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Editorial 
 

Saudações! 

No mês de agosto o Grupo PET Geografia comemorou seu vigésimo aniversário. 

As comemorações começaram no Encontro Nacional dos Grupos PET em Santa 

Maria/RS e continuaram nas semanas seguintes até o dia 04 de setembro, quando 

fizemos um dia de oficinas fechando com  a palestra de um convidado especial, o Prof. 

Dr. Roberto Verdum, da UFRGS, que desenvolveu o tema “Paisagens: leituras do 

espaço geográfico”. 

As oficinas contaram com a parceria dos colegas do PIBID, que desenvolveram 

os temas  “Geografia Experimental do Corpo” (Danilo Stank Ribeiro) e  “Agroecologia 

Como Processo Educativo: perspectivas de sustentabilidade Urbana” (Moriel Douglas 

Cabral, Marina Rosa, Mariama Brod Bacci), 

O Grupo, neste mês que passou, se preparou para a realização da oficina 

“Cartografia para Crianças” a ser aplicada no 32° Seminário de Extensão Universitária 

da Região Sul, realizado na capital do estado do Paraná, Curitiba. Por sinal, esta oficina 

também  foi realizada na Escola Básica Herondina Zeferino Medeiros neste mês. Esta 

localiza-se no bairro Ingleses em Florianópolis. 

Outras atividades continuam em andamento, como a produção do documentário 

A Armadilha do Aquecimento Global, em parceria com a Profa. Dra. Daniela Onça, do 

Departamento de Geografia da UDESC.  

Neste início de semestre o PETGeo aplicou o projeto “A Geografia como 

Profissão” com os calouros que ingressaram no último vestibular para 

Geografia/Bacharelado. Além disso, iniciou o “Vestibular Solidário” que ocorrerá no 

segundo semestre deste ano. No dia 8 deste mês, o Grupo finalizou o processo seletivo 

para novo bolsista do Programa de Educação Tutorial. Seja bem-vinda, Camila Barbosa. 

O próximo evento que o Grupo participará será o Encontro Nacional dos Grupos 

PET Geografia – ENAPETGeo, que acontecerá entre 25 e 28 de setembro em Natal/RN. 

O Grupo PETGeo deseja um excelente equinócio a todos e que nesta primavera 

as flores do conhecimento continuem se abrindo! 

Que a jornada seja próspera! 
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Aspectos físicos do Timor Leste 

 

Paula da Silva Ramos¹ 

 

1. Introdução 

 

 A Ásia é o maior continente do globo terrestre, abrangendo uma área de 

aproximadamente 44.397.460 km², compreendendo o Oriente Próximo, a Península 

Arábica, o Oriente Médio e o Oceano Índico, com 43 países. Apresenta variações 

bruscas de clima, relevo e vegetação, sendo composta por Arquipélagos e continentes 

territoriais.  

 No extremo sudeste asiático localiza-se o Arquipélago de Sonda, que possui 

ilhas de variadas extensões, que se espalham entre a Malásia e a Austrália. É neste 

arquipélago que se encontra a Ilha de Timor, que corresponde a uma área de transição, 

combinando características asiáticas e do contexto oceânico. Esta ilha se encontra hoje 

dividida quase ao meio, sendo que a oeste está a República da Indonésia e a leste a 

República Democrática do Timor Leste (Figura 01).  
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1
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Figura 01. Ilha de Timor, sendo a oeste a Indonésia e a leste o Timor Leste. Fonte: 

http://3.bp.blogspot.com/-XyxD4GBtYkw/T4NnefSCRsI/AAAAAAAAHdU/FNVUNH6X1-

s/s1600/Timor-Leste_Mapa.jpg 

 

O Timor Leste possui, além da metade da ilha, o enclave de Oecussi, que se 

localiza na porção oeste da ilha, a Ilha de Ataúro e o Ilhéu de Jacó, possuindo território 

aproximado de 30.000 km² e população absoluta de 1, 66 milhões de habitantes e com 

32 etnias. A palavra Timor tem origem Malásia e significa Oriente ou Sol Nascente. 

Possui como capital atualmente a cidade de Dili. É banhado a sul pelo mar de Timor 

(que o separa da Austrália), a nordeste pelo mar de Savu e a norte pelo mar de Wetar.  
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Figura 02. Localização da República Democrática de Timor Leste com sua divisão política. Fonte: Atlas 

do Timor Leste (2002) 

 

O crocodilo andou, andou, andou. Exausto, parou, por fim, sob 

um céu de turquesa e – Oh! Prodígio – transformou-se em terra 

e terra para todo o sempre ficou. Terra que foi crescendo, terra 

que foi se alongando e alterando sobre o mar imenso, sem 

perder por completo, a configuração do crocodilo. O rapaz foi 

seu primeiro habitante e passou a chamar-lhe Timor, isto é, 

Oriente (WALDMAN, 2012). 

