógica dos fenômenos geográficos em diversas escalas; compreender a integração complexa das 
escalas dos fenômenos naturais com os humanos. 

Sugestão de estratégias: questões problematizadoras; construção de quadros conceituais na lousa; lei-
tura e interpretação de mapas.

Sugestão de recursos: mapas contemporâneos; textos; aulas dialógicas. 

Sugestão de avaliação: participação nas questões problematizadoras e na construção conceitual; leitura 
e interpretação de mapa; leitura e interpretação de texto. 
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

pensar na escala geográfica dos fenômenos 

que percorrem a superfície terrestre e os espaços 

humanos é uma reflexão indispensável para com-

preender a geografia do mundo contemporâneo. 

infelizmente, essa preocupação nem sem-

pre está presente no ensino da geografia esco-

lar, ou, quando ela é abordada, os fenômenos 

geográficos são tratados de modo estático, 

como se seus efeitos se limitassem ao ponto do 

espaço que está sendo observado e descrito. 

no entanto, espaço é distância, são relações 

entre pontos, são movimentos, e não a fixação 

em um único ponto.

em vista disso, propomos que você apro-

veite esta etapa de sondagem inicial para veri-

ficar qual é a noção de escala dos fenômenos 

geográficos que os alunos possuem. mesmo 

que o ensino de geografia não enfatizasse an-

tes a escala dos fenômenos, pode-se notar que 

os alunos já perceberam, em alguma medida, 

essas escalas. vale avaliar sua classe.

como esta Situação de aprendizagem 

trata dos impactos ambientais, pode-se dizer 

que também trata da relação que as socieda-

des humanas estabelecem com a natureza. 

neste momento, peça que os alunos res-

pondam às questões propostas na seção para 

começo de conversa do caderno do aluno. 

1. o que são “impactos ambientais”? Justifique.

O sistema produtivo desenvolvido pela sociedade moderna 

é um sistema predador, pois, após o uso de recursos naturais 

(matérias-primas, solo, água, vegetação etc.), as condições 

originais dos ambientes naturais não são repostas. Nesse sen-

tido, “impacto ambiental negativo” refere-se às consequên-

cias, no meio ambiente, do uso que o ser humano necessa-

riamente faz da natureza. São exemplos de ações que cau-

sam fortes impactos: a retirada dos recursos não renováveis e 

obras humanas, como a construção de barragens.

2. Quando um grupo humano realiza uma 

ação sobre a natureza, o impacto ocorre so-

mente no ponto que sofreu a ação? por quê?

Uma ação humana, como o desmatamento de uma gran-

de floresta ou a poluição de um rio, gera impacto ambiental 

para além da área onde foi realizada a intervenção. A escala 

geográfica dos impactos não é a mesma da ação. 

3. os desastres naturais normalmente geram 

impactos apenas nos pontos em que ocor-

reram? Justifique.

Os eventos naturais também podem ter seus impactos 

ampliados para além dos pontos onde ocorrem. Os efeitos 

de uma erupção vulcânica, por exemplo, podem chegar à 

escala continental ou mesmo planetária (emissão de CO2, 

de outros gases e vapor-d’água na atmosfera). Mas, em 

geral, os desastres naturais não têm um alcance escalar  

muito amplo. 

4. observe a lista a seguir:

 f um terremoto (evento na litosfera);

 f um furacão (evento na atmosfera – clima);

 f uma erupção de um vulcão (evento na 

litosfera).
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pensando nas consequências para a natu-

reza e para o ser humano, quais são as escalas 

geográficas dos impactos dos eventos listados? 

ou seja: até onde podem chegar os impactos 

desses eventos?

Um terremoto pode “impactar” uma vasta região no en-

torno do seu epicentro. Por exemplo, podem-se sentir no 

Brasil reflexos de um terremoto que ocorra na Cordilheira 

dos Andes. No entanto, esses impactos vão se enfraque-

cendo à medida que aumenta a distância do seu epi-

centro. O furacão, por sua vez, é um fenômeno móvel e, 

portanto, sua área de impacto pode ser muito grande. Por 

outro lado, as tempestades por ele originadas podem pro-

vocar enchentes nas terras emersas em áreas por onde o 

furacão não passou. Do mesmo modo que os terremotos, 

os furacões diminuem seus impactos conforme aumenta a 

distância de sua ocorrência. No caso de uma erupção de 

vulcão, seus impactos mais importantes ficam circunscri-

tos a uma escala regional, mas, dependendo do volume 

de material expelido (e do modo como foi expelido), ele 

pode gerar impactos no sistema atmosférico global.

você pode destacar um aspecto interes-

sante na lista. esses fenômenos ocorrem no 

brasil? a resposta a essa última questão é 

uma pista-chave para a reflexão sobre a es-

cala geográfica. você pode propor mais algu-

mas questões, como: esses eventos ocorrem 

no chile, na colômbia e no peru (região su-

bandina), países próximos ao brasil?

considere as respostas como expressão da 

visão de escala geográfica desses fenômenos 

naturais. como no brasil não costuma ha-

ver esses eventos, os alunos podem dizer que, 

mesmo que esses eventos ocorram em outros 

países da américa do Sul, eles não nos afetam.  

o que significa que a escala geográfica des-

ses eventos não nos alcança. logo, esses 

eventos têm escala local ou regional, e não 

escala continental.

leitura e análise quadro e texto

peça aos alunos que realizem a atividade 

sugerida no caderno do aluno.

1. observe o Quadro 12.

Escala geográfica de eventos naturais

Eventos
Esfera onde 
se originam

Impactos 
diretos

terremoto litosfera
locais e 
regionais

Furacão atmosfera
locais e 
regionais

erupção 
vulcânica

litosfera
locais e 
regionais

Quadro 12 – escala geográfica de eventos naturais.  
elaborado especialmente para o São paulo faz escola.

a) dos eventos do quadro, quais têm po-

tencial para provocar impactos em uma 

escala mais ampla? por quê?

As erupções vulcânicas, porque estas podem despejar ma-

terial na atmosfera, que é um sistema em grande movi-

mento e, por isso, pode espalhar esses materiais e produzir 

alterações climáticas em áreas muito distantes.

b) É certo dizer que, para nós, brasilei-

ros, esses eventos parecem externos? 

Justifique.

Embora tenhamos pequenos e raros terremotos, os desas-

tres naturais citados são sempre fenômenos de zonas dis-

tantes do território brasileiro, sendo, portanto, externos. 
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c) um terremoto que ocorre no peru 

pode afetar a população de São paulo? 

por quê?

Um terremoto que ocorre no Peru será notado em São Pau-

lo, mas apenas pela medição de sismógrafos. Dificilmente 

será notado pela população, pois os seus reflexos, em geral, 

não alcançam distâncias tão grandes.

como se pode notar, os eventos menciona-

dos não têm impactos diretos que ultrapassam 

a escala regional. É por isso que, no brasil, à 

exceção de terremotos fracos, não há ocorrên-

cia de tais eventos; para nós, eles podem ser 

vistos como algo externo, que acontece em 

outros lugares. não tememos, portanto, que 

um dia haja uma erupção vulcânica ou um fu-

racão de grande escala que nos atinja. 

Se os alunos perceberem o alcance desses 

impactos, estarão demonstrando possuir uma 

noção de escala geográfica dos fenômenos. 

para fazê-los refletir um pouco mais sobre es-

sas relações, sugerimos a atividade a seguir no 

caderno do aluno.

2. leia os casos a seguir.

 f Caso 1: um agrupamento indígena qualquer no interior da amazônia atua sobre a super-

fície terrestre de seu território e cria seu espaço geográfico, suas aldeias, suas roças e suas 

trilhas. Sabe-se, atualmente, que as próprias formações florestais eram (e são) modificadas 

pelos indígenas, pois há séculos eles interferem na distribuição de árvores frutíferas ao lon-

go de suas muitas trilhas de caça.

 f Caso 2: uma sociedade moderna, por exemplo, a estadunidense, atua sobre a superfície de 

seu território, que, em termos comparativos, já é bem mais amplo e integrado do que o terri-

tório de um grupo indígena, mesmo que esse grupo seja nômade. o grau de modificação da 

superfície natural é incomparável. porém, não dá para dizer que a ação dos estadunidenses se 

restringe ao seu território, pois é comum vermos as ações desse país em outras áreas do mun-

do, utilizando, para tal, diversos meios, como ação militar, meios econômicos e culturais etc.

Agrupamentos humanos Escala Transformações no espaço 

grupo indígena Local e regional (reduzido) Moderadas

Sociedade moderna Local, regional e global Intensas

Quadro 13.

a) preencha o Quadro 13 com a escala geográfica de atuação e o grau de modificações que um 

grupo indígena e uma sociedade moderna podem promover no espaço geográfico.

BOOK_GEO_SPFE_2014_1S_CP_VOL2.indb   90 07/08/14   14:09



91

Geografia – 1a série – Volume 2

b) as ações da sociedade estadunidense 

(das instituições, das empresas, da “in-

dústria cultural”) chegam até o brasil? 

Justifique dando exemplos.

Sem dúvida, as ações com origem na sociedade estaduni-

dense chegam ao Brasil. Suas indústrias e seus bens estão por 

aqui em grande quantidade e sua “indústria cultural” tam-

bém, por intermédio do cinema, dos programas de televisão 

e da música. Para alguns segmentos sociais no Brasil fica difí-

cil até mesmo separar onde termina a cultura estadunidense 

e onde começa a nossa.

c) todos os grupos sociais (sociedades na-

cionais e corporações transnacionais, 

por exemplo) têm capacidade de am-

pliar suas ações a escalas geográficas 

regionais e até globais? por quê?

Não necessariamente, porque determinadas sociedades 

possuem forças distintas. Os países denominados potências, 

segundo certo ponto de vista, são justamente aqueles que 

têm maior capacidade de fazer suas ações e interesses reper-

cutirem em escala mundial.

para concluir esse segmento de construção 

do raciocínio sobre escalas dos fenômenos 

geográficos, comente com os alunos que as 

ações da sociedade estadunidense e das insti-

tuições e empresas que ela cria ultrapassam os 

limites de seu território e chegam até o brasil. 

embora a erupção de um vulcão no equador 

não nos afete aqui no brasil, não podemos di-

zer o mesmo quanto à política comercial de 

uma grande empresa estadunidense de roupa 

esportiva ou alimentação fast-food. as for-

ças mobilizadas nos eua muitas vezes con-

seguem atingir a escala global. Será que elas 

chegam também à china e ao Japão? 

o trabalho sobre a discussão das escalas 

dos fenômenos geográficos é essencial para 

construir um raciocínio espacial. 

o próximo passo na discussão das escalas 

geográficas é fazer um cruzamento da escala 

das ações humanas com a escala dos fenôme-

nos naturais – algo que sempre acontece nas 

ações do ser humano na natureza. o que re-

sulta dessa relação entre ser humano e nature-

za pode ser expresso da seguinte forma:

uso humano da natureza (ação humana) 
→ natureza = integração complexa das 
escalas humanas e naturais

a complexidade dos resultados pode ser 

apreendida sem problemas. voltamos a dizer: 

complexidade não implica maior dificuldade de 

compreensão. Saber que estamos diante de um 

fenômeno complexo significa buscar as relações 

que se integram na explicação. existe um ele-

mento fundamental para estudar a integração 

das escalas de fenômenos geográficos diferentes: 

o clima. o clima pode ser visto como um ampli-

ficador das escalas geográficas de eventos natu-

rais e humanos ocorridos na superfície terrestre.

