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Processos geomorfológicos 
 
 No último material de revisão de geografia física, estudamos os processos endógenos de formação da Terra. 
São eles os responsáveis pela atual posição dos continentes, pela formação ou destruição de crosta terrestre, pela 
elevação ou subsidência das formas de relevo, pela criação das rochas e ainda por uma série de outros fenômenos 
que estão na origem do planeta Terra. 
 Se estes processos são conhecidos como forças de criação, os processos geomorfológicos são entendidos 
como aqueles ligados a transformação. Todas as formas de relevo, as rochas, os solos, etc., estão em constante 
processo de evolução e modificação, as formas de relevo são ininterruptamente esculpidas pela ação da natureza. 
 Os processos endógenos e exógenos atuam concomitantemente criando e modificando a superfície 
terrestre. As forças internas do tectonismo criam as formas que, ao serem expostas, serão gradativamente 
modificadas pela ação dos agentes externos, especialmente pela água, pelo vento e pelo sol. Como a Terra é um 
organismo vivo e dinâmico, isso inclui obviamente os seres vivos. Do mais diminuto e simples ao mais complexo, 
como é o caso dos seres humanos, todos têm potencial de interferir no processo de modelamento e desgaste da 
superfície. 
 Algumas vezes, essa dinâmica de modificação das paisagens terrestres pode ser observada dentro do nosso 
tempo histórico, como quando há um deslizamento de terra numa encosta ou uma avalanche de neve, por exemplo. 
No entanto, o tempo dos agentes geomorfológicos de transformação é o tempo geológico, profundamente lento e 
de pouca visualização ao longo de uma vida humana. Por exemplo, ao longo de 80 anos, o tempo de vida de algumas 
pessoas, a placa sul-americana terá se afastado menos de 3 metros da placa africana, uma distância insignificante 
para a dinâmica da natureza e pouco perceptível para um ser humano. Agora imagine a longa duração do desgaste 
da água da chuva, do sol e do vento em um bloco rochoso como o Pão-de-açúcar no Rio de Janeiro. Menos 
perceptível ainda, não é mesmo? 
 Por isso, é necessário um exercício de imaginação por parte dos estudantes para visualizar estes processos, 
mas também é necessário muito empenho científico para reconstruir a história do planeta e dos seus processos. Por 
sorte, existem muitos indicativos, fósseis e marcas que as próprias rochas, o relevo e os solos nos mostram para que 
possamos explicar e contar sobre o surgimento e a transformação da Terra. Agora que você já está mais situado no 
tema, vamos aos seus principais conceitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTEMPERISMO, EROSÃO E SEDIMENTAÇÃO 
 
Intemperismo 
 
 O intemperismo, também chamado de meteorização, é um processo de desgaste, fragmentação, 
desintegração e decomposição das rochas e solos pela ação dos elementos da natureza. Tudo que está exposto na 
superfície terrestre não pode escapar da ação do tempo, por isso, as formas de relevo visíveis na paisagem têm sido 
constantemente modificadas e esculpidas, ainda que ao longo de nossas vidas esse processo não seja perceptível aos 
olhos. 
 O calor do sol, a ação da água das chuvas e dos rios, a ação biológica dos microrganismos, as raízes das 
árvores e o gelo em áreas mais frias são responsáveis por esse processo de desgaste. Contudo, esses elementos não 
agem da mesma forma no processo de intemperização de uma rocha e por isso nós os dividimos em três tipos: 
intemperismo químico, intemperismo físico e intemperismo biológico. 
 O intemperismo químico é o mais relevante por ser aquele com maior potencial de desgaste, especialmente 
para a realidade do Brasil, dado que nosso território está localizado em sua maior parte entre a linha do equador e o 
trópico de capricórnio, sob influência principal do clima tropical. Isto nos confere um índice pluviométrico anual 
significativo, além de nossa complexa e extensa rede hidrográfica, compondo assim um intemperismo químico com 
forte atuação da água da chuva, dos rios e das águas de subsolo com os lençóis freáticos e aquíferos.  
 Nesse tipo de intemperismo, há uma reação química da água com a rocha que tem seus minerais dissolvidos 
ou alterados. Vamos considerar os terrenos onde predominam as rochas de origem calcária. Nesses locais, a água da 
chuva, carregada de acidez pelo gás carbônico da atmosfera, estabelecerá 
uma reação química que decompõem a rocha formando cavernas, muitas 
com rios internos. As estalactites e estalagmites em cavernas também se 
formam por esse processo, como mostra a imagem abaixo. 
 

 
 
 
 No entanto, a água das chuvas não age de forma idêntica em todas as rochas. O calcário, já citado acima, é 
uma rocha com maior potencial de desgaste, mas não é esse o caso de algumas outras rochas que se mostram bem 
mais resistentes, como o granito, por exemplo. Por isso, na hora que a água “escolhe” um caminho para percorrer, 

“Água mole em 

pedra dura, tanto 

bate até que fura” 

Um velho e 

conhecido ditado 

popular que 

expressa bem a 

insistência das 

águas no 

processo 

progressivo de 

desgaste das 

rochas. 



será aquele mais fácil, aquele cujo potencial de desgaste é mais elevado. Podemos nos voltar à imagem acima e 
observar a água que penetra no solo e se infiltra até atingir o interior da caverna. Esse caminho de infiltração foi 
realizado dissolvendo os minerais menos resistentes. Por isso a água percola por um caminho e não por outro. 
Abaixo, observe a imagem de uma caverna de calcário localizada em Bonito, Mato Grosso do Sul. 

Mas não apenas 
o tipo de rocha pode 
facilitar ou dificultar o 
intemperismo realizado 
pela água. As formas do 
relevo também 
cumprem esse papel a 
partir da sua declividade. 
Encostas que são muito 
íngremes, logo escoam a 
água das chuvas em 
direção às partes mais 
baixas do relevo, ficando 
assim, com menos 
tempo de exposição à 
sua ação. Já as encostas 
de inclinação mais suave 
ou mesmo as áreas mais 
planas, tem esse tempo 
de exposição mais 
prolongado, acentuando 

o processo de intemperismo e contribuindo para aumentar a profundidade dos solos. 
Os solos, inclusive, nada mais são do que rocha intemperizada em composição com a matéria orgânica 

oriunda dos microrganismos que ali vivem. Se a água é o principal agente provocador do intemperismo, então é 
comum que em áreas onde os índices pluviométricos são elevados, encontremos solos mais profundos e com várias 
camadas. Isto ocorre porque, quanto mais tempo as rochas permanecem em exposição à ação da água, mais elas 

serão desgastadas. 
Além disso, as 
áreas mais baixas 
de um relevo 
tendem a receber o 

material 
desgastado do 
entorno mais alto 
(lembram-se das 

bacias 
sedimentares do 
material passado?), 
aumentando assim 
a profundidade dos 
solos. 

Em áreas 
onde há 

prolongada 
escassez de chuva 
ao longo do tempo, 
os solos tendem a 
ser mais rasos. A 
esse processo de 

formação dos solos, chamamos pedogênese. Observe a imagem acima. 
Com o predomínio do intemperismo químico na faixa que chamamos de Zona Intertropical, cabe pensar 

como ficam as formas de relevo quando estas tem um alto grau de exposição à força da água da chuva, não só pela 
sua quantidade, mas pelo longo tempo de sua atuação. Geralmente, as formas de relevo nessas localidades possuem 



um formato mais arredondado, mais sinuoso porque o desgaste da rocha exposta faz com que uma camada de solo 
se forme sobre ela. Pensando no caso do Brasil, o litoral tem altos índices pluviométricos, inclusive de chuvas do tipo 
orográfica, quando a umidade que vem do mar se condensa e chove diante de uma barreira, no caso a Serra do Mar. 
Ao longo do tempo, esse compartimento de relevo, pelo seu tipo rochoso, pela sua declividade e pela quantidade de 
chuvas, é modelado de forma sinuosa, criando o que chamamos de Mares de Morros, um domínio morfoclimático 
localizado na faixa litorânea do Brasil, do sul ao nordeste. Observe a imagem abaixo e a localização este domínio no 
mapa do Brasil. É este o tipo de relevo que predomina em grande parte do estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 Já o intemperismo físico é aquele onde a rocha é fragmentada pela contração/dilatação provocada pela 
diferença de temperaturas. Esse tipo predomina em áreas onde há uma grande amplitude térmica diária, 
especialmente em áreas desérticas cujas temperaturas são elevadas durante o dia, mas significativamente baixas 
durante a noite. Isto quer dizer que ao longo do dia as rochas se dilatam pelo calor e durante a noite elas se 
contraem pelo frio. Com o passar do tempo, os minerais cujas ligações químicas são mais frágeis, se rompem e a 
rocha se fragmenta. Como na imagem abaixo. 

