
Percurso 8
A representação 
gráfica do relevo
• Professores Ricardo Chaves e Hércules Nunes

• Geografia

• 6° Ano

• Colégio Olimpo



O relevo da 
terra

• Relevo: conjunto de formas presentes na Crosta Terrestre geradas a
partir da ação de fatores internos (tectonismo e vulcanismo) e fatores
externos (erosão, intemperismo e sedimentação).



• Jardim de Maytrea – Chapada dos Veadeiros (GO)

• Relevo Submarino



Importância

• O relevo está associado às mais diversas atividades humanas

1 – Transporte;

2 – Agricultura;

3 – Moradia.

• Analisar como as atividades humanas influenciam na organização do espaço e são influenciadas pelo relevo.



A representação do 
relevo

• Curvas de nível – linhas que, traçadas em um mapa, unem pontos do relevo de mesma altitude.

• Quando o relevo é muito abrupto, as curvas aparecem no mapa muito próximas umas das outras; quando o 
relevo é suave, aparecem mais distanciadas.



Exemplo



• Convenções Cartográficas

Cores;

Símbolos;

Linhas.

Porção do território com relevo mais íngreme?

Porção do território com relevo mais baixo?



Perfil 
topográfico

• Gráfico no qual o eixo vertical apresenta as 
altitudes e o eixo horizontal, a extensão do 
corte selecionado.



As figuras ao lado apresentam dois tipos de representação do relevo. A
análise dessa representação orienta o uso e a ocupação do espaço. Tendo-
as como referência, responda ao que se pede.

a) Identifique o tipo de representação do relevo utilizado em cada uma
das figuras.

b) Identifique, entre as áreas A, B e C destacadas nas figuras, a área
propícia à realização da agricultura mecanizada e explique por que essa
área é a mais adequada para essa atividade e como esse aspecto pode
ser observado.



O bloco diagrama
• Representação gráfica elaborada em perspectiva que mostra determinada área 

da superfície da Terra nas três dimensões: comprimento, largura e altura.