certifique-se de que os alunos tenham uma 

adequada compreensão a esse respeito. alguns 

casos podem mostrar como o clima amplifica as 

escalas geográficas dos fenômenos geográficos. 

proponha a atividade a seguir, disponível no ca-

derno do aluno. nela apresentamos exemplos 

que podem ajudar a classe a avançar na com-

preensão da integração das escalas geográficas.
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Ampliação da escala geográfica

 f Erupção do Krakatoa: a ilha de Krakatoa, que fica na atual indonésia, sofreu uma erupção 
vulcânica avassaladora em 1883. o volume de resíduos que a erupção lançou na atmosfera 
atingiu uma grande altitude e se espalhou pelo mundo levado pelas correntes da alta tro-
posfera, a camada da atmosfera na qual vivemos. mesmo três anos depois, observadores do 
mundo inteiro descreviam crepúsculos e amanheceres coloridos produzidos pela refração 
dos raios solares nas partículas lançadas pelo Krakatoa.

 f Erupção do Pinatubo: essa erupção ocorreu em 1991 nas Filipinas, numa área próxima à 
indonésia e com as mesmas características geológicas. o volume de resíduos que o pinatubo 
lançou na atmosfera esfriou o clima local e regional por alguns anos, e tal efeito chegou até 
a europa. neste caso, as consequências também ultrapassaram a escala local, com o impul-
so das forças climáticas que resultam da dinâmica atmosférica.

 f Acidente na Usina Nuclear de Chernobyl: em 26 de abril de 1986, na ucrânia, um acidente na 
usina nuclear provocou vazamento de material radioativo extremamente nocivo para a vida. 
como em uma erupção vulcânica, esse material atingiu toda a europa do leste e do norte, 
devido à ação da dinâmica atmosférica. a diferença é que, neste caso, houve um acidente 
provocado pela ação humana, diferentemente dos exemplos anteriores, em que as erupções 
tiveram causas naturais.

 f Acidente nuclear de Fukushima: mais recentemente, em março de 2011, após sofrer o impac-
to da passagem de um tsunami, a central nuclear de Fukushima no Japão teve o seu sistema 
de resfriamento danificado, provocando o colapso de quatro reatores nucleares e causando 
o vazamento de material radioativo para o meio ambiente. Segundo especialistas, todos os 
dias 300 toneladas de água do oceano pacífico são contaminadas, ameaçando, além do 
Japão e seus vizinhos, toda a costa leste da américa do norte e central.

elaborado por Jaime oliva especialmente para o São paulo faz escola.

após expor esses exemplos, é importante 

que você assegure que os alunos compreen-

deram a integração e a ampliação das escalas 

geográficas, tomando como referência esses 

eventos:

 f escala de uma erupção vulcânica + escala 

da dinâmica atmosférica; 

 f escala de um acidente nuclear + escala da 

dinâmica atmosférica. 

para verificar se os alunos compreende-

ram a integração e a ampliação da escala 

geográfica, peça que respondam às questões 

propostas. 

a) os quatro eventos relatados no texto são 

de mesma natureza? explique.

Não, os dois primeiros são eventos naturais, já o terceiro 

(acidente na usina nuclear de Chernobyl) foi provocado 

por um erro humano. 

3. leia o texto a seguir.
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b) todos esses eventos têm impactos em 

diferentes escalas geográficas? explique.

Sim, pois as consequências dos três eventos ultrapassaram a 

escala local.

c) por que os fenômenos climáticos po-

dem ampliar os impactos locais de um 

evento natural ou de um acidente pro-

vocado pelo ser humano até uma escala 

mais ampla?

O sistema atmosférico é um amplificador da escala geográ-

fica dos impactos de certos eventos naturais e humanos por 

tratar-se de um sistema móvel capaz de transportar material 

gasoso e particulado de uma localidade para outras bastan-

te distantes.

na seção lição de casa, sugerimos 

uma atividade na qual o aluno de-

verá, em seu caderno, produzir um 

texto a respeito dos seguintes aspectos:

 f o espaço geográfico sofre os efeitos (“im-

pactos”) das ações humanas e da dinâmica  

dos eventos da natureza. por vezes, eles se 

integram: uma ação humana pode interfe-

rir na dinâmica da natureza.

 f o clima é uma espécie de amplificador das 

escalas geográficas de eventos naturais e 

humanos ocorridos na superfície terrestre.

A ideia aqui é refletir acerca dos aspectos estudados até o 

momento nas Situações de Aprendizagem, acrescentar mais 

informações, por meio de pesquisas breves (os estudantes 

podem utilizar os livros didáticos a que tiverem acesso), e, 

na sequência, produzir um texto. Esse texto deve se organizar 

em torno destas questões propostas: integração dos impac-

tos das ações humanas com fenômenos naturais e o papel do 

clima como amplificador escalar dos impactos de desastres 

naturais em outras esferas. Um modelo de texto pode abor-

dar a grande emissão de CO2 na atmosfera, promovida pelo 

ser humano e que tem seus efeitos amplificados pelo sistema 

atmosférico (dinâmica climática). Por meio desse exemplo, 

podemos verificar: 

1. A integração de fenômenos humanos e seus impactos com 

sistemas naturais que vão modificar tais impactos. 

2. Ampliação dos impactos promovida pelo sistema atmosférico. 

Outros casos podem ser lembrados: o desmatamento feito 

pelo ser humano que também causa impacto nas condições 

climáticas; a emissão de material nocivo na atmosfera, que é 

feita num determinado ponto e pode atingir a vida em lugares 

distantes etc.

leitura e análise de mapa

para concluir essa discussão que visa cons-

truir o raciocínio espacial, sugerimos a ativi-

dade a seguir no caderno do aluno. o mapa 

da Figura 21 mostra o consumo de energia 

elétrica per capita no mundo em 2012. Sabe-

mos que hoje a principal fonte de energia é 

originária de material fóssil, principalmente o 

petróleo e o carvão mineral.  

observe o mapa da Figura 21 e responda às 

questões a seguir.
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1. por que alguns países da europa apresen-

tam um consumo maior de energia por ha-

bitante? Justifique dando exemplos.

A dimensão ordenada do mapa mostra que boa parte dos 

países europeus consome mais energia por pessoa, quando 

comparados a outros países. Os países nórdicos (Suécia, No-

ruega, Dinamarca, Finlândia), por exemplo, têm um consu-

mo elevado de energia per capita. São países em zonas frias, 

e a falta de energia calorífera precisa ser compensada com o 

engenho humano. 

2. Faça uma descrição de onde estão (e quais 

são) os países que mais consomem energia 

per capita.

Além dos já citados países nórdicos, também os EUA, o Ca-

nadá, a Austrália, a Arábia Saudita, a Rússia, a Coreia do Sul, 

entre outros, destacam-se como grandes áreas consumidoras 

de energia per capita.

Será que essa emissão constante de co2 

repercute apenas nos locais de emissão? ou 

aqui se pode aplicar o mesmo raciocínio 

anterior: algo emitido num local pode ter 

efeitos ampliados pela dinâmica atmosféri-

ca? provavelmente, os alunos concordarão 

que o mecanismo é o mesmo. você pode en-

tão lançar um desafio: peça-lhes que identi-

fiquem as diferenças entre a emissão de co2  

pelo ser humano e os exemplos expostos  

antes (as duas erupções vulcânicas e o aci-

dente nuclear). 

organize os alunos em grupos e orien-

te-os a refletir sobre o assunto. proponha 

que elaborem um pequeno texto relatan-

do as diferenças identificadas. embora as 

distinções nem sempre sejam evidentes, é 

fundamental que eles percebam a impor-

tância da dimensão temporal dos fenôme-

nos comparados. 

espera-se que a reflexão dos alunos relate 

mais ou menos as ideias a seguir.

 f as erupções vulcânicas emitiram material 

em grande quantidade em um breve tempo 

(o maior volume no momento da explosão 

e resíduos durante alguns dias).

 f o acidente nuclear vazou material ra-

dioativo enquanto os técnicos não con-

seguiram vedar as instalações da usina 

(foram dias).

 f a emissão de co2 causada pelo ser huma-

no não para, é constante. no entanto, varia 

o volume da emissão: no passado era me-

nor e agora é bem maior. considerando a 

desigualdade dessa emissão entre os povos 

do mundo e como isso está associado ao 

consumo de energia, a princípio, no futuro, 

a emissão de co2 tende a crescer. isso por-

que certamente ocorre a seguinte relação: 

consumo de energia ↔ desenvolvimento.

a emissão constante de gases poluentes 

para a atmosfera e o crescimento mais ou me-

nos inevitável das emissões, em razão da di-

nâmica social e econômica da sociedade, são 

apontados atualmente como causas de uma 

importante mudança climática no planeta: o 

aquecimento global, a elevação das tempera-

turas médias na terra. 

como essa ideia se encaixaria nos raciocínios 

e conceitos escalares desenvolvidos até aqui?

BOOK_GEO_SPFE_2014_1S_CP_VOL2.indb   95 07/08/14   14:09



96

consumo de energia ↔ impactos 
ambientais ↔ escalas geográficas dos 
impactos ambientais ↔ ampliação e in-
tegração de escalas

ação humana para prover a vida 
material → consumo de energia → esca-
la local e regional → emissão de co2 → 
escala local e regional → aquecimento 
da atmosfera → escala global

do aquecimento global estão sob controle 

do conhecimento humano; mas há cientistas 

que apontam a emissão de co2 como uma 

das causas do aquecimento global. Sabemos 

que há o risco de o impacto de algumas ações 

humanas no meio ambiente e nos domínios 

naturais alcançar a escala global. acompa-

nhar os efeitos e impactos da atuação huma-

na é fundamental para saber se esse alcance 

global vai se confirmar.

leitura e análise de texto

como encerramento dessa discussão, 

proponha aos alunos que respondam às 

questões a seguir, disponíveis no caderno 

do aluno.

1. o que você acha que pode acontecer ao 

planeta com o aquecimento global? dê 

exemplos.