 
 Em lugares onde predomina o 
intemperismo físico, não veremos o 
padrão de formas de relevo 
arredondadas, como no caso do 
intemperismo químico. Os solos 
também tendem a ser menos 
desgastados, mais rasos e possuírem 
fragmentos de rochas maiores. Isto 
ocorre porque não predomina nessas 
áreas, a dissolução e decomposição 
dos minerais em reação química pelo 
contato com a água, mas sim a fratura 
em pedaços nos pontos mais frágeis 
das rochas. Em linguagem 
simplificada, a água decompõe os 



minerais em pequenas partículas e a grande amplitude térmica desagrega a rocha em pedaços maiores. 
 A abertura dessas fraturas na rocha facilita que a desagregação se amplie pela ação do gelo e das raízes das 
árvores. Em áreas de clima frio, a precipitação pode acumular água nas fraturas das rochas que, com a diminuição da 
temperatura, pode congelar se expandindo e forçando a desagregação. O mesmo ocorre com as raízes das árvores 
que podem crescer dentro desses espaços de falha potencializando a quebra do material rochoso. Abaixo podemos 
visualizar um esquema explicativo do gelo e uma foto das raízes de uma árvore crescendo na fratura de uma rocha. 

 
 

 
 
É importante ressaltar que as formas de intemperismo não são excludentes entre si, mas podem acontecer 

de forma associada. Por exemplo, as rochas que se desagregam pela dilatação/contração, abrem fraturas nas rochas 
que facilitam o intemperismo químico em caso de precipitação com o acúmulo da água nessas frestas. Sem que essa 
água vire gelo ou até que ela congele, o intemperismo químico vai atuar. Ocorre também que um mesmo agente 
pode atuar em dois tipos de intemperismo, é o caso das já citadas raízes das árvores. Elas podem tanto agir 
fisicamente, ampliando mecanicamente as fraturas, como também podem agir biologicamente, já que as bactérias e 
fungos presentes nas árvores, nos líquens e musgos liberam substâncias que alteram a composição química da 
rocha. 



 A força dos ventos também é capaz de esculpir as rochas. Os ventos são tanto agentes do intemperismo 
quanto da erosão (mais à frente estudaremos a erosão mais detalhadamente). Na verdade, é durante a própria 
erosão que o vento esculpe as rochas. Durante o transporte de grãos de areia de um lugar para o outro, ele os 

arremessa nas 
rochas, 

desgastando-as. As 
formas que se 
originam desse 
fenômeno são 
bastante diferentes. 
Observe ao lado a 
rocha conhecida 
como Árvore de 
Pedra, localizada no 
deserto boliviano. 
 Como você 
pôde perceber, os 
agentes do 
intemperismo atuam 
de forma combinada 
para decompor, 
dissolver e 
desagregar as 
rochas. Ao produto 
dos tipos de 

intemperismo, chamamos sedimentos. Eles podem ter tamanhos variados e se originam de diferentes rochas, 
podem permanecer no local de origem do desgaste ou podem ser transportados para outras áreas. 
 
Erosão 
 
 Essa ação de transportar sedimentos de um lugar ao outro é a erosão. Por vezes, o intemperismo e a erosão 
são descritos como a mesma coisa, mas na realidade são processos diferentes, embora relacionados. Para haver 
erosão, antes tem que ter havido o intemperismo. É o intemperismo que produzirá o material que a erosão 
transportará e depositará. Muitos dos agentes que nós vimos que provocam o intemperismo são os mesmos 
responsáveis pela erosão. Água, vento, seres vivos, e a própria ação da gravidade, são capazes de levar sedimentos 
de um lugar ao outro. Isto quer dizer que durante a erosão, sempre teremos um lugar que está perdendo material 
enquanto outro está recebendo. Observe a imagem abaixo. 

 
 Assim como outros 
processos físicos, a erosão é 
um fenômeno natural e está 
na origem de rochas e 
bacias sedimentares e 
também da forma de relevo 
conhecida como planície. 
Relembrando o material 
anterior de geologia, as 
rochas e bacias 
sedimentares são formadas 
pelo sucessivo depósito de 
sedimentos em áreas mais 
baixas sendo a erosão a 
responsável por carregar 
esse material até sua zona 
de depósito. O mesmo 
ocorre com as planícies. 
Elas se formam porque os 



planaltos são intemperizados e os sedimentos originados são carregados pela erosão, só então se depositando em 
áreas mais baixas formando-as. Mais à frente falaremos das formas de relevo em específico. 
 Por hora, vamos explicar os tipos de erosão. Como a água é o principal agente erosivo, vamos começar por 
ela. A erosão hídrica pode ser realizada pela ação da água das chuvas (erosão pluvial), dos rios (erosão fluvial), do 
mar (erosão marinha) e pela água em estado sólido, o gelo (erosão glacial). Por último, veremos a erosão provocada 
pelos ventos (erosão eólica). 
 
- EROSÃO PLUVIAL 
 
 Como já dissemos anteriormente, no Brasil predominam tipos climáticos que possuem a alta pluviosidade 
como característica. Claro que o regime de chuvas não é padronizado em sua distribuição territorial, nem em sua 
quantidade de chuvas, mas de uma forma geral, nossos índices pluviométricos são significativos. Por isso, a erosão 
pluvial é muito atuante em nosso território e sua ação pode ser mais ou menos intensa a depender de alguns 
fatores, naturais e humanos. 
 A erosão causada pelas chuvas oscila em intensidade de acordo com a declividade do terreno, com a 
profundidade dos solos e com a existência de vegetação. Todos esses fatores influenciam a erosão mesmo sem a 
interferência humana, no entanto, é ela que potencializa a intensidade do processo erosivo. Vamos por partes. A 
declividade atua junto com a ação da gravidade, ou seja, quanto mais íngreme for um terreno, a encosta de um 
morro, mais facilmente esses sedimentos serão carregados para áreas mais baixas. Isto inclusive se relacionará com 
a profundidade dos solos. Áreas muito inclinadas não conseguem segurar os sedimentos e tendem a ter solos mais 
rasos, isto quando não há solo algum, deixando a rocha exposta. Por último, temos a ação da vegetação que, com 
suas raízes, fixa os solos e diminui a perda de sedimentos pela erosão. 
  A vegetação merece uma explicação mais 
detalhada, pois ela é bastante afetada pela 
interferência humana. Além das raízes segurarem os 
solos, as folhas e galhos das árvores e arbustos são 
responsáveis por amortecer a força dos pingos de 
chuva no solo. Pode parecer pouca coisa, mas a copa 
das árvores diminui a velocidade e o impacto da chuva 
antes dela chegar ao chão. Em um terreno desnudo, 
sem vegetação, os pingos da chuva caem diretamente 
no solo produzindo um fenômeno chamado “splash”, 
como você pode ver na imagem ao lado. Ele faz 
fragmentos do solo saltarem, facilitando que fiquem 
mais soltos e fáceis de serem carregados pela erosão. 
 Geralmente, a retirada de vegetação pelos 
seres humanos vem acompanhada da implantação de 
alguma atividade antrópica. Seja a construção de 
moradias em áreas urbanas, seja a implantação de atividades agropecuárias em áreas rurais. Ambas, se realizadas 
sem planejamento, de forma ostensiva e desrespeitando as características da natureza, acarretarão uma série de 

problemas. 
 Isto ocorre porque um solo sem 
vegetação, exposto e explorado 
intensamente, perde fertilidade, fica 
fragilizado e começa a perder sua capacidade 
de absorção da água das chuvas em seus 
poros. Como você já deve ter percebido, os 
solos possuem poros que são facilmente 
notados quando regamos uma planta, por 
exemplo. Ao colocar um copo de água em 
um vaso de planta, o solo imediatamente 
absorve-a em seus poros, drenando essa 
água. O problema acontece quando o solo é 
explorado intensamente, perdendo sua 
porosidade e, consequentemente, sua 
capacidade de absorver a água em 
quantidade adequada. 