 

 Este é o mais famoso mito sobre o primeiro habitante no Timor, pois a ilha 

possui formato alongado, com orientação Sudeste/Nordeste, interpretado pelo 

imaginário local como sendo o contorno de um crocodilo. Os timorenses, dessa forma 

dizem que são todos filhos de um crocodilo. 

 O Timor Leste possui uma história distinta dos demais países. Este foi 

colonizado por Portugal sendo que, ao contrário do resto de suas colônias, as crenças e 

culturas de cada etnia foram respeitadas por séculos, criando assim uma relação 

amigável colonizador e colônia. Antes mesmo da chegada dos portugueses, os 

timorenses já se encontravam organizados em diversas formações políticas, definidas 

como “Reinos” ou Sucos pela população local. Estas estruturas políticas tinham nos 
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Liurais ou Régulos, chefes políticos tradicionais, sua representação mais evidente. E 

essa estrutura foi sempre respeitada pelos portugueses. 

 Porém, a soberania portuguesa permaneceu somente até 1975. Em Abril de 

1974, eclodiu em Portugal a Revolução dos Cravos, derrubando o regime salazarista. 

Assim, o objetivo desta revolta foi que Portugal se retirasse de todas as suas colônias. 

Em Timor, tal como nas demais colônias, a autonomia finalizaria uma ocupação 

colonial repudiada pelo conjunto dos nacionalistas. Porém, a República Democrática de 

Timor-Leste (RDTL), proclamada pela primeira vez pela FRETILIN (Frente 

Revolucionária do Timor Leste Independente) em 28 de Novembro de 1975, teve 

existência efêmera. 

 Isso porque em 07 de dezembro de 1975 iniciou-se uma invasão da Indonésia no 

território do Timor Leste. Preparada durante meses pelo Exército desse país com o 

apoio logístico da administração Gerald Ford, dos EUA, sua intenção era promover a 

anexação do Timor Leste à Indonésia. Entre as várias justificativas dadas, um dos 

interesses implícitos de ambos os países eram explorar os recursos naturais que o país 

detinha.  

A invasão inaugurou uma era de repressão, violência e de genocídio físico e 

cultural sem precedentes na história do Timor Leste. Sua meta era a transformação do 

Timor-Leste na “27ª Província da Indonésia”, rebatizando-o Loro Sae. 

 Além de promoverem genocídios em massa, todo o território foi destruído. Sua 

economia estagnou e os recursos naturais foram e ainda são explorados por outros 

países. Após muitos anos de duras lutas e resistência ao invasor, o Timor Leste 

finalmente conquistou sua independência em 20 de maio de 2002.  

 Um país com ecossistemas riquíssimos, magníficas estruturas de revelo, florestas 

abundantes e uma rica diversidade cultural. É junto a esta biodiversidade que o Timor 

Leste vem se firmando aos poucos como país soberano e busca a cada dia melhores 

condições de vida para sua população. 

 

2. Clima 

 

 O Timor-leste se localiza no extremo sudeste asiático, sendo influenciado por 

vários fenômenos climáticos ao longo do ano. 

Dentre esses fenômenos, podemos destacar o clima de monções, decorrente dos 

ventos de mesmo nome. Esse sistema climático atinge somente o sul e sudeste Asiático 
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(Figura 3). Essa divisão geográfica se dá devido à presença do Himalaia e do Monte 

Everest que agem como barreira orográfica, impedindo que os ventos e a umidade 

adentrem o interior do continente no verão. Este regime se caracteriza por inversões 

sazonais no regime de ventos, que provocam alterações das condições de umidade e 

temperatura e, consequentemente, dos valores de precipitação atmosférica. Assim, as 

monções se configuram da seguinte maneira: no verão há baixas pressões nos 

continentes, possibilitando a circulação de ar úmido e quente dos oceanos para os 

continentes, trazendo chuvas torrenciais e maiores índices pluviométricos para a região. 