Esta questão pressupõe que os alunos antecipem conteúdos 

do texto, apresentando o que já sabem sobre aquecimento 

global. Alguns aspectos que podem ser lembrados: o nível 

de emissão de CO2 tem se elevado muito (e o ser humano 

teria responsabilidade nisso) e, assim, o sistema atmosféri-

co estaria retendo mais calor, o que provocaria a elevação 

das temperaturas, até mesmo em áreas como as regiões 

polares. Em decorrência disso, haveria o derretimento de 

geleiras e a elevação do nível dos oceanos, o que poderia 

resultar em inundações de áreas litorâneas e em um con-

junto de outros desdobramentos.

neste momento, conforme ativi-

dade sugerida na seção lição de 

casa do caderno do aluno, pro-

ponha que os alunos produzam um texto que 

trate das seguintes relações:

Na proposta desta atividade, organizou-se o tema na forma 

de dois esquemas que procuram sintetizar as lógicas que 

percorrem a natureza e a ação do ser humano nos sistemas 

naturais, que foram trabalhadas nesta Situação de Apren-

dizagem. O modo como os esquemas estão construídos 

pode funcionar como um plano de redação, o que é ne-

cessário preservar, tendo em vista a importância de manter 

as ideias organizadas. Assim, o aluno deve compreender 

que consumir energia é indispensável, mas resulta em im-

pactos ambientais que podem ser medidos segundo suas 

escalas geográficas de abrangência. O segundo esquema 

é uma variação do primeiro, com a atenção voltada para as 

escalas (nos impactos), mas também propondo uma aber-

tura sobre a discussão do aquecimento global.

o mundo é complexo, e nem todas as re-

lações e variáveis envolvidas nesse fenômeno 
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A instabilidade da dinâmica climática

os especialistas em questões climáticas detectaram que as temperaturas médias do planeta 

tendem a se elevar. essa elevação pode ser mais ou menos detectada na maior parte das terras 

emersas, mas há zonas do planeta onde a temperatura diminuiu. 

em vista da intensa e cada vez mais acelerada emissão de co2 na atmosfera por parte do ser 

humano, é legítimo, do ponto de vista científico, verificar a relação entre esses dois fenômenos: 

elevação da temperatura e emissão de co2. aliás, a maioria dos cientistas que estuda direta ou 

indiretamente essa problemática afirma que o aquecimento global, nas últimas décadas, está 

sendo intensificado pela ação humana. 

no entanto, Jacques lévy, geógrafo francês, lembra que o clima terrestre é um sistema 

bastante instável, que conheceu muita variação em sua dinâmica ao longo da história do 

planeta. aquecimentos e resfriamentos severos alternaram-se por motivos naturais. como 

ter certeza de que a sobrecarga atual de co2 emitido pelo ser humano é uma das causas do 

aquecimento atual, se fenômenos semelhantes já ocorreram sem que houvesse participação 

humana? talvez os motivos naturais sejam suficientes para explicar essa modificação do cli-

ma. porém, não é possível ter certeza disso. 

a questão é: no caso do aquecimento global, estão sendo contrapostas e integradas, em 

um mesmo raciocínio, a escala dos fenômenos humanos e a escala dos fenômenos naturais. 

e é bom relembrar que a ação humana está envolvida apenas em parte dos processos que 

integram a dinâmica climática. as discussões sobre esse tema ainda são frágeis. ainda não se 

pode, de maneira consistente, articular tempos curtos e tempos longos, em parte por causa da 

dificuldade de reconstruir a história climática do planeta, como afirma lévy. 

mesmo que se chegue a um consenso sobre as causas do aquecimento global, um novo 

campo de discordâncias já é bem visível: Quais serão as consequências desse aquecimento? 

a amazônia vai se transformar em um deserto? muitos afirmam isso, mas outros dizem o 

contrário: a amazônia vai se expandir.

elaborado por Jaime oliva especialmente para o São paulo faz escola.

2. leia o texto a seguir.
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a) os fenômenos climáticos são complexos 

ou simples? por quê?

Os fenômenos climáticos resultam de múltiplas interações 

e são um sistema aberto: o sistema atmosférico recebe 

um grau elevado de influências, e, portanto, é suscetível 

a variadas influências em diversas escalas. As influências 

podem vir do relevo, do nível de radiação solar, da ação 

humana etc. Tudo isso justifica afirmar que eles são fenô-

menos complexos.

b) o texto admite que o aquecimento glo-

bal pode estar associado à ação huma-

na. Há controvérsias sobre esse fenô-

meno? por quê?

Um dos motivos da controvérsia é que não se sabe o quanto 

a escala da intervenção humana no sistema atmosférico seria 

suficiente para promover mudanças de impacto tão profun-

do, se as medições atuais estão no quadro “normal” de varia-

ções climáticas ou se realmente se trata de outro evento (a 

ação humana). De todo modo, sem dúvida há a necessidade 

de verificar a hipótese do aquecimento global e saber tam-

bém o quanto o ser humano e suas emissões estariam impli-

cados nessa questão.

o texto não é conclusivo, e é importante 

que a classe perceba a necessidade de ana-

lisar sob vários ângulos os temas comple-

xos, que envolvem escalas diversas. afinal, 

há cientistas renomados defendendo que a 

ação humana – com a emissão do co2 e o 

desmatamento – acelera o processo de aque-

cimento global. você pode sugerir pesquisas 

complementares a esse respeito, para que os 

alunos ampliem a visão sobre o assunto.

na seção você aprendeu?, su-

gerimos a atividade a seguir.

1. os fenômenos climáticos podem ser conside-

rados meios de transporte que carregam para 

uma escala mais ampla os impactos locais de 

um evento natural ou de um acidente provo-

cado pelo ser humano. explique por quê.

A natureza da atmosfera, que é composta de materiais que 

se movimentam muito, dá uma dinâmica intensa ao con-

junto. Isso faz que gases tóxicos expelidos numa erupção 

vulcânica se espalhem e sejam percebidos e absorvidos 

por seres vivos de localidades bem distantes do local da 

erupção. Do mesmo modo, a emissão constante de gases 

promovida pelo ser humano também se espalha na atmos-

fera, afetando provavelmente todo o sistema climático e 

não apenas as localidades de origem.

2. É possível afirmar que as escalas geográ-

ficas das ações humanas possuem a mes-

ma lógica que as escalas geográficas dos 

fenômenos naturais? Justifique.

Não. A lógica do funcionamento das sociedades humanas é 

muito diferente da do meio natural. Por exemplo: os grupos 

humanos realizam ações de escalas diversas, o que fica claro 

se compararmos sociedades tradicionais com as modernas. 

Além disso, as ações humanas estão adquirindo alcance 

cada vez maior. Já com os fenômenos naturais não ocorre o 

mesmo, pois de modo geral eles mantêm a mesma lógica 

de funcionamento ao longo dos tempos.
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nesta Situação de aprendizagem, serão 

discutidos os esforços para rever e conter a 

ação humana predatória, como os tratados 

internacionais em que os signatários se com-

prometem a reduzir as emissões de co2 e 

conter a destruição da biodiversidade.

com as propostas desta Situação de apren-

dizagem, você pode ajudar os alunos a se cons-

cientizar sobre as ações humanas, em especial 

as que envolvem desperdícios de recursos na-

turais e agravos contínuos ao meio ambiente. 

Conteúdos: as grandes questões ambientais; os tratados internacionais; convenção sobre diversidade 

biológica; convenção sobre mudanças do clima; protocolo de Kioto.

Competências e habilidades: identificar e distinguir realidades geográficas, humanas e naturais, de esca-

las distintas, submetidas a lógicas diferentes; relacionar e interpretar dados e informações representa-

dos em texto para construir explicações sobre as questões ambientais que ameaçam a vida no planeta; 

construir um olhar e apreender a lógica dos fenômenos geográficos em diversas escalas; compreender 

a integração complexa das escalas dos fenômenos naturais com a escala dos fenômenos humanos; 

construir, explicar e compreender a lógica das ações humanas que procuram reverter a crise ambiental 

que ocorre em escala mundial. 

Sugestão de estratégias: leitura e interpretação de textos, identificando as dimensões de um texto; 

orientação de pesquisa complexa; orientação para estruturação de glossário relacional. 

Sugestão de recursos: textos; aulas dialógicas.

Sugestão de avaliação: participação na pesquisa coletiva orientada; pesquisa, estruturação e constru-

ção do glossário relacional.

Se há polêmica sobre as causas do aque-

cimento da atmosfera, o mesmo não ocorre 

quanto à perda da biodiversidade. a remo-

ção das formações vegetais já avançou muito 

ao longo da história humana, atingindo esca-

la planetária. praticamente, não há formação 

vegetal que não tenha sofrido intervenção 

humana, e é incalculável o número de dife-

rentes espécies animais e vegetais que desa-

pareceram da terra em decorrência da ação 

humana. a biodiversidade foi drasticamente 

reduzida pelo ser humano. 

Situação de aprendizagem 8 
a deFeSa de pontoS SenSíveiS do meio ambiente: 
oS tratadoS Sobre o clima e a biodiverSidade
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Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

você pode iniciar esta Situação de apren-

dizagem conversando com os alunos sobre 

a repercussão das notícias sobre o desmata-

mento na amazônia ou na mata atlântica. 

eles já leram ou viram na mídia algo sobre 

esses assuntos? acreditam que as informa-

ções sobre o que ocorre na amazônia e na 

mata atlântica são também divulgadas em 

outros países? por que essas notícias ultra-

passam as fronteiras nacionais? Quando 

os países estrangeiros, os organismos inter-

nacionais e a imprensa mundial se posicio-

nam a respeito das questões que envolvem a 

amazônia e a mata atlântica, eles abordam 

o tema considerando que se trata de assunto 

interno do brasil?

dependendo do nível de informação dos 

alunos, eles rapidamente responderão que as 

questões ambientais não são tratadas nem 

respeitadas como assuntos exclusivamente 

internos. você deve confirmar essa percepção, 

citando, por exemplo, os protestos interna-

cionais sobre o desmatamento na amazônia, 

que o governo brasileiro não estaria conse-

guindo controlar. a seguir, explique aos alu-

nos que isso ocorre porque, embora se trate 

de realidades brasileiras, as reclamações dos 

demais países têm origem em outra escala: a 

escala global.

agora peça aos alunos que respondam às 

questões sugeridas na seção para começo de 

conversa do caderno do aluno.  

1. as questões ambientais são consideradas 

assuntos exclusivamente internos dos paí-

ses? por quê?
As questões ambientais não são tratadas como assuntos inter-

nos dos países. São consideradas temas de interesse interna-

cional, uma vez que a falta de cuidados com o ambiente em 

um país pode afetar outras escalas. Por exemplo: a emissão 

de CO2 de um país pode afetar o sistema atmosférico como 

um todo e prejudicar a esfera internacional.

2. Qual é a sua opinião sobre os protestos in-

ternacionais relacionados ao desmatamen-

to da amazônia?

Há vários protestos contra os países amazônicos por permitirem 

seu desmatamento acelerado. Espera-se que os alunos argumen-

tem que esses protestos se justificam, pois o desmatamento da 

floresta trará prejuízos a todos e não só aos países amazônicos.

3. como o governo brasileiro reage a esses 

protestos? explique.

O governo brasileiro pode reagir negativamente, mas sente-

-se obrigado a explicar-se, visto que a mera reação negativa 

pode implicar prejuízos maiores, pois financiamentos inter-

nacionais e relações comerciais podem sofrer retaliações.

caso os alunos não consigam chegar a 

uma compreensão clara do que acontece nesse 

caso, é possível esclarecer a situação ou dei-

xar o cenário em aberto, para que depois eles 

construam os entendimentos que possam tor-

nar o cenário mais inteligível. 

Qualquer que seja a sua opção, vale men-

cionar aos alunos:

 f Questão ambiental ↔ escala global: a ques-

tão ambiental vem se transformando em 
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problema de escala mundial, pois os impac-

tos provocados pelas sociedades humanas 

sobre a biosfera (= litosfera + hidrosfera + 

atmosfera + formas de vida) estão atingindo 

essa escala e afetando a todos. por exemplo: 

se há aquecimento global provocado pelo ser 

humano, alguns países emitem mais co2 que 

outros, mas as consequências das grandes 

emissões de gases poluentes atingem todos 

os países, inclusive aqueles que emitem me-

nos co2. É por essa razão que se protesta 

mundialmente contra os estados unidos da 

américa, um dos maiores emissores de co2 . 

 f Tratados internacionais: para tentar solu-

cionar os grandes problemas ambientais, 

têm ocorrido iniciativas conjuntas que, em 

geral, envolvem muitos países. nos últimos 

30 anos, essas iniciativas promovidas, por 

exemplo, pela organização das nações uni-

das (onu), resultaram em um conjunto de 

tratados internacionais, ou seja, compro-

missos que os países estabelecem para pôr 

em prática uma nova relação com o meio 

ambiente. dessa forma, as questões am-

bientais tornaram-se problemas de todos.  

por isso, o desmatamento da amazônia, que 

não consegue ser controlado pelo governo 

brasileiro, fere não só o meio ambiente, mas 

também os tratados assinados e assumidos 

pelo brasil, inclusive como lei que deveria ser 

cumprida internamente. 