Com o aumento do nível de exposição, de empobrecimento e diminuição da porosidade, a água não será 
adequadamente absorvida pelo solo. O que acontecerá? Acontecerá uma coisa chamada erosão laminar ou 
lixiviação, provocada pelo elevado escoamento superficial da água que “lava” os solos carregando junto com os 

sedimentos os nutrientes disponíveis no 
solo. Com o passar do tempo, este 
processo pode avançar para a erosão em 
sulcos, quando algumas linhas ou 
caminhos de perda dos solos já se fazem 
visíveis. 
 Nesse tipo de escoamento, 
bastante sedimento será carregado pelas 
águas das chuvas gerando problemas 
tanto nas áreas que perderam 
sedimento, quanto nas áreas que os 
receberam. Nas áreas de perda de 
sedimentos, teremos um solo cada vez 
mais frágil e infértil. Caso o processo 
erosivo não seja contido, a erosão pode 
evoluir para ravinas e voçorocas, 
processos avançados de perda de solos 
mais difíceis de serem revertidos. Não 
sabe o que é uma ravina ou voçoroca? 

Então observe a imagem acima. 
Quem nunca passou por uma imagem como essa na beira de uma estrada? Perceba o quanto de solo se 

perdeu pela erosão nesta encosta. Mas para onde foi o solo que esta encosta perdeu? Muito provavelmente, no 
caso dessa foto, o solo invadiu a estrada e precisou ser retirado. No entanto, um processo bastante comum é que os 
solos, ao serem carregados 
para as áreas mais baixas, 
encontrem um rio. A erosão 
carregando sedimentos em 
grandes quantidades para 
dentro de um rio pode gerar 
um processo chamado 
assoreamento. O 
assoreamento pode fazer um 
rio desaparecer, soterrando-o 
com os sedimentos oriundos 
da erosão.  
 No caso das áreas 
onde predominam atividades 
agropecuárias, a retirada da 
vegetação e a implantação dos 
cultivos e da criação de gado 
sem o manejo adequado, 
desgastam e empobrecem os 
solos, facilitando a erosão. No caso da pecuária, o pisoteio do gado compacta o solo comprimindo-o, eliminando sua 
porosidade e facilitando o escoamento superficial. 
 

 

Manejo e conservação dos solos 

Conjunto de práticas e princípios que estejam calcados no bom uso dos solos, 

buscando não só sua produtividade, mas essencialmente a manutenção e 

conservação da fertilidade evitando a erosão e a perda de ecossistemas. 



Nas áreas urbanas, a vegetação é retirada cedendo lugar ao asfaltamento, a canalização dos rios e a 
construção de moradias. Enchentes e deslizamentos de encostas são problemas recorrentes na época das chuvas. A 
falta de planejamento urbano e a desigualdade social, que empurra os mais pobres para as áreas sem infraestrutura, 
intensificam a erosão e tornam esse processo ainda mais dramático por colocar a vida das pessoas em risco. 

 
 A foto ao 
lado é de uma das 
maiores tragédias 
ambientais do 
Estado do Rio de 
Janeiro. Em 2011, 
as intensas chuvas 
de verão 

provocaram 
deslizamentos na 
região serrana e 
deixaram mais de 
900 mortos, quase 
400 desaparecidos 
e mais de 20 mil 
desabrigados. 

 A 
combinação de 
chuvas intensas, 
terrenos íngremes 
e ocupação sem a 

adequada infraestrutura, provocaram uma catástrofe. 
 Mas veja, a ação humana só vem potencializar um processo que já ocorre naturalmente. Com a combinação 
dos fatores já citados, a erosão movimenta sedimentos mesmo sem interferência dos seres humanos. Na imagem a 
seguir, podemos perceber como áreas sem intervenção humana também se movimentam com a erosão. 
 Esta imagem é de 
um deslizamento que 
ocorreu na Ilha Grande, 
município de Angra dos 
Reis, em janeiro de 2010. 
A área que deslizou não foi 
desmatada, mas perceba 
que a declividade é 
acentuada. Isso faz com 
que os solos sejam mais 
rasos e que sua 
capacidade de absorção de 
água da chuva seja 
reduzida. Mesmo que haja 
vegetação, todo solo tem 
um limite de absorção de 
água. Neste caso, a 
combinação da 
declividade, da baixa 
profundidade dos solos e 
do excesso de chuvas, 
provocou um 
deslizamento na encosta. 
 A erosão, especialmente acentuada pela ação antrópica predatória, é um fenômeno que compromete a 
qualidade dos solos e a vida daqueles que se encontram em situação vulnerável de moradia. Embora sendo natural, 
seus efeitos danosos podem ser minimizados com base em políticas públicas que combatam o desmatamento, a 
agropecuária sem manejo e a pobreza que leva milhares de pessoas a habitarem áreas irregulares. 



- EROSÃO FLUVIAL 
 
 A erosão das águas não se encerra na ação das chuvas e das enxurradas, mas segue a partir dos rios que, 
organizados em um sistema chamado de bacia hidrográfica, vai modelando o relevo por onde passa. Esta erosão, 
chamada de fluvial, além de lenta, é contínua, desgastando e erodindo as margens dos rios. Um bom exemplo de 
erosão fluvial que modela naturalmente o relevo são os cânions. 
 Cânions são vales profundos que se formam a partir de dois processos combinados, um endógeno e outro 
exógeno. Estas áreas passam por lentos processos de soerguimento, a epirogênese que estudamos no material de 

geologia. A partir dele, o 
terreno soergue e se 
expõe ao desgaste dos 
rios que 

progressivamente 
aprofundam os vales. 
Quanto mais a 
epirogênese atua, mais 
íngreme fica o terreno, 
permitindo que os rios 
ganhem maior 
velocidade e aumentem 
sua capacidade de 
erosão. Ao lado, temos 
uma imagem do Grand 
Canyon, localizado no 
Arizona, Estados Unidos. 
Há mais de 5 milhões de 
anos o rio Colorado 
esculpe os paredões do 
cânion tendo sua 

potência ampliada na época das chuvas, quando o volume de água aumenta e mais sedimento consegue ser retirado 
e transportado. 
 O Brasil também possui este tipo de relevo característico do modelamento fluvial. Nossos cânions estão 
localizados no Rio Grande do Sul e os mais famosos são o Itaimbezinho e o Fortaleza. Logo abaixo você pode ver uma 
foto do cânion Fortaleza e do rio que corre no fundo do vale. 
 Mas nem só de belezas naturais é marcada a erosão fluvial. A ação antrópica atua de forma intensa nas 
margens dos rios 
potencializando a erosão 
das margens. 
 Um pouco mais 
acima, havíamos 
comentado brevemente 
sobre o assoreamento 
dos rios, um fenômeno 
marcado pela rápida 
deposição de sedimentos 
em quantidade suficiente 
para aterrá-lo, podendo 
alterar seu curso e até 
provocar sua extinção. 
 Além dos motivos 
já citados no tópico de 
erosão pluvial, há outro 
elemento que intensifica 
o processo de erosão 
fluvial que é a retirada da 
mata ciliar, a vegetação 
localizada nas margens dos rios. 