Já durante o inverno, o sentido dos ventos é oposto, provocando o deslocamento das 

massas de ar (seca e fria) do continente para o mar e toda a região permanece, 

consequentemente, mais seca (Figura 4). Assim, no Timor-Leste de dezembro a março, 

há predominância da monção asiática, que sopra ventos de nordeste pra sudeste. Já entre 

os meses de abril a outubro há influência no Timor Leste das monções australianas que 

trazem ventos secos de sudeste para nordeste. 

 

 

Figura 03. Região de influência do Clima de Monções na Ásia. Fonte: http://www.not1.com.br/wp-

content/uploads/2011/05/asia-de-moncoes-mapa-regiao.jpg. 

 

http://www.not1.com.br/wp-content/uploads/2011/05/asia-de-moncoes-mapa-regiao.jpg
http://www.not1.com.br/wp-content/uploads/2011/05/asia-de-moncoes-mapa-regiao.jpg
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Figura 04. Circulação da monção asiática. Fonte: www.coladaweb.com/files/moncoes.jpg. 

 

Como o Timor Leste se localiza entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, 

sofre também influencia direta da Zona de Convergência Intertropical - ZCIT. No mês 

de março ela está mais a Sul, se instalando sobre a ilha de Timor. Assim, nestes meses, 

a ZCIT traz umidade e precipitação para essa região. Já entre os meses de junho e 

setembro esta zona se localiza mais a norte, deixando de ter interferência direta no 

Timor Leste, possibilitando assim que outras massas de ar se instalem (Figura 5). 

 

 

Figura 05. Localização da Zona de Convergência Intertropical em Julho e Janeiro. Fonte: 

http://4.bp.blogspot.com/-

p98sBHoAaF0/T0l2ssuK9dI/AAAAAAAAAjM/_LE6oUFAgGg/s1600/ZCIT_06.jpg. 
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Devido à interação de todos esses fenômenos climáticos, o Timor-Leste 

apresenta um clima equatorial, com temperaturas elevadas e amplitude térmica pouco 

significativa, da ordem de 5º C e 10º C. As temperaturas extremas oscilam entre 4º C e 

32º C, sendo a média anual de 21º C. As médias mensais variam entre 19º C e 30º C na 

maioria do território. As temperaturas máximas oscilam entre 26º C e 32º C, e as 

mínimas entre 18º C e 21º C (Figura 6). Sendo que as temperaturas médias mensais 

mais elevadas ocorrem entre os meses de novembro e janeiro e as mais baixas entre 

julho e agosto. A precipitação oscila entre 500 e 3000l/m² e apresenta uma média anual 

de 2000l/m² (Figura 7).  Entre dezembro de abril ocorre a maioria dos ciclones, com 

ventos que podem chegar a 150 km/h. 

 

 

Figura 06. Precipitação média anual (°C) do Timor Leste. Fonte: Atlas do Timor Leste (2002). 
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Figura 07. Precipitação média anual (mm) do Timor Leste. Fonte: Atlas do Timor Leste (2002). 

 

Porém, esses sistemas climáticos atingem diferentemente as regiões da ilha, pois 

são influenciados diretamente pelo relevo. Isto porque no centro do território há um 

maciço de montanhas no sentido Leste-Oeste que age como barreira orográfica. Assim, 

os ventos úmidos que vem do Sul se chocam com as montanhas, provocando 

precipitação na região, sendo que quando esses ventos chegam à costa Norte já 

perderam a umidade.  

Assim, conforme essa distribuição diferenciada da temperatura e precipitação 

dentro da ilha, o Atlas do Timor Leste (2002) vai analisar o clima do Timor Leste a 

partir da classificação de Schmidt e Ferguson, que tem por base a relação entre o 

número de meses secos e úmidos. Existem oito tipos de climas classificados com letra 

de A e H. No Timor Leste existem os climas de C a G, sendo esse é o mais úmido, e 

este o mais seco e encontra-se em apenas algumas áreas próxima a linha da costa Norte 

(Figura 8 e 9). 
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Figura 08. Tipos de clima do Timor Leste segundo a classificação de Schimidt e Ferguson. Fonte: Atlas do Timor 

Leste (2002). 

 

 

Figura 09. Classificação climática do Timor Leste. Fonte: Atlas do Timor Leste (2002). 