Etapa 1 – A defesa da diversidade 
da vida: a Convenção sobre 
biodiversidade

leitura e análise de texto

o desmatamento injustificável da amazônia, 

da mata atlântica ou de qualquer bioma no 

brasil rompe com o parâmetro do desenvolvi-

mento sustentável. além disso, contraria o tra-

tado internacional assinado pelo brasil em 1992 

– e que, posteriormente, foi transformado em lei 

brasileira: a Convenção sobre Diversidade Bioló-

gica. peça aos alunos que leiam o texto a seguir, 

disponível no caderno do aluno, com os objeti-

vos dessa convenção. depois, oriente-os a fazer 

uma pesquisa sobre os termos técnicos e científi-

cos relacionados à temática da diversidade. 

Convenção sobre biodiversidade 

em 1992, por ocasião da eco-92, conferência das nações unidas para o meio 
ambiente e o desenvolvimento (cnumad), realizada na cidade do rio de Janeiro foi 
assinado um tratado internacional denominado Convenção sobre Diversidade Biológica. 
no ano seguinte, o documento foi ratificado pelo congresso nacional brasileiro, o que 
transformou esse tratado internacional em lei nacional. 

o artigo 1 da Convenção assinala: 

“os objetivos desta convenção, a serem cumpridos de acordo com as disposições pertinentes,  

são a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a 

repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos,  
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esse fragmento de texto pode ser usado 

para introduzir a questão dos tratados inter-

nacionais que visam proteger e recuperar si-

tuações graves de desequilíbrio na biosfera. 

para isso, sugerimos as questões a seguir no 

caderno do aluno.

1. o desmatamento da amazônia, da mata 

atlântica ou de qualquer bioma no brasil 

choca-se com o tratado internacional assina-

do pelo brasil em 1992? o governo estaria 

desrespeitando alguma lei brasileira ao não 

conseguir conter o desmatamento? Justifique.

O desmatamento da Amazônia infringe a Convenção sobre 

Diversidade Biológica, que é um tratado internacional as-

sinado pelo Brasil em 1992, no Rio de Janeiro. O tratado foi 

transformado em lei brasileira e enquadra várias situações de 

desmatamento que ocorrem ilegalmente no Brasil. Caso tais 

situações estiverem sendo negligenciadas pelo governo brasi-

leiro, ele próprio estará desrespeitando uma lei nacional.

2. nos últimos 30 anos, as sociedades locais e 

os grupos e instituições internacionais têm 

se voltado para o debate sobre a relação 

do ser humano com o meio natural. a esse 

respeito pode ser dito que:

a) apesar dessa nova consciência, as inicia-

tivas para amenizar os efeitos da ação 

humana são isoladas e não resultaram 

em acordos internacionais importantes.

b) as ações a favor da questão ambiental 

estão se consolidando em tratados in-

ternacionais cujos efeitos têm ajudado 

a sensibilizar as sociedades atuais.

c) as formas de organização internacional 

para enfrentar a crise ambiental são ape-

nas regionais, pois ainda não foi possível 

tomar iniciativas em nível mundial.

d) os principais tratados em relação à cri-

se ambiental ainda não conseguiram 

incluir uma das questões fundamentais 

dessa crise: a da perda da biodiversidade.

e) a perda da biodiversidade atinge os paí-

ses pobres, que são os únicos que po-

dem tomar iniciativa para agir em esca-

la mundial, embora não contem com o 

apoio dos outros países.
A escala global da crise ambiental e a ameaça a todo planeta: 

essas são as bases que obrigam que as ações atenuantes da 

crise ambiental se deem também em escala global. Por essa 

razão, estão em andamento várias iniciativas reunindo quase 

todos os países do mundo, o que está concretizado em diver-

sos tratados internacionais.

mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de 

tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, e 

mediante financiamento adequado.”

referência
naçõeS unidaS. Convenção sobre Diversidade Biológica. disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/
cdb_ptbr.pdf>. acesso em: 22 jan. 2014.

elaborado por Jaime oliva especialmente para o São paulo faz escola.
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 f Área protegida: significa uma área definida geograficamente que é destinada, ou regula-
mentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação.

 f Biotecnologia: significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, 
organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos 
para utilização específica. [...]

 f Conservação ex situ: significa a conservação de componentes da diversidade biológica 
fora de seus habitats naturais.

 f Conservação in situ: significa a conservação de ecossistemas e habitats naturais e a ma-
nutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no 
caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas 
propriedades características. 

 f Diversidade biológica: significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens 
[...] e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. 

 f Ecossistema: significa um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de mi-
crorganismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional. [...]

 f Material genético: significa todo material de origem vegetal, animal, microbiana ou ou-
tra que contenha unidades funcionais de hereditariedade. [...]

 f Recursos biológicos: compreende recursos genéticos, organismos ou partes destes, po-
pulações, ou qualquer outro componente biótico de ecossistemas, de real ou potencial 
utilidade ou valor para a humanidade. 

 f Recursos genéticos: significa material genético de valor real ou potencial. [...]

 f Utilização sustentável: significa a utilização de componentes da diversidade biológica 
de modo e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade 
biológica, mantendo assim seu potencial para atender as necessidades e aspirações das 
gerações presentes e futuras. 

naçõeS unidaS. Convenção sobre Diversidade Biológica. disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/cdb_ptbr.pdf>. acesso em: 22 jan. 2014.

você pode pedir que os alunos trabalhem 

no glossário que começou a ser construído 

na Situação de aprendizagem 5, incluindo os 

termos que aparecem destacados no texto ou 

outros que você considere mais adequados. 

esses termos, somados aos das Situa-

ções de aprendizagem anteriores, podem 

constituir uma referência teórica sobre as 

temáticas desenvolvidas até o momento. 

Sugira e estimule a inserção de links entre 

os termos do glossário. isso enriquece a 

malha de significados que podem ser extraí- 

dos do material.

a seguir, alguns termos que podem ser in-

cluídos no glossário, referentes à Situação de 

aprendizagem 5, em ordem alfabética:
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a partir dessas discussões ini-

ciais, propomos aos alunos no-

vas pesquisas, na seção pesquisa 

em grupo do caderno do aluno. Sugestão de 

tema para pesquisa:

Pesquisa 1

no texto convenção sobre biodiversidade, 

são citados instituições, países e eventos que 

se or ganizaram para enfrentar formalmente 

os problemas ambientais.

em grupo, os alunos farão uma pesquisa 

para responder à questão: Quais são as princi-

pais conferências promovidas pela organiza-

ção das nações unidas sobre o clima e o meio 

ambiente? eles deverão:

 f pesquisar o que são as instituições, os even-

tos ou os documentos relacionados às ques-

tões ambientais, como a conferência das 

nações unidas para o meio ambiente e 

o desenvolvimento (cnumad), também 

conhecida como eco-92 ou rio-92, a con-

ferência da cúpula da terra, a Convenção 

sobre Diversidade Biológica e o congresso 

nacional brasileiro;

 f escolher uma das conferências para apro-

fundar a pesquisa; 

 f considerar, também, as seguintes questões:

– por que a biodiversidade pode ser con-

siderada patrimônio da humanidade? 

em que países as ameaças à biodiversi-

dade são mais graves?

– por que a biodiversidade é vista como 

condição para a continuidade da vida?

a proposta dessa pesquisa aborda alguns 

exemplos de institucionalização (uma solidifica-

ção em prol da questão ambiental) da defesa do 

meio ambiente. em especial, neste caso, um dos 

temas mais importantes na questão ambiental 

global: a diversidade biológica. mais conferên-

cias ocorreram, acordos e tratados foram assina-

dos e entidades foram criadas. em decorrência 

de tudo isso, é necessária essa cultura para saber 

quais são os atores envolvidos na questão am-

biental. É importante também distinguir as ins-

tituições cuja ação se dá na escala nacional e/ou 

regional daquelas que se organizaram para atuar 

na escala global. além disso, é necessário mos-

trar as diferenças entre as instituições (e os trata-

dos e acordos) segundo as funções e os temas de 

que tratam. Somando-se as pesquisas realizadas 

pelos diversos grupos, pode-se chegar a um bom 

painel desse quadro, agora global, de defesa do 

meio ambiente.

vale lembrar que foi na conferência de es-

tocolmo, na Suécia, que se decidiu pela criação 

do programa das nações unidas para o meio 

ambiente (pnuma); na rio-92, a ideia era 

discutir se seria possível conciliar desenvol-

vimento e questão ambiental, e daí construir 

uma visão de desenvolvimento sustentável; 

em Johanesburgo, o objetivo foi realizar um 

balanço dos dez anos de implementação das 

decisões da rio-92. 
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Sobre a questão da possível ocorrência 

de mudanças climáticas, houve um desdo-

bramento importante em relação ao que foi 

aprovado na rio-92, em termos de tratado 

Convenção sobre mudanças climáticas globais

desde a década de 1980, evidências científicas sobre a possibilidade de mudança do clima 
em nível mundial vêm despertando um interesse crescente da população. nos anos 1990, uma 
série de conferências internacionais apelava para a urgência de um tratado mundial para en-
frentar tal problema. o programa das nações unidas para o meio ambiente (pnuma) e a 
organização meteorológica mundial (omm) responderam a esses chamados criando o painel 
intergovernamental sobre mudança do clima (ipcc), encarregado de apoiar com trabalhos 
científicos as negociações desse tratado. assim, iniciou-se o documento Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, um dos tratados firmados na eco-92:

“as partes desta convenção,

reconhecendo que a mudança do clima da terra e seus efeitos negativos são uma preocupa-
ção comum da humanidade,

preocupadas com que atividades humanas estão aumentando substancialmente as con-
centrações atmosféricas de gases de efeito estufa, com que esse aumento de concentrações 
está intensificando o efeito estufa natural e com que disso resulte, em média, aquecimento 
adicional da superfície e da atmosfera da terra e com que isso possa afetar negativamente os 
ecossistemas naturais e a humanidade, [...]”

Referência

naçõeS unidaS. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. disponível em: <http://www.onu.org.br/
rio20/img/2012/01/convencao_clima.pdf>. acesso em: 14 maio 2014.

elaborado por Jaime oliva especialmente para o São paulo faz escola.

internacional. para explorar essa informa-

ção, sugerimos mais um pequeno texto a ser 

trabalhado em conjunto com os trechos apre-

sentados anteriormente. 