 Quando a erosão pluvial se associa a erosão fluvial com grandes volumes de chuva, aumento da erosão 
laminar e com a chegada de grande fluxo de água e sedimentos aos rios, cuja mata ciliar por ventura tenha sido 
retirada, suas margens erodem com mais facilidade e em 
maior quantidade, pois estão suscetíveis ao 
desmoronamento. 

Observe a imagem de um rio em processo de 
assoreamento e o esquema explicativo de como ele ocorre. 

 
Esta associação entre o regime pluvial e fluvial oscila 

de acordo com as estações mais ou menos chuvosas, já que é 
a água da chuva que abastece o sistema hídrico. Para alguns 
pesquisadores, as alterações climáticas das últimas décadas 
podem potencializar a erosão alternando períodos de intensa 
estiagem com períodos de intensa chuva. Ao menos é o que 
cogitam pesquisadores envolvidos com o tema em áreas que tem sofrido significativamente com a erosão fluvial. 
Um dos exemplos é o da comunidade de Catalão, localizada nas margens do rio Amazonas e que nos últimos anos 
tem passado por grandes desmoronamentos. Para entender a situação de Catalão de forma mais aprofundada, 
consultar o link http://temas.folha.uol.com.br/natureza-do-desastre/amazonas/moradores-do-am-abandonam-
comunidade-afetada-por-erosao-fluvial.shtml. Sobre aqueles que são mais afetados por desastres ambientais, ler o 
quadro ao final deste tópico sobre erosão. 
 
- EROSÃO MARINHA 
 
 Erosão marinha, como o próprio nome já diz, é aquela provocada pelo mar através da ação das ondas. Este 
tipo de erosão, chamado também de abrasão ou de erosão costeira, ocorre pela ação química da água, mas também 
pela força das ondas que podem quebrar e arrastar pedaços de rochas. Inicialmente a erosão ocorre sobre os 
paredões, as falésias, que ficam à beira mar e que, com o progressivo desgaste, vão transformando-se em 
sedimentos que serão arrastados e depositados formando a areia da praia. 
 Como o Brasil é um país com extensa linha de costa, a erosão marinha é um fenômeno bastante comum em 
nosso litoral. O problema, assim como em todos os tipos de erosão já citados aqui, é quando a ocupação humana no 
litoral ocorre de forma não planejada e com proximidade excessiva do mar. Atualmente, aproximadamente 60% da 
costa tem sido afetado pela erosão intensificada pela ação humana no Brasil. 
 Um fator em escala global que contribui para a erosão costeira é o aumento do nível do mar, mas em escala 
local, são as construções na faixa costeira. Prédios, casas, resorts, portos, piers, toda construção na linha de costa 
pode afetar a dinâmica natural que está calcada na movimentação dos sedimentos de um lugar para o outro. O 
vento, as marés e até os rios que desembocam no mar, retiram sedimentos de um ponto para depositá-los em 
outro, fazendo com que o balanço entre a retirada e a deposição de sedimentos fique equilibrado. Uma obra de 
engenharia colocada no meio do caminho do transporte atrapalha esse processo, fazendo com que o mar avance, 
em alguns casos erodindo a costa de um lado e ampliando a faixa de areia do outro.  
 
 
 

http://temas.folha.uol.com.br/natureza-do-desastre/amazonas/moradores-do-am-abandonam-comunidade-afetada-por-erosao-fluvial.shtml
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Veja o exemplo de Barra do Furado em Quissamã, estado do Rio de Janeiro. A diferença de largura da faixa 
de areia em cada um dos lados do Canal das Flechas é significativa. Um dos problemas do avanço do mar é a 

chegada de água salgada em 
áreas do continente onde 
haja lençol freático. Isto 
contamina a água doce que 
muitas vezes é usa para 
consumo humano e para as 
atividades agrícolas. Por 
sinal, foi isto que ocorreu no 
Porto do Açu, em São João 
da Barra após a construção 
de um aterro hidráulico. No 
distrito de Açu, o mar 
também está avançando. 

Assim como em 
Atafona, também em São 
João da Barra, onde ao longo 
das últimas décadas o mar já 
“engoliu” pelo menos 14 
quarteirões de casas e 
comércios. Segundo os 

pesquisadores, o problema de Atafona está diretamente ligado ao rio Paraíba do Sul, um dos mais importantes da 
região sudeste e responsável pelo abastecimento de água, geração de energia, irrigação de áreas agrícolas, uso 
industrial e diluição de 
esgotos de diversos 
municípios desta região.  

A foz do Paraíba do 
Sul é justamente em São João 
da Barra, na praia de Atafona. 
No entanto, com tantas 
atividades, o rio teve sua 
capacidade de transporte de 
sedimento até a foz, 
diminuída. Se há menos 
sedimento chegando, o mar 
avança. Atafona é talvez um 
dos exemplos mais 
dramáticos e antigos de 
erosão costeira atuando até 
hoje no Brasil, mas os 
episódios de avanço da 
erosão marinha tem se 
ampliado por toda costa brasileira, especialmente pelo norte e nordeste. 
 
- EROSÃO GLACIAL 
 
 Já a erosão glacial, como o próprio nome indica, ocorre em áreas de clima frio, onde as temperaturas muito 
baixas permitem a formação e o acúmulo de neve e gelo. Este tipo de erosão tem sua atuação mais marcante 
durante o verão, quando gelo e neve passam por um processo de descongelamento. É importante lembrar que toda 
essa massa congelada, está depositada sobre camadas de solo e rocha exposta. Na época do degelo ocorre um 
deslizamento dessa massa das áreas mais altas em direção as áreas mais baixas, carregando consigo não só gelo e 
neve, mas também fragmentos e blocos de rocha. 
 Nesse caso, temos a erosão atuando porque há um deslocamento de rocha, gelo e neve, mas também temos 
o intemperismo, pois as rochas que descem junto com esta massa congelada, atritam-se com as rochas sobre as 
quais estão deslizando. Isto causa uma feição bem característica onde as rochas parecem ter sido arranhadas e 
estriadas. 



  
 Nesta foto 
podemos perceber com 
bastante clareza o 
aspecto das rochas após 
milhares de anos de 
atrito. Cabe notar 
também que, assim 
como a erosão fluvial, a 
glacial cria vales. A 
diferença é que 
enquanto os rios criam 
vales em formato de V, 
o gelo e a neve criam 
vales em formato de U. 
 Mas a 
importância da erosão 
glacial não está só 
naquela que continua 
atuante até os dias de 
hoje nas áreas frias. 
Durante as glaciações, 

fenômeno cíclico em que as geleiras avançam sobre os continentes e mares, o gelo esculpiu uma série de vales que 
hoje estão expostos na superfície terrestre. Geralmente, quando há uma glaciação, o nível do mar diminui, mas 
assim que a Terra passa de novo por um processo de aquecimento, o derretimento do gelo e da neve aumenta o 
nível do mar que invade 
os vales que foram 
esculpidos pelo 
intemperismo e erosão 
glacial. Quando isto 
ocorre, a forma de 
relevo que surge é 
chamada de fiorde, 
formação típica dos 
países escandinavos. 
 No entanto, é 
possível perceber as 
marcas da erosão e 
intemperismo glacial em 
diferentes lugares do 
mundo, até mesmo no 
Brasil. Nosso território já 
passou por algumas 
glaciações, inclusive 
quando ainda fazia parte 
do supercontinente Gondwana. Observando as marcas estriadas nas rochas, os geólogos conseguem afirmar quais 
são os lugares onde as glaciações ocorreram em nosso território. Em áreas do sudeste, nordeste e sul já foram 
identificados depósitos característicos da erosão glacial. 
 