 

 Assim, pode-se concluir que na região Sul o clima é mais úmido, com índice 

pluviométrico mais elevado, pois apresenta estação chuvosa de novembro a junho, e o 

período de seca é mais curto. Na costa Norte ocorre o inverso, onde o período de seca é 

maior que o da estação de chuva, que vai de novembro a maio, tornando o clima mais 

quente e seco. Já o Leste é a região do Timor que apresenta os maiores índices de 

umidade, sendo que a estação chuvosa também vai de novembro a maior como no Sul. 
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3. Geologia 

 

O Timor é a maior ilha do Arco Extremo da Sonda, não vulcânica, que 

compreende ainda as ilhas de Roti, Leti, Tanimbar, Kai, Sera, Buru e Buton, enquanto 

que a ilha de Ataúro, de origem vulcânica, faz parte do Arco Interno (FACULDADE, 

2002).  

Assim, pode-se dizer que a Ilha do Timor emerge da subducção entre a placa 

australiana e a placa euro-asiática, sendo que esse fenômeno teve início a 

aproximadamente 16 milhões de anos atrás (Figura 10 e 12). Isto porque este país está 

na região chamada de Anel de Fogo do Pacífico (Figura 11). Esta área apresenta intensa 

atividade sísmica, pois é onde ocorre o encontro de várias placas tectônicas que estão 

convergindo. Assim, o Timor é constituído por grandes acidentes tectônicos, como 

dobras, falhas e fraturas. 

 

 

Figura 10. Subducção entre as placas euro-ásia e australiana. Fonte: Atlas do Timor Leste (2002).  
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Figura 11. Configuração das placas tectônicas (convergentes e divergentes) e vulcões ativos no globo. 

Fonte: http://domingos.home.sapo.pt/map_tect_plac_vulcoes_mund_3.gif. 
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Figura 12. Processo de formação da ilha de Timor. Fonte: Timor Lorosa’e, pays au carrefour de l’ Ásie et du 

Pacifique (2001). 

 

Por apresentar essa configuração geológica, no Timor Leste existem fenômenos 

sísmicos, como terremotos, com certa frequência. Porém, não existem vulcões ativos, 

mas existem vulcões extintos como, por exemplo, em Bacau e em Oecussi. Também 

existe uma fossa oceânica ativa próxima a ilha. 

Portanto, pode-se afirmar que a formação geológica da ilha é basicamente 

sedimentar e metamórfica. As rochas mais comuns são os micaxistos, gnaisses, 

anfibolitos e filitos – encontrados nas montanhas de Lolotoe e no maciço de Diatuto-

Manufahi (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Principais formações geológicas do Timor Leste. Fonte: Timor Lorosa’e, pays au carrefour de l’ Ásie 

et du Pacifique (2001). 

 

As estruturas rochosas encontradas na ilha foram formadas em varias eras e 

períodos da história da Terra. As rochas mais antigas que existem no Timor Leste 

formaram-se a aproximadamente 286 milhões de anos e consiste numa espessa série de 

sedimentos metamorfizados, sem fósseis e com intrusões de quartzo. 
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Durante o Permiano formam-se os quartzitos, xistos argilosos e calcários que 

dão origem as formações de Atahoc, Aileu e Maubisse. 

Já no Miocênico houve a formação do complexo argiloso em Bobonaro – mal 

consolidado e com grande quantidade de blocos de natureza diversa - de calcarenitos e 

conglomerados que não apresentam elevada representação superficial, porém se 

destacam nos relevos de vertentes abruptas. 

Nas áreas montanhosas existem muitos afloramentos de xistos, quartzos, e 

argilas. Além de minas de crômio. Nas zonas intermédias apresentam-se calcários, e nas 

planícies da parte leste tem rochas sedimentares e formações coralíneas.   

Na Ilha de Ataúro, de formação vulcânica, encontram-se basaltos, andesitos, 

riolitos, tufos cobertos em algumas zonas por rochas calcárias coralíferas dispostas em 

terraços escalonados. Também são encontradas fontes de água quente em Maumeta. 

No Sul de Vemasse e Soibada são encontrados minerais metálicos como cobre e 

galena. Junto às ribeiras de Sue, Lacló do Sul e Clerac até 1940 era explorado ouro. O 

distrito de Dili é rico em dioritos, xistos, mármores e argilas aluvionares. Em Maubisse 

encontram-se concentrações de calcários 

No território do Timor Leste existe uma reserva de aproximadamente 400 

milhões de barris de petróleo líquido e 4 trilhões de pés cúbicos de gás natural. Essas 

reservas se estendem desde o continente até a plataforma oceânica, sendo que esta é 

considerada uma das 20 maiores jazidas de petróleo do mundo. Porém, em 1991 a 

Indonésia e a Austrália acordaram um tratado sobre o domínio e exploração das águas 

marítimas do mar de Timor, o chamado Timor Gap. O acordo baseou-se na criação de 

três zonas marítimas de exploração do petróleo: zona C, a norte, sem grandes 

quantidades de petróleo e que hoje se encontram sobre domínio timorense; zona B, a 

sul, é explorada pela Austrália, mas é pouco produtiva; zona A, maior de todas, 

possuindo 42 poços, sendo estes repartidos entre a Indonésia e a Austrália (Figura 14). 
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Figura 14. Distribuição de minerais em Timor Leste. Fonte: Timor Lorosa’e, pays au carrefour de l’ Ásie 

et du Pacifique (2001). 