Etapa 2 – Os tratados que visam 
intervir nas mudanças climáticas

Pesquisa 2

nesta etapa, a sugestão é prosseguir com os 

procedimentos empregados antes para refletir 

sobre os tratados e as políticas em defesa da 

biodiversidade: proponha a leitura de trechos 

da convenção sobre a mudança do clima, 

aprovada e assinada na rio-92, a conferência 

das nações unidas para o meio ambiente e o 

desenvolvimento (cnumad), disponível no 

caderno do aluno.
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Protocolo de Kioto

Se a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima foi assinada por todos os 

países participantes da eco-92, o mesmo não ocorreu com o Protocolo de Kioto (1997). isso por-

que a convenção apresentou apenas propostas, sem estabelecer prazos nem limites para a emissão  

de poluentes, diferentemente do protocolo assinado na cidade de Kioto, no Japão. esse novo com-

promisso internacional, que havia sido previsto na rio-92, tinha como objetivo estabelecer metas 

para a redução da emissão de gases que intensificam o “efeito estufa”, com destaque para o co2.  

e esse compromisso implicava mudanças importantes e difíceis nas economias dos países, em espe-

cial quanto à matriz energética. 

os países que mais emitiam os gases poluentes arcariam com custos econômicos elevados. 

o presidente dos estados unidos da américa, george W. bush (2001-2008), declarou que não 

submeteria o avanço da economia estadunidense aos sacrifícios necessários à implementação 

das medidas propostas. além disso, ele contestava a validade científica do diagnóstico sobre o 

aquecimento global. com esses argumentos, o país não assinou o tratado internacional, que 

passou a vigorar em 16 de fevereiro de 2005. 

no entanto, a pressão sobre os eua voltou a aumentar em 2007, com a publicação dos 

relatórios do ipcc, que reafirmaram de forma mais enfática a relação entre emissão de 

co2 e aquecimento global. cada vez mais, a sociedade civil, assim como políticos de todo o 

mundo, tem entendido que a mudança climática já começou e que medidas são necessárias 

e urgentes.

elaborado por Jaime oliva especialmente para o São paulo faz escola.

assim, sugerimos como pesquisa 2 que, 

após a leitura de ambos os textos, os alunos 

pesquisem sobre o protocolo de Kioto, prin-

cipal referência em vigor de todas as institui-

ções e tratados mencionados nos textos: quais 

iniciativas anteriores estão em sua origem; o 

que esse tratado representa para a questão das 

mudanças climáticas; quando o protocolo foi 

assinado e quais são seus objetivos; o calendá-

rio para atingir os objetivos estabelecidos; o 

sucesso e as dificuldades etc.

Do mesmo modo que a pesquisa proposta anteriormente, 

é importante saber como acontece a organização na esfera 

internacional do combate às mudanças climáticas, que de-

rivariam do aquecimento global (este, por sua vez, ocorreria 

em razão principalmente do aumento do nível de emissão de 

CO2 provocado pelos seres humanos). A ideia é pesquisar tudo 

o que se fez nesse campo até chegar ao Protocolo de Kioto 

e os resultados da sua implementação. Cada grupo pode se 

encarregar de um encontro internacional, de uma instituição 

e assim por diante. Existe material farto a respeito em livros di-

dáticos e nos atlas aos quais os estudantes têm acesso.
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de casa, no caderno do aluno. a seguir, al-

gumas referências para acompanhar a cons-

trução dos alunos. 

É produtivo incentivar o próprio 

aluno a encontrar o que lhe parece 

fundamental para ser incluído no 

glossário, conforme propomos na seção lição 

alguns termos de referência para ser incluídos no glossário geral do caderno, conforme a 

ordem alfabética:

 f Emissão: liberação, na atmosfera, de gases de efeito estufa e/ou seus precursores, em área 

e período determinados.

 f Gases de efeito estufa (ver também Emissão): constituintes gasosos da atmosfera, natu-

rais ou humanos, que absorvem parte da radiação, reemitindo-a, provocando o efeito 

estufa. o principal representante é o co2. 

 f Matriz energética: conjunto de fontes de energia empregado na economia de um país. po-

de-se também pensar em termos globais; nesse caso, a principal fonte da matriz energética 

mundial é a fóssil (petróleo, gás e carvão).

 f Mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade 

humana e que altere significativamente a composição da atmosfera mundial, somando-se àquela 

provocada pela variabilidade climática natural, observada ao longo de períodos comparáveis.

elaborado especialmente para o São paulo faz escola.

o Protocolo de Kioto propõe um calendário segundo o qual os países desenvolvidos devem 
reduzir a emissão de gases do efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990. 
essa diminuição deve ser observada no período entre 2008 e 2012, também chamado de “pri-
meiro período de compromisso”. para muitos países, como os membros da união europeia, 
isso corresponde a 15% abaixo das emissões que eram esperadas para 2008. o protocolo esti-
mula os países a cooperarem entre si mediante algumas ações básicas, como: reformar os setores 
de energia e transportes; promover o uso de fontes energéticas renováveis; proteger florestas, que 
sequestram o carbono da atmosfera e podem ser usadas como créditos em troca do controle 
de suas emissões etc. Se o Protocolo de Kioto for implementado com sucesso, estima-se que até 
2100 possa reduzir 1,4 ºc a 5,8 ºc da temperatura global. 

Fonte dos dados: naçõeS unidaS. Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 
disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/protocolo-de-quioto1998.pdf>. acesso em: 22 jan. 2014.
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para finalizar, na seção você 

aprendeu?, sugerimos a ques-

tão a seguir, disponível no ca-

derno do aluno.

com relação às mudanças climáticas, é 

correto afirmar que:

a) elas estão controladas graças à dimi-

nuição da emissão de gases de efeito 

estufa promovida pelos eua.

b) referem-se ao aquecimento global pro-

veniente do declínio do período glacial 

que começou nos últimos 20 anos.

c) todos os países assumiram o compro-

misso de diminuir a emissão dos gases 

que aumentam as temperaturas, e os 

resultados positivos já surgiram dis-

cretamente.

d) o Protocolo de Kioto fracassou integral-

mente e deixou de ser uma referência 

para as ações de combate ao volume de 

emissões de gases.

e) na eco-92, já havia preocupação quan-

to a um aquecimento global provocado 

pelas atividades humanas e já podiam 

se observar vários estudos e iniciativas 

relacionados à ação humana no meio 

ambiente.
Na Eco-92, a questão das mudanças climáticas já sensibiliza-

va muitas pessoas e várias instituições. Ela é um marco nessa 

área de ação em defesa do meio ambiente.

propoStaS de SituaçõeS de recuperação 

definir as habilidades e os conteúdos es-

senciais que devem ser aprendidos é o pri-

meiro passo desta etapa de recuperação. o 

segundo passo é distinguir as condições dos 

alunos que precisam de um pouco mais de 

trabalho. em vista do volume de proposi-

ções de aprendizagem apresentadas, cer-

tamente você saberá como fazer isso. dois 

grandes grupos de alunos podem ser iden-

tificados: 1. aqueles cujas dificuldades estão 

ligadas à participação inadequada nas aulas 

e nas propostas de trabalho realizadas em 

sala de aula, segundo as atividades do ca-

derno; 2. aqueles cujas dificuldades estão 

ligadas a outras causas.

Proposição 1: para o primeiro grupo de 

alunos, as propostas de trabalhos devem ser 

praticamente as mesmas que foram trabalha-

das na rotina das aulas. apenas é preciso re-

duzir as proposições ao essencial. o quadro a 

seguir indica o essencial.
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Situação de 
Aprendizagem Conteúdos essenciais

1

A. identificação das três esferas inorgânicas da superfície terrestre: litosfera, 
hidrosfera e atmosfera; B. caracterização das três esferas segundo os mate-
riais, os estados da matéria e temperatura; C. noção sobre os movimentos das 
três esferas; D. importância do tempo no entendimento da estrutura da terra.

2
A. deriva continental; B. movimento das placas tectônicas; C. terremotos 
e vulcanismo. 

3
A. os agentes que produzem as formas da terra: movimentos tectônicos 
e erosão; B. as formas da terra (altitudes e irregularidades). 

4
A. os riscos de desastres associados às zonas de encontro das placas tectôni-
cas; B. os riscos de desastres associados à baixa eficiência do controle passivo e 
situações de desigualdade nesse controle. 

a escolha do essencial (que pode ser fusão 

de proposições) e a atenção mais individua-

lizada, possível num grupo menor, fornecem 

condições de tornar mais produtiva a aprendi-

zagem dos estudantes. 

Proposição 2: para os alunos que apresen-

tam outras dificuldades será necessário um 

cuidado particular. em relação a algumas no-

ções de estruturação da terra, podem surgir 

dificuldades associadas a vários fatores de or-

dem cognitiva: 

 f Raciocínio temporal: um exemplo co-

mum diz respeito ao raciocínio tempo-

ral, que deve contemplar uma amplitude 

de tempo para além do tempo humano 

e considerar a relatividade desse. essa é 

uma estrutura cognitiva básica para o 

raciocínio sobre eventos naturais e tam-

bém sobre a dinâmica social. aliás, é 

uma estrutura fundamental para admitir  

cognitivamente a existência de uma dinâ-

mica. com relação a esse raciocínio tem-

poral, uma vez identificado o problema 

de assimilação, não adianta tentar avan-

çar nos desdobramentos das noções sem 

superar esse obstáculo. a sugestão aqui é 

trabalhar com quadros do tempo geoló-

gico (das eras geológicas), presentes nos 

livros de geografia, de História, de ciên-

cias e nos diversos atlas, e demarcar bem 

para o aluno a existência de uma história 

natural independentemente do tempo de 

vida humana no planeta.

 f Como a ciência conhece: outro exemplo 

de dificuldade que pode surgir se refere a 

admi tir como o ser humano pode recons-

truir essa história da natureza, de tempo 

tão longo e tão separado da existência hu-

mana. e aí entra a necessidade de se discu-

tir um pouco como se dá o conhecimento 

científico: insistir na história de buffon,  
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James Hutton, charles lyell e alfred  

Wegener, personagens importantes do sa-

ber sobre as estruturas da terra; isso será 

de grande valia. o que pensavam, por que 

pensavam da maneira como pensavam, 

como provavam suas ideias, como suas 

ideias terminaram sendo confirmadas no 

futuro são aspectos que podem ajudar o 

estudante a admitir o conhecimento cientí-

fico e seus métodos, que incluem imperfei-

ções, conflitos, contradições, mas também 

conquistas produtivas e mesmo geniais.

 f Outra forma cultural: uma dificuldade pode 

ser encontrada na resistência ao conhe-

cimento científico, proveniente de fontes 

culturais que influenciam os alunos, como 

as fontes religiosas. as diversas religiões 

também têm suas narrativas sobre a for-

mação da terra e a origem do ser humano. 

caso seja essa a polêmica, as religiões não 

devem ser afrontadas nem desrespeitadas, 

mas você pode trabalhar com os alunos a 

ideia de que a escola cultiva outra cultura, 

a científica, que é algo que ele também pre-

cisa conhecer; e conhecer significa conhe-

cer sua lógica interna. 

utilizar as competências e as habilidades 

que se constituem em estruturas cognitivas 

e que se desenvolvem e se aperfeiçoam em 

relação à realidade natural (no caso deste 

caderno) pode ser tanto mais facilitado se ti-

vermos atenção aos alunos com dificuldades, 

pois neles ficam mais nítidas as ausências de 

competências e de habilidades que impedem 

a construção do conhecimento. 

Proposição 3: definir que competências 

cognitivas devem ser desenvolvidas pelos alu-

nos é o primeiro passo para preparar o traba-

lho de recuperação. para não repetir a forma 

como essas competências e habilidades estão 

expressas em cada Situação de aprendiza-

gem, apresentamos um quadro mais resumi-

do trabalhando-as em conjunto.

Competências e habilidades trabalhadas no Caderno

Situação de Aprendizagem 5
conceituação de domínios naturais e biosfera e a lógica da dis-
tribuição da vegetação.

Situação de Aprendizagem 6
conceituação da biodiversidade e suas interações constitutivas 
com os domínios naturais.