- EROSÃO EÓLICA 
 
 O transporte de sedimentos pelos ventos, assim como os demais tipos de erosão, varia de intensidade ao 
longo do globo, ocorrendo de forma mais significativa em áreas de clima árido e semiárido. Neste tipo de erosão, os 
fragmentos mais superficiais do solo são carregados pelos ventos para serem depositados em outras áreas, sendo 
ainda mais forte em áreas planas onde o vento consegue adquirir maior velocidade. Durante este processo, tais 
fragmentos podem se chocar com rochas expostas causando intemperismo, como já estudamos mais acima. 



 Embora seja um fenômeno intenso em desertos, também é possível de ser visualizado em áreas onde 
existem campos de dunas eólicas. Em localidades como Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, Jericoacoara, no 
Ceará e Lençóis Maranhenses, no estado do Maranhão, o vento é capaz de mover as dunas constantemente de 

lugar.  
Assim como nos demais 

tipos de erosão, a eólica pode se 
transformar em um problema 
quando solos muito erodidos e 
com fragmentos soltos passam a 
ser mais facilmente carregados 
pelo vento fazendo com que a 
taxa de remoção de sedimentos 
seja maior do que a de 
deposição. Mais uma vez, em 
áreas de semiárido onde há 
cultivo agrícola, a retirada de 
vegetação associada a falta de 
manejo adequado, facilita a 
perda dos sedimentos e 
compromete a fertilidade dos 
solos. 

No caso do Brasil, a 
erosão eólica atua de forma menos impactante no transporte de sedimentos do que a erosão pluvial e fluvial. 
Contudo, o sistema global de circulação dos ventos é tão intenso que, o Brasil, em partes da floresta amazônica, 
recebe anualmente sedimentos retirados do deserto do Saara. Neste caso, alguns estudos comprovam que os 
sedimentos vindos do Saara fertilizam os solos, pois são ricos em alguns minerais importantes para a vegetação. 
 
 Sedimentação 
 
 A sedimentação é o estágio posterior ao desgaste realizado pelo intemperismo e ao transporte realizado 
pela erosão. Ela ocorre quando os sedimentos se depositam nas áreas mais baixas da superfície terrestre, podendo 
ser no leito de um rio, numa depressão do relevo, numa área de planície, no fundo dos oceanos, no sopé das 
montanhas, etc. No momento em que as forças da erosão não conseguem mais atuar no transporte, é que a 
deposição acontece. Já estudamos anteriormente o produto da sedimentação ao longo dos milhares de anos, mas 
recordando, este processo forma bacias e rochas sedimentares. 
 A sedimentação pode ser classificada de acordo com o local onde ela ocorre. A sedimentação de tipo fluvial 
ocorre quando o rio perde força para continuar carregando os sedimentos e os deposita em suas margens, a 
sedimentação marinha ocorre com a deposição de areia, tanto na praia quanto no leito do oceano, a sedimentação 
eólica que ocorre pela deposição dos sedimentos em desertos e campos de dunas, a sedimentação glacial que 
deposita as rochas nas partes laterais e frontais das geleiras formando as chamadas morainas, e por último, a 
sedimentação lacustre que ocorre quando os sedimentos são depositados no fundo dos lagos. 
 
FORMAS DE RELEVO 
 
 Quando estudamos os processos endógenos de formação da crosta terrestre e os processos exógenos de 
transformação da mesma, é inevitável que abordemos também as formas de relevo presentes na paisagem da 
superfície terrestre. Estas formas representam a combinação dessas duas forças atuando juntas no modelamento da 
Terra. 

O relevo pode apresentar diferentes formas: cânions, cuestas, serras, tabuleiros, chapadas, etc., mas a titulo 
de melhor compreensão, costumamos definir as formas de relevo em quatro grandes tipo, que são as montanhas, os 
planaltos, as planícies e as depressões. Como todas estas formas surgem da combinação endógena e exógena de 
fatores, vamos acionar alguns conceitos trabalhados no material de geologia para explicar sua formação. 

Começaremos pelas montanhas, a forma de relevo que sempre gera a polêmica sobre sua existência ou não 
em território brasileiro. De fato, a classificação mais utilizada no Brasil define apenas três formas de relevo para 
nosso território, que são os planaltos, as planícies e as depressões, considerando especialmente a origem dessas 
formas. 



Embora não exista uma definição única de montanha, é possível perceber que alguns aspectos se repetem, 
como, por exemplo, as altas altitudes, o relevo acidentado com topos pontiagudos e a formação em cadeias ou 
cordilheiras quando organizadas em sequência. Sua origem pode derivar do choque das placas tectônicas, das 
atividades vulcânicas ou das falhas e dobramentos da litosfera. As principais montanhas que temos hoje na 
superfície são aquelas mais jovens, originadas do movimento orogenético provocado pela tectônica. A Cordilheira 
dos Andes, o Himalaia, os Alpes, são os exemplo mais significativos. 

O Brasil não apresenta tectonismo capaz de formar montanhas como as citadas acima, contudo isto não 
quer dizer que em tempos passados este movimento não tenha ocorrido. Em nosso território temos três cinturões 
orogenéticos, ou seja, três áreas onde existem cadeias montanhosas antigas formadas por tectonismo ao longo de 
um período chamado de Pré-cambriano (aproximadamente de 4,5 bilhões até 600 milhões de anos atrás). 

A questão é que este movimento cessou há muitos milhões de anos atrás e estas montanhas foram 
intensamente desgastadas. As formas de relevo que vemos hoje expostas na paisagem são “jovens”. Jovens porque 
nossos planaltos, planícies e depressões se formaram recentemente a partir do período terciário (65 até 2,6 milhões 
de anos atrás) a partir da abertura do oceano atlântico e do surgimento da Cordilheira dos Andes. Estes dois 
movimentos soerguem o território brasileiro através da epirogênese. Por isso, as montanhas não entraram na 
classificação mais importante que temos do relevo brasileiro, elaborada por Jurandyr Ross. As formas de relevo que 
temos hoje são reflexo de um evento recente de epirogênese que não formou montanhas, mas planaltos, planícies e 
depressões. 

Já os planaltos são formas consideradas residuais por que estão cercadas por áreas mais baixas onde o 
desgaste do intemperismo e a força da erosão já atuaram com intensidade, deixando expostos os planaltos como 
formas mais altas e relativamente planas que ofereceram maior resistência ao intemperismo do que seu entorno. 
Isto não quer dizer que os planaltos não sejam desgastados, já que essa é justamente sua característica 
fundamental. Os planaltos perdem sedimentos para o desgaste do intemperismo e para o transporte da erosão. É 
esse sedimento que será carregado pelas águas e ventos para as áreas mais baixas onde serão depositados. São os 
planaltos, juntamente com as depressões, as formas de relevo que predominam no território brasileiro. 

As depressões são áreas mais baixas do que seu entorno e cuja principal característica é ter sido erodida com 
mais intensidade do que as formas restantes ao seu redor. As inúmeras alterações climáticas ao longo do tempo 
geológico foram mais impactantes em determinadas porções do território do que em outras. É justamente no lugar 
onde o desgaste e transporte são mais profundos que se formam as depressões. Elas podem ser de dois tipos, as 
relativas e as absolutas. Depressões relativas, o tipo mais comum, são caracterizadas por serem mais baixas do que o 
entorno, enquanto as depressões absolutas são mais baixas, inclusive, que o nível do mar. A depressão absoluta 
mais famosa é a do Mar Morto, localizado no Oriente Médio. No Brasil não há depressões absolutas e as relativas 
ficam em torno de 100 a 400 metros de altitude. 

