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A paisagem

1 Observe as fotos e identifique a ativida-
de econômica predominante em cada
uma das paisagens.

2 Leia o texto e responda.
Praticamente não existem mais lugares
onde podemos admirar a paisagem sem no-
tar algum elemento humano. De fato, mui-
tos já sabem: quanto maior a presença do
homem nos pontos mais distantes e exóticos
da Terra, menos paisagens exclusivamente
naturais poderemos encontrar.
• Como seria uma paisagem “exclusiva-

mente natural”?
• Por que a presença humana acaba com

as paisagens “exclusivamente naturais”?

Plantação de soja no Mato Grosso, MT, 1996.

Shopping Center Eldorado, São Paulo, SP, 1994.

Complexo industrial em Santo André, SP, 2002.
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3 Compare as duas fotos e complete o
quadro.

Cachoeira no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira,
SP, 1998.
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4 Ainda com base nas fotos acima, res-
ponda.
• Que elementos predominam na foto 1?

E na foto 2?
• Qual das fotos mostra uma paisagem na-

tural?
• E qual mostra uma paisagem geográfica?
• Que alterações humanas podem ser ob-

servadas na foto? Justifique sua resposta.

Elementos da paisagem

Elementos Elementos
naturais humanizados

Foto 1

Foto2

Vale do Anhangabaú, São Paulo, SP, 1992.
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As paisagens transformadas

e as preservadas

5 Assinale V (verdadeiro) ou F (falso).
a) ( ) As paisagens são modificadas para dar

lugar às plantações, rodovias, fábricas,
avenidas, etc.

b) ( ) As paisagens podem ser modificadas
apenas uma vez, e não prejudicam o  am-
biente.

c) ( ) A exploração do solo para a atividade
agrícola pode provocar seu esgotamento
e  infertilidade.

d) ( ) A extração de minérios não altera a
paisagem e também não prejudica o meio
natural.

e) ( ) Os dejetos lançados nas águas dos rios
pelas indústrias, empresas mineradoras
e o despejo de esgoto e lixo domésticos
são os principais causadores da poluição
dos rios.

6 Observe a foto, leia as informações e res-
ponda.

As unidades de conservação foram criadas
pelo governo como um esforço de preser-
vação da natureza e da diversidade biológi-
ca brasileira.
a) Explique o que são as unidades de  con-

servação.
b) A foto retrata que tipo de unidade de con-

servação?
c) Cite dois tipos de unidades de conservação.

7 Leia o texto, observe a foto e responda.

 Mudanças na paisagem do rio Tietê

O Tietê é um dos mais importantes rios do
estado de São Paulo. Ele nasce na cidade de
Salesópolis e, até desaguar no rio Paraná, na
divisa com o estado do Mato Grosso do Sul,
percorre várias cidades. Entre elas, encontra-
se a cidade de São Paulo.
Muito utilizado para o transporte de merca-
dorias e de pessoas, o rio também era muito
freqüentado para práticas de lazer e recrea-
ção até meados do século XX.
Atualmente, as águas do rio não servem
mais para atividades como a natação ou a
pesca. Elas foram sendo poluídas ao longo
dos anos em que se intensificou a industri-
alização e a urbanização das cidades, es-
pecialmente  São Paulo. Hoje, a principal
função do Tietê está na produção de ener-
gia elétrica e no transporte fluvial, além de
carregar lixo, resíduos e esgotos domésti-
cos e industriais.

Esportes náuticos eram praticados no rio Tietê, nas
primeiras décadas do século XX. São Paulo, SP, 1926.

a) Onde nasce e onde deságua o rio Tietê?
b) Como era a paisagem da área do rio Tietê,

no início do século XX? E como é atual-
mente?

c) Que mudanças ocorreram na paisagem
provocando a poluição do rio?

d) Que diferenças há entre o uso das águas
do Tietê no início do século XX e atual-
mente?

RE
PR

O
D

U
Ç

Ã
O

W
A

G
N

ER
 S

A
N

TO
S/

KI
N

O

Morro do Pico, Parque Nacional de Fernando de
Noronha, PE, 2002.
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Respostas

Paisagens terrestres

1. • Agricultura.
• Prestação de serviços.
• Indústria.

2. • Uma paisagem exclusivamente natural não apresenta ele-
mentos humanizados ou alterações provocadas pelas
pessoas.

• Porque as pessoas agem sobre a paisagem, modificando-a,
extraindo e introduzindo nela novos elementos (humanizando
a paisagem).

3.

4. • Na foto 1 predominam os elementos naturais e, na foto 2,
os elementos humanizados.

• A foto 1 mostra uma paisagem natural.
• A foto 2 mostra uma paisagem geográfica.
• Alterações que possibilitam a circulação e o trabalho nas

grandes cidades, como viadutos, avenidas e prédios.

5. • V.
• F.
• V.
• F.
• V.

6. a) As unidades de conservação consistem em áreas protegi-
das legalmente. São áreas territorialmente delimitadas para
a conservação de seus elementos e características
ambientais, ecológicas e culturais.

b) Parque nacional
c) São exemplos de unidades de conservação os parques na-

cionais, as estações ecológicas, as reservas particulares do
patrimônio natural, etc.

7. a) O rio Tietê nasce na cidade de Salesópolis, em São Paulo, e
deságua no rio Paraná, na divisa entre São Paulo e Mato
Grosso do Sul.

b) Havia poucas construções e o rio era limpo, sendo usado,
inclusive, para atividades de lazer e recreação. Atualmente
encontramos muitas construções. Longos trechos das mar-
gens do rio deram lugar a vias de circulação, além de suas
águas encontrarem-se  poluídas por lixo e esgoto.

c) A urbanização trouxe a construção de muitas moradias e
indústrias, que lançam lixo, esgoto e dejetos nas águas do
rio Tietê.

d) No início do século XX as águas do rio Tietê podiam ser
usadas para a prática de esporte, lazer e recreação. Atual-
mente, na maior parte do curso do rio, isso não é mais pos-
sível, pois o grau de poluição das águas é elevado.

Elementos da paisagem

Elementos naturais Elementos humanizados

Foto 1 Cachoeiras, árvores,
plantas, rochas

Prédios, avenidas, viaduto,
Foto 2 Plantas, árvores automóveis, poste de

iluminação de rua.