Situação de Aprendizagem 7
a integração das escalas geográficas dos fenômenos espaciais, 
humanos e naturais e o alcance da ação global. 

Situação de Aprendizagem 8
a conexão da escala global da crise ambiental com as ações mun-
diais de atores políticos institucionais.
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 f na Situação de aprendizagem 5, pode-se 

explorar as competências e as habilidades 

propostas identificando e retomando os 

conceitos-chave desenvolvidos no glos-

sário, como domínios naturais e biosfe-

ra, além dos elementos-chave necessários 

para compreender as formações vegetais, 

como os estratos da vegetação, os tipos de 

plantas etc. 

 f na Situação de aprendizagem 6, toda a 

ênfase deve ser dada à definição de diver-

sidade biológica e às suas relações diretas 

com os domínios naturais. as discussões 

sobre os climas antigos e sobre as ameaças 

à destruição da biodiversidade são com-

plementares. nessa etapa, o mais impor-

tante é concentrar-se na conceituação de 

biodiversidade. 

 f a Situação de aprendizagem 7 pode ser 

concentrada na escala dos impactos am-

bientais: como o clima pode ampliar a 

escala dos efeitos de eventos locais. isso é 

essencial para incluir o estudante no racio-

cínio geográfico fundamental, o escalar.

 f na Situação de aprendizagem 8, é preciso 

ficar claro que os fenômenos associados à 

crise ambiental atingiram escala global. 

os diversos atores que protagonizaram a 

formalização de tratados internacionais 

sabem o que está ocorrendo, pois con-

cluíram que se faz necessário um novo 

arranjo institucional, acima dos estados 

nacionais. Se os alunos tiverem aproveita-

mento das competências exploradas neste 

caderno, pode se considerar que com-

preenderam o conteúdo indispensável des-

ses temas. não se trata de uma inclusão 

mínima, e sim de uma inclusão essencial, 

base para ampliação posterior. 

Proposição 4: a seguinte estratégia de re-

cuperação deve ser aplicada àqueles alunos 

que não responderam bem ao primeiro con-

junto de propostas. como, por hipótese, ha-

verá um grupo menor de alunos, você pode 

pôr em prática um trabalho mais individua-

lizado. Sugerimos que inicie perguntando 

aos alunos se reconhecem as formações e o 

que sabem da relação delas com o clima. por 

que em uma região muito fria não há flores-

tas? ou, ao contrário, por que em regiões 

úmidas e quentes há florestas com muita 

biodiversidade? as respostas individuais 

a essas simples indagações vão indicar as 

relações que os alunos conseguem ou não 

estabelecer. assim, é possível voltar àque-

las atividades, ajustando-as às necessidades 

de cada aluno. o mesmo pode ser pensado 

em relação às outras Situações de aprendi-

zagem. verifique o que é essencial para que 

você possa identificar o tipo de domínio do 

estudante e atuar de forma direcionada. 

essa atuação visa incluir os alunos nos pro-

cedimentos de construção de conhecimento 

propostos neste caderno. 
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Sugestão de filmes

O inferno de Dante (Dante’s Peak). dire-

ção: roger donaldson. eua, 1997. 108 min. 

12 anos. Harry dalton (pierce brosnan), um 

vulcanologista (perito em fenômenos vulcâ-

nicos), e rachel Wando (linda Hamilton), a 

prefeita da pequena cidade de dante, tentam 

convencer o conselho dos cidadãos e outros 

geólogos a declarar estado de alerta, pois um 

vulcão muito próximo, que está inativo há vá-

rios séculos, entrará em erupção. mas interes-

ses econômicos são contrariados com a notícia, 

que pode afastar um grande empresário que 

pretende fazer investimentos que iriam gerar 

800 empregos diretos na cidade.

Áreas de risco: informação para preven-

ção. 12 min. vídeo elaborado pelo instituto 

de pesquisas tecnológicas (ipt) que orienta  

para prevenção de riscos. traz informa- 

ções para identificação de riscos e prevenção 

de acidentes. disponível em: <http://www.

youtube.com/watch?v=bhKWHx08jFa>. 

acesso em: 22 jan. 2014.

Geografia: educação e defesa civil. 113 min.  

videoconferência para reforçar a necessi-

dade do empoderamento da comunidade 

escolar diante da prevenção de riscos am-

bientais e estimular a realização de projetos 

pedagógicos ligados à temática. palestran-

tes: Homero de giorge cerqueira, major  

da pm do cedec – Sp; rogério rodrigues  

ribeiro, do instituto geológico – Sma/Sp; 

débora olivato; professora de geografia – 

See/Sp e Sergio luiz damiati, da equipe 

curricular de geografia – cgeb. disponí-

vel em: <http://media.rededosaber.sp.gov.br/

s e e / g e o g r a F i a _ e d u c ac ao _ e _ 

deFeSa_civil_06_11_13.wmv>. acesso 

em: 20 mar. 2014.  

Sugestão de livros

aYoade, J. o. Introdução à climatologia para 

os trópicos. rio de Janeiro: bertrand brasil, 

1991. p. 332. o trabalho deste climatólogo afri-

cano é importante para a compreensão dos fe-

nômenos climáticos no mundo tropical em sua 

relação com a biogeografia desse tipo de meio 

ambiente.

brodY, david eliot; brodY, arnold r. As sete 

maiores descobertas científicas da história – e seus 

autores. São paulo: companhia das letras, 1999. 

livro dirigido a um público não especialista que 

trata de maneira bastante didática e interessante 

as trajetórias diversas das ciências da natureza. 

grandes descobertas, mas também os persona-

gens cientistas. leitura recomendada para que 

ninguém se mantenha sem conhecer outras áreas 

do saber além da sua especialidade. ler principal-

mente a parte 5, sobre a evolução e o princípio da 

seleção natural. o capítulo é dedicado ao desen-

volvimento da teoria da deriva continental.

recurSoS para ampliar a perSpectiva do proFeSSor  
e do aluno para a compreenSão do tema 
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cavalcanti, i. F. a. (org.); Ferreira, 

n. J. (org.); diaS, m. a. S. (org.) ; Silva, m. 

g. a. J. (org.). Tempo e clima no Brasil. 1.ed. 

São paulo: oficina de textos, 2009. v. 1. p. 463.

cocKell, charles (org.). Sistema Terra-

-Vida: uma introdução. tradução Silvia 

Helena gonçalves. São paulo: oficina de 

textos, 2011. esta obra se propõe a explorar 

a coevolução da terra e da vida ao longo do 

tempo geológico.

luSSault, michel. L’homme spatial: la cons-

truction sociale de l’espace. paris: Éditions du 

Seuil, 2007. livro teórico muito bem escrito e 

fundamentado de geógrafo francês da nova ge-

ração da geografia.

national geograpHic brasil. “Vesúvio: 

dormindo por enquanto”. São paulo: national 

geographic/abril, setembro 2007. p. 116-135. 

revista que trata de temas que interessam tanto 

à geografia humana quanto à Física. São várias 

as reportagens de grande valia, como a desse nú-

mero sobre vulcões.

novaeS, Washington; ribaS, otto; no-

vaeS, pedro da costa (coord.). Agenda 21 bra-

sileira – bases para a discussão. brasília: mma/

pnud, 2000. p. 196. apresenta os elementos cen-

trais definidos pelo documento agenda 21, pro-

duzido e assinado na rio-92.

preSS, F.; Siever, r.; grotzinger, J.; 

Jordan, t. H. Para entender a Terra. 6.ed. 

tradução menegat et al. ig/uFrgS. porto 

alegre: artmed, 2013. p. 768. essa obra é 

considerada fundamental para o estudo 

das ciências da terra, tendo como base a 

concepção da terra como um sistema inte-

rativo. o livro trabalha as relações entre a 

dinâmica planetária e a evolução da vida.

ScientiFic american brasil (edição 

especial n. 20). As formas mutantes da Ter-

ra. São paulo: duetto editorial, 2007. agora 

com uma edição em língua portuguesa, essa 

tradicional revista de divulgação científica 

está acessível, apresentando em alguns nú-

meros temas especiais que são sempre abor-

dados por cientistas de bom nível. esse é o 

caso dessa edição especial sobre o relevo ter-

restre que oferece uma leitura indispensável 

para o professor de geografia.

teiXeira, W. (org.); FaircHild, t. r. 

(org.); toledo, m. c. m. (org.); taioli, 

F. (org.). Decifrando a Terra. 2.ed. São paulo: 

companhia editora nacional–ibep, 2009.  

v. 1. p. 623. a obra é uma referência no estudo 

das ciências da terra. aborda questões como 

a origem do planeta terra, a teoria da tectô-

nica de placas, os processos de transformação 

da superfície terrestre e a questão dos recursos 

naturais.

tominaga, lídia Keiko; Santoro, Jair; 

amaral, rosangela do (orgs.). Desastres 

naturais: conhecer para prevenir. São paulo: 

instituto geológico, 2009. p. 197. o livro con-

ceitua os principais desastres naturais, dando 

instrumentos para a análise de riscos e a sua 
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prevenção. disponível em: <http://www.igeo 

logico.sp.gov.br/downloads/livros/desastres 

naturais.pdf>. acesso em: 22 jan. 2014.  

WincHeSter, Simon. Krakatoa: o dia em 

que o mundo explodiu. rio de Janeiro: objeti-

va, 2004. em 1883, a violenta erupção da ilha 

vulcânica de Krakatoa, na indonésia, deixou em 

seu rastro 36 mil mortos e uma cratera aberta no 

fundo do mar. outros vulcões já haviam explo-

dido antes e outros explodiriam no futuro, mas a 

erupção do Krakatoa teve uma dimensão inédi-

ta e até hoje não igualada. a explosão não des-

truiu apenas a montanha que formava o vulcão: 

ela riscou do mapa a própria ilha onde a mon-

tanha estava situada. não por acaso, o nome 

Krakatoa tornou-se sinônimo de catástrofe.

WilSon, edward o. Diversidade da vida. São 

paulo: companhia das letras, 1994. p. 447.  

o autor faz uma defesa apaixonada e consis-

tente da questão da biodiversidade como um 

valor essencial para a continuidade da vida no 

planeta. o capítulo 2 – Krakatau – relata as po-

derosas erupções vulcânicas que despedaçaram 

a ilha de Krakatau, segundo o autor, chamada 

equivocadamente de Krakatoa.

Sugestão de sites 

Folha online. disponível em: <http://www1.

folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u9306.

shtml>. acesso em: 26 nov. 2013. animação 

da Folha online de um vulcão e mapa da ocor-

rência de vulcões da terra.

Instituto Geofísico – EPN. disponível em: 

<http://www.igepn.edu.ec>. acesso em: 26 nov. 

2013. portal do instituto geofísico do equador, 

país que tem vários vulcões e constantes abalos 

sísmicos. em espanhol.

Star news. disponível em: <http://www.

starnews2001.com.br/vulcao.html>. acesso 

em: 26 nov. 2013.

Instituto Geológico do Estado de São Pau-

lo. disponível em: <http://www.igeologico.

sp.gov.br/>. acesso em: 22 jan. 2014.

Programa das Nações Unidas para o Meio Am-

biente (PNUMA). disponível em: <http://

www.brasilpnuma.org.br>. acesso em: 26 

nov. 2013. os textos dos tratados internacio-

nais e todas as ações relativas a eles podem ser 

encontrados nesse site. 

Ministério do Meio Ambiente. disponível em: 

<http://www.mma.gov.br>. acesso em: 26 nov. 