Por último, temos as planícies, relevo que se forma a partir da deposição de sedimentos que foram 
desgastados de outras formas mais altas do entorno e transportados até as áreas mais baixas e planas, geralmente 
no litoral e nas margens dos rios. Enquanto nas áreas de planalto e de depressões predominam o desgaste e a perda 
de sedimentos, nas planícies predomina o ganho, a deposição de sedimentos. Nas áreas dos rios se formam as 
planícies fluviais, sendo a planície do rio Amazonas a mais importante do Brasil. Na faixa litorânea, se formam as 
planícies costeiras, que no caso do Brasil são bastante estreitas. Abaixo, vamos reproduzir alguns esquemas na 
tentativa de melhor visualização dessas formas de relevo. 
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DOMÍNIOS MORFOCLIMÁTICOS 
 
 Como já havíamos comentado em diferentes momentos dos materiais de revisão de geografia física, 
natureza e sociedade, embora estudados de forma separada e a partir de muitas subdivisões específicas, são parte 
de um mesmo sistema chamado planeta Terra. Nenhuma ação, nenhum fenômeno, acontece de forma isolada e 
sem gerar consequências que por vezes se transformam em reações em cadeia. Reforçamos isto porque abordamos 
de forma muito específica vários aspectos dos fenômenos naturais, mas também tentamos, talvez não com muito 
sucesso, amarrar o específico na compreensão do todo, inclusive considerando as ações humanas e a importância 
destes conhecimentos para a produção de uma sociedade ambiental, social e economicamente mais responsável. 
 Nessa tentativa de entender o espaço de forma mais complexa, a geografia física escolar foi 
progressivamente substituindo a regionalização do território brasileiro em biomas, pela regionalização em domínios 
morfoclimáticos. Os domínios são uma forma de classificar o espaço físico brasileiro a partir de suas paisagens, por 
isso não consideram apenas o critério da vegetação, como faz a divisão por biomas. Os domínios são paisagens 
formadas pela interação complexa de diferentes elementos, como o clima, o relevo, os tipos de solo, a vegetação e a 
hidrografia, contudo sem deixar de refletir sobre a ação antrópica e suas consequências. 

 
No mapa ao 

lado podemos perceber 
que existem 6 domínios 
intercalados por faixas 
de transição. São eles o 
Amazônico, o Cerrado, 
os Mares de Morros, a 
Caatinga, as Araucárias 
e as Pradarias. 

Elaborada pelo 
geógrafo Aziz Ab’Saber, 
esta classificação tem 
sido cada vez mais 
utilizada, especialmente 
porque não considera 
os elementos de forma 
isolada. Vejamos as 
características de cada 
um desses domínios e 
quais são os principais 
impactos que os 
atingem. Perceberemos 
que alguns problemas 
se repetem em 
diferentes domínios 
embora com 
intensidades diferentes. 
Vamos começar 

seguindo a ordem indicada pelo mapa. 
 
- DOMÍNIO AMAZÔNICO 
 
 O domínio amazônico, localizado na porção norte do nosso território, tem como característica a alta 
pluviosidade anual, a existência de uma densa floresta equatorial e está localizado em áreas de baixa altitude 
(planaltos e depressões bastante desgastadas e uma planície alimentada por esses sedimentos). Essas características 
possibilitam a existência de uma bacia hidrográfica de grande porte, com rios navegáveis nas áreas de planície e com 
potencial hidrelétrico nas áreas de planalto. Os solos deste domínio não são muito férteis, pois as constantes e 
volumosas chuvas promovem a lixiviação, além das áreas banhadas pelo Rio Negro, cujas águas possuem poucos 
nutrientes devido a acidez. A vegetação pode ser classificada em três tipos: matas de igapó, constantemente 
alagadas; matas de várzea, em áreas cuja inundação é sazonal; matas de terra firme, em áreas que são alagadas 
pelos rios. Seus principais problemas são as queimadas, o desmatamento, o avanço da pecuária, o extrativismo 



ilegal, a invasão de terras indígenas, o trânsito de drogas pelas hidrovias e pelo espaço aéreo e a dificuldade de 
fiscalização das atividades ilegais. 
 
- DOMÍNIO DO CERRADO 
 
 O domínio do cerrado está localizado no Brasil central em área predominante de planaltos e depressões, 
possui clima tropical com duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Sua vegetação é arbustiva, 
retorcida e espaçada, apresentando uma das maiores biodiversidades do mundo. Além da importância por sua 
variedade de flora e fauna, este domínio é o berço de nascentes de importantes bacias hidrográficas do Brasil, como 
as do Araguaia, do Tocantins e do São Francisco. Seus solos costumam ser ácidos e não muito férteis, contudo 
algumas técnicas como a calagem (aplicação de calcário para fertilização) podem minimizar o problema. Atualmente, 
restam poucos remanescentes da vegetação do cerrado e sua retirada impacta todos os outros elementos que 
compões esse domínio. O avanço da fronteira agrícola, sobretudo com o cultivo de soja e a criação de gado, impacta 
a vazão dos rios pela irrigação e aprofunda a erosão dos solos e amplia sua laterização (a lixiviação carrega parte dos 
sedimentos deixando uma camada de óxido de ferro e alumínio). O avanço das atividades agropecuárias geram 
também tensões com populações indígenas, tornando o domínio do cerrado, junto com o Amazônico, num dos que 
mais registram violência e morte no campo. 
 
- DOMÍNIO DOS MARES DE MORROS 
 
 Os mares de morros são um domínio característico da faixa litorânea brasileira, seguindo desde o sul até o 
nordeste do país. A maior parte de seu território está em área de planalto, embora exista uma estreita planície 
costeira. Nos mares de morros, o clima predominante é o Tropical Úmido, o que provoca elevado índice 
pluviométrico e proporciona intenso intemperismo químico, bem como suas encostas, por vezes significativamente 
íngremes, facilitam a erosão. Este desgaste intenso, modela formas arredondadas no relevo, criando as chamadas 
meias-laranjas ou relevos mamelonares. É composto por importantes bacias hidrográficas, cuja utilização industrial, 
para geração de energia e abastecimento urbano, tem provocado graves impactos tanto no regime de vazão dos rios 
quando no aumento da poluição por esgotamento sanitário. Outro grave problema diz respeito à vegetação 
predominante, a Floresta Tropical, uma das mais devastadas pela ocupação urbana e pela exploração dos solos 
férteis. A destruição da chamada Mata Atlântica, a contaminação dos rios, os deslizamentos de encostas todos os 
demais problemas ambientais urbanos, são característicos da ação antrópica neste domínio. 
  
- DOMÍNIO DA CAATINGA 
 
 O domínio da caatinga encontra-se predominantemente em área de depressão, possui clima semiárido e 
vegetação rasteira e retorcida. A baixa pluviosidade produz solos rasos e dificulta a ocorrência de rios perenes, tendo 
a maior parte dos seus rios caráter temporário. Abrange em sua maior parte o que comumente identificamos como 
sertão nordestino, que no imaginário do sudeste ficou marcado pelo flagelo da seca e das migrações. Atualmente 
possui importantes polos de desenvolvimento de fruticultura irrigada. Embora de fato possua fatores físicos que 
comprometam a profundidade dos solos, a agricultura e a vazão dos rios, grande parte dos problemas do semiárido 
se perpetuam pela falta de investimento em soluções que minimizem o problema do povo sertanejo, levando água, 
infraestrutura e oportunidades para esta área. A política pública de transposição do rio São Francisco há bastante 
tempo é um debate importante neste domínio, visto que prometia levar água para áreas mais secas do sertão. 
Contudo, tal projeto foi embargado na justiça inúmeras vezes e por diversos motivos, inclusive pela acusação de 
desviar o curso do rio para áreas que não eram prioritárias, deixando de atender de fato as populações mais 
necessitadas. Na caatinga encontram-se duas importantes cidades nordestinas: Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). 
 
