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LUGAR

Desde a infância, começamos a construir e organizar nosso próprio espaço e a
conhecer o espaço das pessoas com as quais convivemos.

A princípio, nos familiarizamos com a nossa casa para mais tarde explorar
outros ambientes, como a rua onde moramos, o caminho para a escola, para o
centro da cidade, para cidades próximas ou mais distantes.

Dessa maneira vamos construindo a nossa própria "geografia" ou a nossa
geografia individual.

O conceito de lugar, um dos principais da geografia, está
ligado a espaços que nos são familiares e que fazem parte
da nossa vida.
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ABISMO SOCIAL GRITANTE
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ESPAÇO GEOGRÁFICO

O nosso lugar não é uma realidade isolada. Ele faz parte de um
conjunto de lugares, marcados por diferentes aspectos naturais, que
passaram por vários processos históricos.

Esses lugares estão unidos por uma complexa rede de relações
políticas, econômicas e sociais.

A esse conjunto de lugares e suas relações com outros lugares
denominamos espaço geográfico.

É um conjunto de lugares

8



VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
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PAISAGEM

Em uma região bastante transformada pelo homem, poderemos
perceber, entre outras coisas, campos cultivados, pastagens, cidades
grandes, médias ou pequenas, ligadas por uma rede de rodovias e
ferrovias.

Todos essas realizações humanas ocupam as mais variadas formas de
relevo, cortadas por rios e lagos podemos denominar de paisagem.

É o retrato dos lugares que compõem o espaço geográfico

10



11



12



13



PAISAGENS ALTERADAS PELA AÇÃO HUMANA 
EM LARGA ESCALA
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Desmatamento

É o processo de destruição
das florestas através da ação do
homem. Ocorre, geralmente,
para a exploração de madeira,
abertura de áreas para a
agricultura ou pastagem para o
gado. A queimada ilegal é o
processo mais utilizado para o
desflorestamento.
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Assoreamento

É o processo em que se
observa no leito dos rios acúmulo
de detritos, lixo, entulho ou outros
materiais. No fundo dos rios e
lagoas, esse acúmulo interfere na
topografia de seus leitos
impedindo-os de portar todo o seu
volume hídrico, provocando
transbordamento em épocas de
grande quantidade de chuvas.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Leito_aqu%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva


Redes Geográficas
Podemos entender as redes
geográficas como um conjunto de locais
da superfície terrestre conectados ou
interligados entre si.

Essas conexões podem ser materiais,
digitais e culturais, além de envolver o
fluxo de informações, mercadorias,
conhecimentos, valores culturais e
morais, entre outros.
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Território pode ser uma área delimitada sob
uma posse, seja de um animal, uma pessoa ou
de um grupo, de uma organização ou de uma
instituição. ...

No conceito tradicional de
geografia, território é usado para estudar as
relações entre espaço e poder desenvolvidas
pelos Estados, especialmente os Estados
nacionais.
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