 

Uma fonte de renda de várias famílias é a extração de sal do mar. Essa produção 

se dá a partir da secagem da água do mar (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Extração de sal marinho. Fonte: Maurício Aurélio dos Santos. 
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 Outra atividade realizada por timorenses é a coleta de pequenos seixos de rocha 

das praias para serem vendidos para decoração e construção de casas (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Coleta de seixos e cascalhos da praia para comercialização. Fonte: Maurício Aurélio dos 

Santos. 

 

Devido a sua localização e características físicas, no Timor Leste é possível ser 

explorado fontes de energia de origem hídrica, como ondas e marés, eólica, solar, 

geotérmica, biomassa, óleos vegetais (como o coconut que poderia substituir o 

biodiesel). 

 

4. Relevo 

 

 O Timor Leste é composto por várias formas de relevo, onde predominam 

morros com arestas muito pronunciadas, originadas pela erosão hídrica, e grandes 

números de vales. No centro do país, no sentido Leste-Oeste, há uma cadeia 

montanhosa, que se tornou o principal divisor de águas da ilha. Nesta são encontradas 

áreas com declividade de até 80% (Figura 17). Esta estrutura dá origem a uma densa 
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rede hidrográfica, com rios que correm para Sul ou para Norte. Os morros do país 

podem ultrapassar 2.000 metros, configurando um território muito escarpado. O ponto 

culminante do relevo da ilha é o Monte Ramelau ou Tat mai lau, com 2.963 metros de 

altitude, situado nas proximidades da fronteira com a Indonésia (Figura 18). É comum a 

utilização da sigla RMC para designar o triângulo abrangido pelas três maiores 

montanhas de Timor-Leste: Ramelau (no centro, entre Ainaro e Atsabe), Matebian (a 

Leste de Baucau, com 2.380 metros) e Cablaki (a Norte de Same, com 2.100 metros).  

 

 

Figura 17. Altimetria do Timor Leste. Fonte: Timor Lorosa’e, pays au carrefour de l’ Ásie et du Pacifique 

(2001). 

 

 

Figura 18. Corte transversal da ilha de Timor de Dili a Suai. Fonte: Atlas do Timor Leste (2002) 

 

Também se desenvolveram planícies mais ou menos extensas (Figura 19 e 20) 

com presença de zonas de assoreamento, manguezais e pântanos na desembocadura dos 

rios. Ao longo do litoral registram-se bancos de areia e várias formações coralígenas de 

grande beleza. 
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Figura 19. Costa Norte, praia de Fatussidi, Díli. Fonte: Atlas do Timor Lese (2002). 

 

 

Figura 20. Extremo Leste, praia de Jacó, Lautém. Fonte: Atlas do Timor Lese (2002). 

 

A formação montanhosa no Timor Leste tem desenvolvimento diferenciado, 

sendo que o clima é fator determinante na configuração do relevo. Assim, mais a Norte 

os maciços montanhosos findam abruptamente o mar, formando pequenas planícies, 

onde se encontram as cidades de Dili, Batugadé e Liquiçá. Isto ocorre devido a este lado 

da ilha receber menor quantidade de chuva e o período seco ser mais prolongado, 

gerando, consequentemente, menos intemperismo e erosão. No Sul o relevo é menos 

acidentado, com altitudes inferiores a 500m, contendo abundância em cursos d’água, 

onde quase todo o litoral é constituído por planícies aluviais que podem chegar a 10 km 
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de largura e terraços flúvio-marinhos em Covalina e Manufahi. Essa formação se deve 

ao período de chuva ser mais longo, possibilitando a ocorrência de mais intemperismo, 

erosão e sedimentação. À Oeste as áreas são mais planas e estreitas. Na parte Leste 

existe uma configuração intermediária, com planaltos, como o de Baucau, e 

peneplanícies que são cobertos por savanas e pastagens. Nela se encontra a principal 

lagoa do território, a lagoa de Ira Lalaro, resíduo do enchimento de uma antiga laguna 

de atol, que se formou na cratera de um vulcão extinto que teve subsidência. 