2013. abriga um conjunto de informações so-

bre as ações ambientais no brasil, mas também 

sobre os tratados internacionais e a agenda 

21. É fonte de consulta indispensável quando 

se trata de verificar a qualidade das ações am-

bientais que estão sendo desenvolvidas no país.

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo. disponível em: <http://www.ambiente.

sp.gov.br>. acesso em: 22 jan. 2014. nessa 

página, podem ser encontradas várias publi-

cações eletrônicas sobre a questão ambiental.

Vulcanotícias. disponível em: <http://vulca 

noticias.com.br/portal/index.php>. acesso em: 

26 nov. 2013. informações bem interessantes 

sobre eventos vulcânicos no mundo. 
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caro(a) professor(a), 

as Situações de aprendizagem estrutura-

das neste caderno tiveram como objetivo criar 

condições para uma aprendizagem relevante 

sobre as lógicas naturais da superfície terres-

tre e sobre a ação humana no meio ambiente. 

constata-se nesse cenário uma crise ambiental 

que deixou de ser local e passou a ter repercus-

são mundial. diante disso, estruturam-se novas 

formas institucionais e políticas que também 

atuam na escala global para tentar reverter o 

quadro de crise ambiental mundial.

Quando falamos em aprendizagem rele-

vante, que investe na análise e no conjunto 

das operações mentais, estamos certos de que 

esse esforço converge para as preocupações e 

ações que os professores realizam ou querem 

realizar. além do que isso significa para a dis-

ciplina geografia, é importante o valor que 

essa atuação tem e terá para os estudantes. É 

preciso desenvolver nos alunos competências 

cognitivas que lhes permitam uma inserção 

positiva na realidade em que vivem; eles po-

dem ser atores sociais ativos nos diversos cam-

pos em que atuam. 

esperamos que este caderno tenha sido 

um instrumento que favoreceu o trabalho, re-

sultando em uma aprendizagem significativa 

para seus alunos.

CONSIDERAçõES FINAIS
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Ano-Terra História da Terra Tempo  
geológico

Mês Data
Eventos marcantes e seus 

registros (idades em milhões 
de anos = Ma)

Principais tendên-
cias e inovações Subdivisão

Ja
ne

ir
o

primeiro dia, 
da meia-noite 

até 15h35

4 566: Formação da nebulosa 
solar.

o éon Hadeano é 
marcado pela acreção 
do planeta, impactos 
gigantescos, oceanos 
de magma e intenso 

magmatismo, diferen-
ciação e desvaloriza-

ção do interior do pla-
neta. do dia 6 ao dia 

14 (4 500 e 4 400 ma) a 
convecção caótica e a 
rápida reciclagem das 
rochas da superfície 

impedem a formação 
de placas estáveis. 
(Fase pré-placa da 
tectônica global).                             

no dia 14 de janeiro, 
(4 400 ma) aparecem 

microplacas e, na 
segunda quinzena de 
fevereiro, o primeiro 

protocontinente (4 000 
a 3 850 ma), onde é 
hoje a groenlândia.

ÉON
HADEANO 
(4 566 a 3 850 

Ma)

4 563: planetésimos começam a se 
formar por acreção.

4 558: planetésimos maiores já 
exibem magmatismo plutônico e 
vulcânico.

Às 11h30 do 
dia 5

4 510: a lua se forma quando 
um planetésimo do tamanho de 
marte colide com a terra, ainda 
em formação.

Às 6h45 do 
dia 6

4 500: transformações no jovem 
Sol criam um vento solar tão 
intenso que a atmosfera primor-
dial da terra é "varrida" para o 
espaço, arrefecendo a superfície 
do planeta. vulcanismo libera 
grandes quantidades de gás car-
bônico e vapor de água.

Às 16h05 do 
dia 8

4 470: acreção da terra e dife-
renciação do núcleo metálico (Fe, 
ni) estão praticamente concluí-
das e a atmosfera, rica em co2, 
reestabelecida.

Às 6h30 do 
dia 14

4 400: cristais de zircão (zrSio4) 
com esta idade são os mais antigos 
objetos terrestres datados. São 
evidências da existência, na época, 
de crosta continental granítica e 
da alteração de rochas por meio 
aquoso (hidrosfera). a terra se 
torna propícia à vida primitiva.

Às 0h do dia 
17

4 366: termina a fase de aque-
cimento do interior do planeta 
por meio de impactos acrecio-
nários (energia cinética → calor) 
e diferenciação interna (energia 
gravitacional potencial → calor). 
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F
ev

er
ei

ro

no início do 
dia 12

4 040: mais antigas rochas co-
nhecidas – gnaisses de acasta, 
canadá.

Às 5h45 do 
dia 15

4 000: núcleo interno se cristaliza, 
dando início ao campo magnético 
terrestre.

do dia 23 
até o dia 2 de 

março

3 900 a 3 800: retomada de im-
pactos gigantes criam as maiores 
crateras da lua e ameaçam a so-
brevivência de quaisquer formas 
de vidas presentes na terra.

a partir das 
5h45 do dia 27 
até o dia 15 de 

março

3 850-3 650: Forma-se o mais 
antigo registro conhecido de 
rochas supracrustais, como lavas 
e rochas sedimentares, agora me-
tamorfizadas (ilha akília e isua, 
SW groenlândia).

estas rochas evidenciam a existên-
cia de pequenos protocontinentes 
e incluem grafite, interpretado por 
alguns pesquisadores como a mais 
antiga evidência de vida na terra.

o início do éon  
Arqueano base do 
registro geológico 

mais antigo de rochas 
sedimentares.

a fase de microplacas 
termina no dia 30 

de maio (2 700 ma) 
após a consolidação 
de placas litosféricas 
de dimensões e relevo 

expressivos.

inicia-se a fase de 
transição tectônica, 

que culminará no dia 
13 de outubro com o 
surgimento do "ciclo 

de Wilson" e a tectôni-
ca global moderna.

a atmosfera começa 
a se tornar oxidan-
te a partir do dia 6 
de maio (3 000 ma) 

devido à expansão de 
microrganismos fo-

tossintetizantes, como 
as cianobactérias. 

como consequência, 
deposita-se quantida-
de gigantesca de ferro 

nos oceanos.

ÉON 
ARQUEANO 
(3 850 a 2 500 

Ma)

m
ar

ço

Às 5h do dia 
27

3 500: Fosseis mais antigos: estro-
matólitos e microfósseis orgânicos 
(evidências de vida procariótica já 
diversificada) – W austrália.  
porções duradouras (cratônicas) 
se formam nos protocontinentes 
maiores (oeste da austrália e sul 
da África).
intensa atividade vulcânica  
irrompe na lua.

a
br

il

Às 5h do dia 4

3 400: rochas mais antigas da 
américa do Sul – o tonalito de São 
José do campestre, próximo de na-
tal, rio grande do norte, brasil.

m
ai

o Às 3h50 do 
dia 30

2 700: mais antigas evidências 
biogeoquímicas (quimiofósseis) 
de fotossíntese oxigênica (ciano-
bactérias) e de esteróis, compostos 
produzidos apenas por eucariotos. 
Formação ferrífera da Serra dos 
carajás é depositada.
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Ju
nh

o
Às 3h35 do 

dia 15 
2 500: O início da era  
Paleoproterozoica.

o éon Proterozoico é 
marcado por profun-
das modificações na 
atmosfera, magma-

tismo, sedimentação, 
clima e regime tectôni-
co, cada vez mais pa-
recidos com processos 

modernos.

a retirada de gás 
carbônico da atmos-

fera por processos 
intempéricos e por 

organismos fotossinte-
tizantes reduz o efeito 
estufa do arqueano 
e provoca a primeira 
glaciação de extensão 
continental no dia 17 
de julho (2 100 ma).

 
a atmosfera se torna 

oxidante em julho 
(2 300 a 2 000 ma).

 
com o aumento de 
oxigênio na atmos-
fera e à expansão de 
áreas de águas rasas 

habitáveis em torno de 
continentes, surgem 
grandes inovações 

evolutivas: vida euca-
riótica simples (micro-
algas) entre o fim de 

julho (2 000 ma) e fim 
de agosto (1 600), al-
gas marinhas plurice-
lulares microscópicas 
e sexualidade a partir 
do dia 27 de agosto 

(1 200 ma) e, animais, 
finalmente, apenas no 
dia 14 de novembro 

(600 ma), ao final da 
era neoproterozoica.

e
r

a
pa

l
e

o
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r
o

t
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r
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Às 3h20 do 
dia 23

2 400: Formação ferrífera e os 
estromatólitos mais antigos do 
brasil depositam-se no Quadri-
látero Ferrífero, minas gerais 
(brasil).

Ju
lh

o

Às 3h20 do 
dia 1

2 300: mais antigos depósitos 
sedimentares continentes averme-
lhados (red beds), considerados 
como evidência geológica de uma 
atmosfera oxidante.

Às 3h05 do 
dia 17

2 100: mais antigas evidências 
de glaciação continental extensa 
(canadá). marca paleontológica 
representada pela microflora pro-
cariótica silicificada de gunflint 
(canadá).

Às 6h45 do 
dia 23

2 023: impacto de meteorito em 
vredefort, África do Sul (cria 
cratera de 300 km de diâmetro).

Às 2h55 do 
dia 25

2 000: o fóssil enigmático,  
Grypania, talvez represente os pri-
meiros organismos megascópicos 
(algas eucarióticas?).

a
go

st
o

Às 2h40 do 
dia 6 

1 850: impacto de Sudbury, ca-
nadá, forma cratera de 250 km de 
diâmetro.

e
r

a
 m

e
So

p
r

o
t

e
r

o
z

o
ic

a
(1

 6
00

 a
 1

 0
00

 m
a)Às 2h40 do 

dia 10 
1 800: Forma-se o suposto primei-
ro supercontinente, nuna.

Às 2h10 do 
dia 26

1 600: Início da era 
Mesoproterozoica.

Se
te

m
br

o

Às 1h40 do 
dia 27

1 200: mais antiga evidência de 
multicelularidade eucariótica e de 
sexualidade – rodofíceas micros-
cópicas (canadá). 
agregação do supercontinente 
rodínia se inicia.
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o
ut

ub
ro

Às 1h25 do 
dia 13

1 000: Início da era  
Neoproterozoica.  
agregação final de rodínia.

termina a fase de 
transição na tectônica 

e inicia-se a fase da 
tectônica global mo-
derna, caracterizada 
por ciclos de Wilson 

(expansão do assoalho 
oceânico e subdução).

  
na primeira quinzena 
de novembro (750 a 

600 ma) a terra passa 
por dois episódios de 

glaciação extrema.
  
 

no curto intervalo de 
14 a 18 de novembro 

(600 a 542 ma), a vida 
animal – pluricelular e 
megascópica – aparece 
e diversifica-se, estabe-
lecendo praticamente 
todos seus principais 

filos.

e
r

a
 n

e
o

p
r

o
t

e
r

o
z

o
ic

a
(1

 0
00

 a
 5

42
 m

a)

É
O

N
 P

R
O

T
E

R
O

Z
O

IC
O

 (2
 5

00
 A

 5
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n
ov

em
br

o

do dia 2 ao 
dia 14

750 a 700: Suposta glaciação global 
(“bola de neve”) Sturtiana. rodínia 
começa a se fragmentar e dispersar. 