 Cerca de 45% do território apresenta inclinação acima de 40%. Essa 

configuração propicia erosão nas encostas, favorecendo deslizamentos de terra, o 

desenvolvimento de ravinas e voçorocas, além de causar prejuízos na atividade agrícola.  

Em Oecussi e na Ilha de Ataúro o relevo é acidentado, com picos que 

ultrapassam 1000m. No primeiro encontramos o Morro Nípane com 1.253m  e no 

segundo o Morro Manococo com 1.000m. 

 

5. Hidrografia 

 

 Diferente do Brasil, no Timor Leste os cursos d’água são considerados ribeiras e 

riachos, ao invés de rios. Estes por sua vez são chamados de “motas”.  

 A hidrografia do Timor Leste é influenciada pelo relevo e o clima da região. 

Devido à ilha ser pequena e com relevo acentuado, os rios são curtos, se estendendo por 

algumas dezenas de km, e escoam rapidamente. A maioria dos cursos d’agua nasce no 

maciço central, correndo para Norte ou para Sul (Figura 21). Assim, o clima vai 

influenciar no fluxo dos riachos. Na costa Norte, devido ao período de seca ser maior, 

os riachos ficam secos boa parte do ano. Na região Sul e Leste, o período de chuvas é 

mais prolongado, sendo nesta área que se encontram as ribeiras de fluxo permanente, 

que em períodos de maior precipitação não conseguem comportar o escoamento, dando 

origem a pântanos e lagoas conhecidos como “coilões”. 
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Figura 21. Rede hidrográfica de Timor Leste. Fonte: Atlas do Timor Leste (2002). 

 

“A acumulação de areia e outros materiais, quer por acção das 

chuvas quer pela acção das marés em cursos de água 

permanentes, torna a drenagem impossível, e, em ambas as 

costas, formam-se lagoas, charcos e pântanos, conhecidos por 

coilões.” (FACULDADE DE ARQUITETURA, 2002). 

 

 Nos períodos de chuva torrenciais, os ribeiros se tornam caudalosos, provocando 

erosões acentuadas nas encostas. Já no período de seca alguns rios chegam a secar 

completamente.  

 

A principal bacia hidrográfica é a da ribeira de Lóis, que 

desagua a sudeste de Liquiçá. A mais extensa é a de Lacló do 

Norte, com 80km de extensão. Estas duas são as únicas 

permanentes do norte. [...] Em Oecussi a principal ribeira é a de 

Tono. (FACULDADE DE ARQUITETURA, 2002).  
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Ainda existem águas sulfuturosas que apresentam propriedades terapêuticas, 

designadas de “be-manas”. As mais famosas ficam próximas a Bobonaro.  

Porém, muitos dos rios que são encontrados no Timor Lestes estão poluídos em 

detrimento do esgoto de residências e pequenas indústrias que são lançados, devido a 

inexistência de saneamento básico (Figura 22). Outro problema importante é que a 

maioria da população usa a água desses rios para lavarem roupa, tomar banho e outros 

usos domésticos, facilitando o desenvolvimento de doenças. 

 

 

Figura 22. Rio do Timor Leste poluído. Fonte: Maurício Aurélio dos Santos. 

 

6. Solo 

 

A formação pedológica da ilha é influenciada pelo clima, relevo, geologia, sendo 

que há predominância de rochas de origem metamórfica e sedimentar, exceto na Ilha de 

Ataúro, onde há estruturas eruptivas (Figura 23).  

 

Segundo Garcia e Cardoso, os solos do Timor Leste podem ser 

classificados em 15 unidades distintas: os fluvissolos, formados 

por depósitos aluvionares e coluvionares, os cambissolos, que 
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remontam ao período mais antigo do Paleozóico, os vertissolos, 

com 35% ou mais de teor de argila e passíveis de abrir fendas, 

os castazenos, os regossolos, os gleissolos, geralmente formados 

por materiais não consolidados, os histossolos, ricos em 

materiais orgânicos, os luvissolos, os ferrossolos avermelhados, 

os acrissolos, os litossolos, duros e assentes em rocha 

consolidada, os rankers, ou rendzinas, e as associações de solos 

(FACULDADE DE ARQUITETURA, 2002). 

 

 

Figura 23. Formação de solos do Timor Leste. Fonte: Atlas do Timor Leste (2002). 