630 a 600: Suposta glaciação glo-
bal (“bola de neve”) marinoana.

dia
14

Às 0h45

600: mais antigas evidências de 
animais invertebrados (metazoá-
rios) representados por embriões 
e ovos fosfatizados (china). ini-
cia-se o período ediacarano (600 
a 542 ma), importantíssimo para 
a evolução biológica.

Às
19h55

590: impacto de acraman, austrália, 
forma cratera de 90 km de diâmetro.

Às 15h10 do 
dia 15

580: glaciação gaskiers, extensa 
mas não global.

entre os dias 
16 e 18

575 a 542: Fauna de ediacra: 
mais antiga associação de fósseis 
macroscópicos de supostos meta-
zoários. distribuição mundial.

Às 0h40 do 
dia 18

550: mais antigos invertebrados 
com conchas (exoesqueletos mi-
neralizados), namíbia e corum-
bá, mato grosso do Sul, brasil.
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n
ov

em
br

o

Às 16h05 do 
dia 18

542: Início da era Paleozoica e do 
período Cambriano. o período 
se distingue pela diferenciação 
evolutiva de praticamente todos os 
filos de metazoários conhecidos, 
inclusive os cordados, de 550 a  
530 ma. 
o supercontinente gondwana se 
consolida.

o éon Fanerozoico co-
meça com a irradiação 
evolutiva – a “explo-
são cambriana” – de 
organismos capazes 

de secretar carapaças, 
conchas e esqueletos.

a vida deixa de ser 
dominada por micror-

ganismos e se torna 
visível, macroscópica, 
organizada em ecos-

sistemas cada vez mais 
complexos. a biosfera 
passa a fazer parte fí-

sica e química do meio 
ambiente, interagindo 
intensamente com a 
hidrosfera, litosfera e 

atmosfera.

a vida animal e vegetal 
invade e conquista os 

continentes.

Surgem os vertebrados, 
inclusive os peixes,  
anfíbios e répteis.

três episódios de gla-
ciação afetam o clima 

global. 

extinções alternam 
com irradiações evolu-
tivas. a maior de todas 
as extinções conhecidas 
ao final do permiano, 
termina a era paleo-

zoica.
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Às 23h45 do 
dia 22

488: Início do Ordoviciano: 
invertebrados com conchas se 
diversificam. Surgem os peixes e 
plantas muito simples. glaciação 
e importante época de extinção 
marcam o fim do período. 
instalam-se grandes bacias 
sedimentares, paraná, parnaíba, 
amazonas e Solimões, que per-
manecerão importantes sítios de 
deposição durante o paleozoico e 
mesozoico.

o
rd

ov
ic

ia
no

(4
88

 a
 4

44
 m

a)

Às 12h do dia 
26

444: Início do Siluriano: as plan-
tas e grupos de invertebrados in-
vadem, efetivamente, os terrenos 
baixos dos continentes. Si

lu
ri

an
o

(4
44

 a
 4

16
 m

a)

Às 17h45 do 
dia 28

416: Início do Devoniano: as 
plantas conquistam de vez os 
continentes desenvolvendo folhas 
e sementes e construindo as 
primeiras florestas. aparecem os 
anfíbios e os insetos. extinção e 
glaciação ao final do período.

d
ev

on
ia

no
 

(4
16

 a
 3

59
 m

a)
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d
ez

em
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o

Às 7h10 do 
dia 3

359: Início do Carbonífero: acúmulo 
de grandes depósitos de carvão no 
Hemisfério norte. extensa glacia-
ção carbonífera-permiana nos conti-
nentes do Hemisfério Sul, inclusive 
no brasil. primeiros répteis. c

ar
bo

ní
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Às 2h10 do 
dia 8

299: Início do Permiano: expan-
são das gimnospermas e diver-
sificação dos répteis. Final da 
agregação do supercontinente 
pangea. extinção permiana, a 
mais severa de todas, marca o fim 
do permiano e do paleozoico.

p
er

m
ia

no
(2

99
 a

 2
51

 m
a)

Às 22h05 do 
dia 11

251: Início do Triássico: Surgem 
os dinossauros, os répteis voa-
dores, os répteis marinhos e os 
mamíferos, com vantagem para 
os répteis durante o mesozoico. 
importante época de extinção ao 
final do período.

Inicia-se a era  
Mesozoica, a era dos 
répteis, mas também 

um importante período 
para as gimnospermas, 
os peixes ósseos, os mo-
luscos e muitas formas 

de microplâncton.

clima globalmente 
muito quente ao longo 

de toda a era. 

pangea começa a se de-
sagregar, antes do fim 
da primeira quinzena 

do mês, dando origem, 
ao longo do resto do 

ano, aos oceanos, 
continentes e principais 
feições fisiográficas da 
terra. américa do Sul 

se separa da África.

derrames vulcânicos 
às 14h28 do dia 21 (130 
ma) enchem a bacia do 

paraná com mais de 
um milhão de quilôme-

tros cúbicos de lavas.

t
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 m
a)Às 0h14 do 

dia 16

200: Início do Jurássico: mais 
antigas aves. diversificação dos 
dinossauros.

Ju
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o
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00
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Às 7h40 do 
dia 20

146: Início do Cretáceo: processos 
iniciados ao final do Jurássico 
no gondwana levam à separação 
da américa do Sul e África, com 
a formação de inúmeras bacias 
costeiras, que mais tarde virarão 
sítios de acumulação de petróleo. 
Surgem os mamíferos placentá-
rios. aparecem as angiospermas 
(plantas com flores e frutos) que 
rapidamente se tornam as plantas 
mais diversificadas. 

o período e a era terminam com 
a repentina extinção em massa 
dos dinossauros, répteis voadores, 
grandes répteis marinhos e muitos 
outros grupos de animais e plantas, 
supostamente por causa do impac-
to de um asteroide no méxico.
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Às 18h15 do 
dia 26

65,5: Início do período Paleógeno 
(e do antigo período Terciário) e da 
época Paleoceno (65,5 a 55,8 Ma): 
irradiação evolutiva dos mamí-
feros, angiospermas e insetos. 
primeiros primatas e cavalos.

Início da era Cenozoi-
ca: a terra assume 
sua configuração 

biológica, geográfica e 
climática moderna. 

aves, mamíferos 
placentários, insetos, 

roedores, peixes ósseos 
e angiospermas domi-

nam a biota.

os alpes, Himalaias e 
andes  se levantam.
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Às 12h45 do 
dia 27

55,8: Início do Eoceno (55,8 a 33,9 
Ma): Surgem as baleias.

Às 6h45 do 
dia 29

33,9: Início do Oligoceno (33,9 a 
23,0 Ma): gelo começa a formar o 
manto polar na antártica, tornan-
do o clima global mais árido. com 
isso as florestas se retraem e as 
savanas se ampliam, e com eles, as 
gramíneas e mamíferos adaptados 
a ambientes abertos.

Às 3h50 do 
dia 30

23,0: Início do período Neógeno 
e da época Mioceno (23,0 a 5,3 
Ma): vulcanismo constrói Fer-
nando de noronha entre 12 e 2 
ma atrás. irradiação dos passari-
nhos e bovinos.

n
eó

ge
no

 (
23

,0
 a

 0
 m

a)

dia
31

Às 
12h30

6: mais recente ancestral dos 
chimpanzés e humanos  
(Sahelanthropus), chade.

Às 
13h40

5,3: Início da época Piloceno (5,3 
a 1,8 Ma): a atual era de gelo se 
instala no Hemisfério norte.

Às 
19h55

2: Surge a inteligência humana e 
o gênero Homo, nosso ancestral 
direto, se diferencia, culturalmen-
te, dos outros hominídeos.

o clima esfria-se e 
mantos de gelo cobrem 
os polos, iniciando uma 
nova idade de gelo no

Hemisfério norte entre 
17h15  e 18h15 do dia 

31 (3,5 a 3,0 ma).

aparecem inteligência 
humana e cultura em 
torno das 20h (2 ma). 

nas quatro horas finais, 
o homem consegue 

interferir na natureza 
como nenhum outro 

animal antes, com 
consequências positi-
vas e negativas ainda 

inadequadamente 
conhecidas.

Às 
20h25

1,8: Início da época Pleistoceno (e 
começo do período Quaternário) 
(1,8 a 0,01 Ma). glaciações se 
intensificam. o homem se espalha 
pelo mundo.

Q
ua

te
rn

ár
io

 (
1,

8 
a 

0 
m

a)

Às 
23h45

0,01: Início da época Holoceno 
(ou Recente) (0,01 a 0 ma): as 
geleiras continentais se retraem, 
o clima melhora e as primeiras 
sociedades humanas aparecem.

Às 24h
0: Hoje. e o futuro? olhe num 
espelho próximo e arrisque uma 
previsão.

Fonte: teiXeira, Wilson. (org.); FaircHild, t. r. (org.); toledo, m. c. m. (org.); taioli, F. (org.). Decifrando a Terra. 
2.ed. São paulo: companhia editora nacional - ibep, 2009. v. 1. p. 621-623. © companhia editora nacional, 2009
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QUADRO DE CONTEÚDOS DO ENSINO MÉDIO

1a série 2a série 3a série

Vo
lu

m
e 

1

Cartografia e poder
os elementos dos mapas   
as projeções cartográficas  
as técnicas de sensoriamento remoto

Geopolítica do mundo contemporâneo
o papel dos estados unidos da américa e 
a nova “desordem” mundial
conflitos regionais e os deserdados da 
nova ordem mundial

Os sentidos da globalização
as mudanças das distâncias geográficas e 
os processos migratórios
a globalização e as redes geográficas

A economia global
organismos econômicos internacionais
as corporações transnacionais
os fluxos do comércio mundial
Fluxos econômicos na escala mundial  

Território brasileiro
a gênese geoeconômica do território 
brasileiro
as fronteiras brasileiras  
do “arquipélago” ao “continente”

O Brasil no sistema internacional
mercados internacionais e agenda 
externa brasileira 

Os circuitos da produção   
o espaço industrial brasileiro  
o espaço agropecuário brasileiro

Redes e hierarquias urbanas 
a formação e a evolução da rede 
urbana brasileira
a revolução da informação e as 
cidades

Regionalização do espaço mundial
as regiões da organização das nações 
unidas (onu)
o conflito norte e Sul  
globalização e regionalização econômica

Choque de civilizações? 
geografia das religiões    
a questão étnico-cultural  
américa latina?

Vo
lu

m
e 

2

Natureza e riscos ambientais 
estruturas e formas do planeta terra  
o relevo terrestre
– agentes internos: os movimentos da 
crosta
– agentes externos: clima e intemperismo
riscos de catástrofes em um mundo 
desigual
– a prevenção de riscos

Globalização e urgência ambiental
os biomas terrestres   
– clima e cobertura vegetal  
a nova escala dos impactos ambientais
os tratados internacionais sobre
meio ambiente

Dinâmicas demográficas 
matrizes culturais do brasil 
a transição demográfica 

Dinâmicas sociais
o trabalho e o mercado de trabalho
a segregação socioespacial e a exclu-
são social

Recursos naturais e gestão do
território
a placa tectônica sul–americana e o 
modelado do relevo brasileiro
os domínios morfoclimáticos e as 
bacias hidrográficas
gestão pública dos recursos naturais

A África no mundo global
o continente africano
África: sociedade em transformação
África e europa  
África e américa

Geografia das redes mundiais
os fluxos materiais
os fluxos de ideias e informação
as cidades globais

Uma geografia do crime
o terror e a guerra global
a globalização do crime
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