 

Assim, há predominância de solos cambissolos e vertissolos no interior da ilha. 

Já no litoral encontram-se os fluvissolos, provenientes de depósitos fluviais e marítimos. 

Enquanto que na zona montanhosa da costa norte localizam-se acrissolos. 

A fertilidade dos solos também está associada às condicionantes climáticas e 

geológicas, destacando a interferência da precipitação. Na costa norte, os solos são 

pouco férteis, e há predominância do plantio de palmeira de dendém, utilizando muitas 

vezes técnicas de cultivo de sequeiros. No sul os solos são mais férteis, propícios à 

produção de cereais, milho, batata-doce e coqueiros. A região leste apresenta 

características semelhantes ao sul, com solos férteis e aptidão para mandioca. No 



25 

 

interior montanhoso o solo é adequado para plantações de algodão, café e cana-de-

açúcar, sendo que nas áreas periféricas das bacias hidrográficas há solo propício para a 

cultura de amendoim. Já nas planícies e terraços fluviais existem solos bem irrigados, 

com épocas do ano que alagam, propícios a cultura do arroz. 

 

7. Vegetação 

 

O Timor Leste apresenta uma biodiversidade de espécies incrível. Aqui existem 

florestas equatoriais que constitui uma das mais magníficas manifestações da vegetação 

original de Timor. A capacidade desta cobertura vegetal em fornecer alimento, lenha e 

proteção foi desde cedo apreciada pelas diversas etnias que ocuparam o território 

timorense. 

 

Apesar das condições naturais de Timor serem propícias ao 

desenvolvimento de diversos tipos de árvores, na realidade, 

muitas delas foram cortadas ou queimadas e as florestas estão 

atualmente num relevante estado de degradação. Face à 

deflorestação – associada ao incremento das práticas agrícolas e 

à abertura de pastos para a criação de gado – a percentagem de 

floresta natural no Timor é hoje muito mais reduzida (SERRA, 

2006). 

 

Outro fator que contribui para o desflorestamento é o corte de árvores para a lenha, 

além de exportarem madeiras nobres para a Indonésia.  

A distribuição da vegetação na ilha do Timor está intrinsicamente ligada ao clima, 

relevo, geologia e solo. Devido à presença de uma crista central no meio do território e 

massas de ar irregulares, na costa Sul e Leste o nível de precipitação e umidade são 

maiores, contribuindo assim para o melhor desenvolvimento de espécies vegetais nestas 

regiões. O contrário ocorre na costa Norte que recebe menor quantidade de chuva e 

umidade, com solos menos profundos e, consequentemente, com o crescimento de 

espécies mais restrito.  Nas encostas dos morros mais acidentados o processo de erosão 

é mais intenso, particularmente devido à chuva, deixando o solo mais fino, dificultando 

o desenvolvimento de espécies (Figura 24).  
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Figura 24. Formações vegetais no Timor Leste. Fonte: Timor Lorosa’e, pays au carrefour de l’ Ásie et du 

Pacifique (2001). 

 

Já nas planícies há predominância de manguezais, com espécies rizófora, 

avicenia e acanto (Figura 25). Nesse ambiente são plantado hortaliças.  pântanos, com a 

causarina, a acácia e sampaló, e savanas de campos, que completam o quadro 

biogeográfico do país. 

 

 

Figura 25. Manguezal da região de Suai. Fonte: Timor Lorosa’e, pays au carrefour de l’ Ásie et du 

Pacifique (2001). 

 

No Sul e Leste há formações arbóreas mais densas, sendo que somente nessas 

regiões são encontradas resquícios de florestas primárias, sem ação humana. No interior, 
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onde a altitude é menor, e na costa Norte, há predominância de plantações de palmeiras 

e coqueiros (cocus nucifera) que constituem um dos principais recursos alimentares 

naturais. Já nas zonas de média e grande altitude a vegetação é mais rasteira. 

 De uma maneira geral, proliferam na ilha varias espécies de figueiras, 

especialmente o gondão (Ficus indica), o tamarindo e a nogueira-da-Índia. Além de 

espécies de eucaliptos originados da Austrália. 
 

 

8. Considerações Finais 

 

Os aspectos físicos do Timor Leste interferiram na ocupação do território e no 

desenvolvimento de sua população desde os primórdios. Em alguns momentos eles 

contribuíram ou dificultaram a evolução dessa nação. Foram e ainda são fatores que 

devem ser levados em consideração quando se deseja planejar o futuro deste país. 

Porém, este país apresenta uma história cheia de conflitos e guerras. O investimento 

em educação, infra-estrutura e saúde é recente e ainda precário. Muito dos aspectos 

físicos deste país ainda é desconhecido pela sua população. Os poucos estudos que 

existem sobre esse tema foram feitos por outras nações.  

Um exemplo é a grande jazida de petróleo encontrado tanto no mar quanto no 

continente. As reservas conhecidas são extraídas e comercializadas, porém, por outros 

países. No continente se conhece que tem, mas não se sabe se é rentável sua exploração 

e qual sua exata quantidade. 

Assim, conhecer os aspectos físicos e entender suas inter-relações é fundamental 

para se planejar um futuro melhor para essa nação. 
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(sugestão de filmes, livros, etc.) 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

  

Documentário: COSMOS 
 

‘Cosmos: Odisseia no Espaço’ vai inventar 

novas narrativas científicas de maneira a 

revelar a imensidão do universo e reinventar 

elementos míticos da série original, incluindo 

o calendário cósmico e o navio espacial da 

imaginação.  

Unindo ceticismo e pensamento, e 

interligando a ciência rigorosa com elementos 

visuais, emocionais e espirituais, esta será 

uma experiência transcendente – a visão do 

cosmos na sua imensa escala tal como a 

conhecemos. 

Fonte: 

https://www.natgeotv.com/pt/cosmos/sobre 

Livro: Sociedade e o Espaço Geográfico no 

Brasil 

 

Sinopse: Tornou-se uma verdade acadêmica 

dizer que a sociedade é um espelho do seu 

espaço, assim como o espaço é um espelho da 

sua sociedade. Mas pouco se fala sobre o que 

é isso na realidade brasileira. Neste livro, Ruy 

Moreira, um dos mais importantes geógrafos 

do Brasil, aplica essa perspectiva de modo 

teórico e metodológico para fazer um traçado 

da sociedade brasileira a partir das condições 

espaciais que a paisagem do país apresenta. 

Seguindo uma linha temporal, o autor 

descreve e analisa essas paisagens e 

movimentos sociais históricos a elas 

relacionados, mostrando como o arranjo 

espacial determina as bases estruturais da 

sociedade. 

Fonte: 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/36

65926?mi=VITRINECHAORDIC_frequently

boughttogether_product_3665926 
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Eventos 

 
II EnpegSul 

ENCONTRO DE PRÁTICAS DE ENSINO DE GEOGRAFIA DA REGIÃO SUL  

Informações: http://enpegsul2014.blogspot.com.br/ 

 

 

XVII ENDIPE 

Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino 

"A didática e a prática de ensino nas relações entre a escola, a formação de professores e 

a sociedade." 

11/11 a 14/11/2014  

Informações: http://www.uece.br/eventos/xviiendipe. 

 
 

VI SEMINÁRIO DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

E PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO LITERÁRIA 

Período de realização 15, 16 e 17 de outubro de 2014 

Universidade Federal de Santa Catarina - Campus Trindade  – Florianópolis – SC 

Informações: http://literaturainfantilejuvenil.wordpress.com 

 

 

Sétimo Encontro Latino-americano de Estudantes de Geografia (ELEG) 

Data: Outubro de 2014 

Local: Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso (PUCV) - Chile 

Informações: http://www.elegchile2014.pucv.cl/ 

 

 

II Seminário Latino-americano de Geografia e Gênero 

Data: 8/10 a 12/10/2014 

Local: UNIR (Universidade Federal de Rondônia) 

Informações: http://www.gete.net.br/ocs/index.php/ugi/slagg 

 

 

Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica 

Data: 14/10 a 17/10/2014 

Local: UFPR – Curitiba – Paraná 

Informações: http://www.abclima.ggf.br/eventos.php 

 

  

http://www.abclima.ggf.br/eventos.php
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XVII ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino 

Data: 11/11 a 14/11/2014 

Promoção: UECE 

Local: SEBRAE/Hotel Praia Centro/Hotel Blue Tree Premium 

Informações: http://endipe.pro.br/site/ 

 

III ENCONTRO REGIONAL SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL, 

MARÍTIMO E COSTEIRO 

Ambientes Costeiros e Marinhos, Gerenciamento Integrado e Possibilidades  de 

Preservação. 

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA 

01 a 03 de outubro de 2014 

 

 

Lançamento da 4ª edição do Boletim Historiar 

 

 
1º Colóquio Internacional de História Cultural da Cidade - Sandra Jatahy 

Pesavento 
 

 
 

 

 