- DOMÍNIO DAS ARAUCÁRIAS 
 
 Este domínio está localizado em área de planalto com altitudes entre 500 e 1.300 metros, é caracterizado 
pelo clima subtropical e por vegetação de conífera. A principal característica de seu tipo climático é o fato de possuir 
as estações do ano bem marcadas, com verões quentes, invernos frios e primavera e outono como estações de 
transição. Os índices pluviométricos são equilibrados, distribuindo-se de modo uniforme ao longo do ano. As chuvas 
contribuem para a manutenção do sistema hídrico, alimentando importantes bacias hidrográficas que, somadas ao 
relevo de planalto, propiciam a instalação de usinas hidrelétricas, como Itaipu e Furnas, por exemplo. Por ter 
ocorrido um derrame de basalto há milhares de anos atrás nesta área, predomina um tipo de solo chamado de terra 
roxa com elevada fertilidade e bastante importante para o desenvolvimento agrícola. Pela sua condição de terreno 



fértil e relativamente plano, facilitou a ocupação humana com significativa retirada das matas de araucárias 
utilizadas em larga escala para produção de papel e de móveis. O desmatamento, a produção agrícola predatória e 
problemas ambientais urbanos como a poluição dos rios são problemas típicos deste domínio. 
 
- DOMÍNIO DAS PRADARIAS 
 
 Localizada em áreas de planalto do extremo sul brasileiro, as pradarias apresentam terrenos de baixa 
altitude com leves ondulações chamadas de coxonilhas. Seu perfil climático varia do clima seco durante todo ano em 
algumas porções, ao clima chuvoso no verão/primavera e seco no outono/inverno, em outras porções. Sua 
vegetação é tipicamente rasteira, de gramíneas, e os rios são perenes. Estes fatores associados facilitam a 
implantação da pecuária e da agricultura, que no caso deste domínio é em grande parte de caráter monocultor. Em 
grande parte, os solos das pradarias são férteis, mas há uma porção deste domínio onde ocorre um tipo de solo 
arenoso. Neste último caso, a predisposição do tipo de solo, somado ao desmatamento e ao uso intensivo do solo 
pela agropecuária, tem ampliado o processo de arenização, caracterizado pela formação de bancos de areia que 
impedem o crescimento da vegetação. 
 
- FAIXAS DE TRANSIÇÃO 
 
 As faixas de transição são áreas complexas com aspectos de dois ou mais domínios e seu próprio nome já a 
indica que elas se configuram como uma espécie de passagem de um domínio ao outro. As principais faixas de 
transição dos domínios morfoclimáticos são: Mata dos Cocais, Agreste e Pantanal. 

 
 A Mata dos Cocais é uma faixa situada entre 
três domínios, o amazônico, o cerrado e a caatinga. 
É de extrema importância para as populações e 
economia local, especialmente pelo extrativismo de 
gêneros vegetais, como o babaçu e a carnaúba. 
 O Agreste se localiza exatamente entre os 
mares de morros úmidos do litoral e a caatinga no 
sertão. Foi extremamente importante no passado 
pela pecuária, algodão e café. Atualmente se 
destacada a agricultura policultora. 
 O Pantanal é uma faixa transnacional, pois 
se estende pela Bolívia e Paraguai, onde é chamado 
de Chaco. Se localiza em uma área de planície, 
inundada por rios que nascem em partes mais 
elevadas. É considerado um santuário ecológico 
para uma diversa fauna e flora. O garimpo, a caça 
predatória e o avanço da pecuária são sérias 
ameaças ao pantanal. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXERCÍCIOS 
 
1. (Espcex (Aman) 2019)  O relevo terrestre não é estático, mas dinâmico. As constantes transformações que ocorrem na crosta 
são provocadas por forças endógenas e exógenas que atuam sobre o modelado terrestre.  
 
Sobre a ação dos agentes internos e externos do relevo podemos afirmar que: 
a) as cadeias orogênicas resultam de movimentos tectônicos de curta duração geológica, que, exercendo pressão em sentido 

horizontal na crosta, originam grandes cordilheiras, como a dos Andes.    
b) o intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo muito característico das regiões desérticas, em virtude da elevada 

amplitude térmica diária nessas áreas.     
c) a Falha de San Andréas, provocada pelo rebaixamento da Placa de Nazca em relação à Placa do Pacífico, é um exemplo de 

força endógena que atua na construção e modelagem do relevo.     
d) as planícies aluviais, detentoras de grande fertilidade, são exemplos de alteração no modelado do relevo provocada 

principalmente pelo processo de sedimentação pluvial.    
e) a Dorsal Mesoatlântica resulta da expansão do assoalho oceânico devido ao movimento convergente entre as Placas Africana 

e Sul-Americana.     
  
2. (Ufrgs 2019)  Leia o texto abaixo. 
O Perfil dos Municípios Brasileiros em 2017, divulgado pelo IBGE, indica que, “dos municípios com mais de 500 mil habitantes, 
93% foram atingidos por alagamentos e 62% por deslizamentos. As secas foram o tipo de desastre que afetou a maior parte dos 
municípios brasileiros: 2.706 ou 48,6%, seguido por alagamento (31%) e enchentes ou enxurradas (27%). A região Nordeste teve 
82,6% de seus municípios afetados, especialmente o Ceará, em que essa proporção chegou a 98%, Piauí (94%), Paraíba (92%) e 
Rio Grande do Norte (91%). Os outros desastres foram mais frequentes no Sul, em que 53,9% dos municípios foram atingidos 
por alagamento, 51% por enchentes ou enxurradas, 25% por deslizamentos e 24,5% por erosão acelerada”. 
 

Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-denoticias/noticias/21633-desastres-
naturais-59-4-dos-municipios-nao-tem-plano-de-gestao-de-riscos>. Acesso em: 09 out. 2018. 

 
Considere as seguintes afirmações sobre eventos climáticos extremos e planejamento urbano. 
I. Episódios de precipitação intensa podem levar à diminuição da capacidade de infiltração do solo e, consequentemente, a 

perdas e danos em áreas urbanas. 
II. As secas independem do quantitativo pluviométrico e do armazenamento de água disponível superficial e 

subsuperficialmente, pois são o reflexo do desajuste entre o consumo e a disponibilidade. 
III. As cidades com maior concentração de áreas verdes, por diminuírem a velocidade do vento e reterem a umidade do ar, 

propiciam melhores condições urbanas para ilhas de calor. 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.     
b) Apenas II.     

c) Apenas III.     
d) Apenas I e II.     

e) I, II e III.

3. (Uece 2019)  O conceito de domínios morfoclimáticos foi proposto, no Brasil, nos anos 1960, pelo geógrafo Aziz Ab'Saber. Essa 
proposta de classificação identificou seis domínios morfoclimáticos, dentre os quais o Domínio das Regiões Serranas Tropicais 
Úmidas ou dos Mares de Morro extensivamente florestados que têm dentre as suas características  
a) a presença de unidades geomorfológicas, como as depressões sertanejas, que são superfícies de erosão em rochas cristalinas 

que se apresentam suavemente onduladas, podendo ser interrompidas por campos de inselbergs e cristas residuais em 
climas semiáridos.     

b) os problemas ambientais associados a degradação dos solos arenosos a partir da degradação da vegetação campestre pelo 
sobrepastoreio e por práticas agrícolas que provocam processos erosivos pluviais com o surgimento de ravinas.     

c) o desenvolvimento em uma área de rochas cristalinas sujeitas a intensas precipitações pluviométricas anuais, onde há um 
extensivo processo de mamelonização e níveis de pedimentos embutidos.     

d) o fato de englobar setores equatoriais e subequatoriais, onde predominam condições de clima quente e úmido além da 
presença de rochas sedimentares da Bacia Amazônica e rochas do embasamento cristalino.     

  
4. (Enem PPL 2019)  As águas das precipitações atmosféricas sobre os continentes nas regiões não geladas podem tomar três 
caminhos: evaporação imediata, infiltração ou escoamento. A relação entre essas três possibilidades, assim como das suas 
respectivas intensidades quando ocorrem em conjunto, o que é mais frequente, depende de vários fatores, tais como clima, 
morfologia do terreno, cobertura vegetal e constituição litológica. 

LEINZ, V. Geologia geral. São Paulo: Editora Nacional, 1989 (adaptado). 
 
A preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado contribuindo para a: 
a) decomposição do relevo.    
b) redução da evapotranspiração.    
c) contenção do processo de erosão.    

d) desaceleração do intemperismo 
químico.    

e) deposição de sedimentos no solo.    



 5. (Uece 2019)  Atente para o seguinte excerto: 
 
“Dessa forma, é possível reconhecer que degradação ambiental tem causas e consequências sociais, ou seja, o problema não é 
apenas físico”. 

Cunha, S. B. da e Guerra, A. J. T. degradação ambiental. In. Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 
1996. p.334. 

 
Considerando as causas da degradação ambiental nas áreas rurais e urbanas, atente para as seguintes afirmações: 
I. As ocupações irregulares provocam a desestabilização de áreas de encosta; contudo, essas ocupações não representam um 

problema ambiental. 
II. A combinação entre grandes volumes de chuva, presença de sedimentos finos no solo e desmatamento estão entre as causas 

da degradação do meio ambiente. 
III. Dentre as causas da erosão laminar estão a mecanização da agricultura, a monocultura e o mal uso da terra. 
 
É correto o que se afirma em:  
a) I e III apenas.     
b) II e III apenas.     

c) I e II apenas.     
d) I, II e III.     

  
6. (Ufjf-pism 1 2019)  Observe a figura: 
 

 
 
Todas as figuras estão associadas ao processo de  
a) erosão.     
b) lixiviação.     
c) assoreamento.     
d) voçorocamento.     
e) laterização.     
  
7. (Ufrgs 2019)  Assinale a afirmação correta sobre o relevo da superfície terrestre e sua constante transformação.  
a) O relevo terrestre é o resultado da ação de tectonismo, chuva, vento, cursos d'água, mares, geleira, sem envolver a ação 

antrópica.     
b) A ação do agente de erosão fluvial é considerada predominante em ambientes de climas com elevado regime de precipitação 

e gera formas de relevo chamadas fiordes.     
c) A ação do vento em ambientes desérticos e costeiros promove um processo deposicional contínuo e a ausência de processos 

erosivos.     
d) O intemperismo químico das rochas é responsável pelo processo progressivo de dissolução e pela ação da chuva e dos cursos 

d'água.     
e) As planícies envolvem elevações superiores a 200 metros e são diferenciadas das depressões, as quais estão relacionadas a 

prolongados processos de erosão em sua gênese.    
  
8. (Fuvest 2019)  No planeta Terra, há processos escultores, tais como a ação do gelo, o intemperismo e a ação do vento. A 
atuação de tais processos pode ser representada em gráficos elaborados segundo variações médias de temperatura e 
precipitação anual. Considere as características do deserto do Saara, da Antártida e de uma floresta tropical e identifique o 
gráfico em que estão corretamente localizados. 
 
 
 
 



 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

  
9. (Ufrgs 2019)  Leia o texto abaixo. 
 
Pesquisas evidenciam que a linha de praia do delta do Rio Nilo está retrocedendo da costa a uma taxa alarmante. A água 
marinha ameaça solos agricultáveis e afeta milhões de pessoas. 
 
Assinale a alternativa correta sobre fatores que podem estar relacionados à retração da linha de praia do delta do Rio Nilo.  
a) Urbanização, desmatamento e aumento de áreas úmidas costeiras, como fatores de alteração do escoamento fluvial na bacia 

hidrográfica.    
b) Aumento médio dos níveis dos mares pelo efeito estufa como única causa da erosão costeira.    
c) Construção de barragens e de canais artificiais para o aumento do sistema distributário natural do rio.     
d) Esforços de recuperação da dinâmica fluvial com a ampliação da retirada de areia do leito.     
e) Manutenção das áreas úmidas costeiras e manguezais.     
  
10. (Unesp 2019)   

 
 
Se nos coloides do solo predominarem os 
cátions básicos, a solução do solo terá um pH 
próximo ao neutro. Se, ao contrário, ali 
predominarem o hidrogênio e o alumínio, na 
solução do solo também predominarão esses 
cátions, tornando-a ácida. 
 

(Igo F. Lepsch. Formação e conservação dos 
solos, 2002. Adaptado.) 

 
 
O processo de acidificação do solo é 
predominante em áreas de: 

 
a) clima árido, em que ocorre maior 
intemperismo físico.     
b) clima intertropical, em que os cátions ácidos 
são absorvidos pelas plantas.     
c) clima polar, em que ocorre menor 
intemperismo químico.     
d) clima temperado, em que ocorre o processo 
de mineralização, formando húmus.     
e) clima equatorial, em que ocorre a lixiviação 
dos cátions básicos.     
  
 
 
 
 



11. (Ufrgs 2018)  Assinale a alternativa correta sobre uso e ocupação do solo.  
a) A cobertura vegetal, através das copas e da serapilheira, amplia o escoamento superficial no solo e diminui o processo 

erosivo.    
b) A impermeabilização do terreno urbano por edificações e pavimentações aumenta o processo de recarga do lençol freático.    
c) A cobertura vegetal diminui a infiltração e a erosão do solo.    
d) As intervenções antrópicas em drenagens urbanas podem alterar seu equilíbrio dinâmico.    
e) A falta de retificação de trechos de rios e a inserção de áreas úmidas intensificam as enchentes.    
  
12. (Uece 2018)  Leia atentamente o seguinte enunciado: 
 
“Os processos associados aos rios, denominados processos fluviais, enquadram-se, num sentido mais amplo, no conjunto de 
processos aluviais, que compreendem a erosão, transporte e sedimentação em leques aluviais, rios e leques deltaicos”. 

Riccomini, C., Giannini, P. C. e Mancini, F. Rios e Processos aluviais. In. Decifrando a Terra. Teixeira, W. et al. São Paulo. Oficina 
de Textos. 2001. 

 
Os leques aluviais, presentes em várias regiões de clima árido e úmido, constituem um importante tipo de depósito, com grande 
importância econômica, uma vez que podem conter ouro e diamantes dentre outros tipos de placer. 
 
Dentre as principais características desses sistemas, encontra-se  
a) a tendência de apresentarem forte escoamento superficial e transporte de clastos de granulação grossa resultante da 

desagregação mecânica das rochas.    
b) a presença majoritária de sedimentos finos depositados durante o Cretáceo em ambientes fluviomarinhos.    
c) a ocorrência de camadas sub-horizontais de rochas cristalinas que recobrem um substrato com dobras e falhas.    
d) o conteúdo variável de detritos orgânicos em camadas empilhadas, compostas por sedimentos finos como argilas siltosas.    
  
13. (Enem PPL 2018)   

 
 
A causa da formação do curso-d’água 
encachoeirado, tal como ilustrado na imagem, 
é a: 
a) deposição de fragmentos rochosos.     
b) circulação das águas em redemoinho.     
c) quantidade de material sólido transportado.     
d) escavação de caldeirões pelo 
turbilhonamento.     
e) diferente resistência à erosão oferecida 
pelas rochas.     
  
 
 
 
 
 

14. (Upe-ssa 1 2018)  Por volta de 1990, práticas agropecuárias inadequadas contribuíram para a degradação de cerca de 562 
milhões de hectares, ou seja, algo aproximadamente em torno de 38% dos 3,5 bilhões de hectares de terras agricultáveis de 
todo o mundo. Esse fato continua até os dias atuais, acarretando graves consequências ao meio ambiente. 

 
 
 
A fotografia acima exibe uma das consequências dessa degradação 
ambiental promovida por um processo específico, denominado  
a) Erosão laminar.    
b) Eolização.    
c) Voçorocamento.    
d) Assoreamento.    
e) Lixiviação.    
  
 
 
 

 



15. (Fuvest 2018)  O conceito de erosão apresenta definições mais amplas ou mais restritas. A mais abrangente envolve os 
processos de denudação da superfície terrestre de forma geral, incluindo desde os processos de intemperismo de todos os tipos 
até os de transporte e deposição de material. Outro conceito, mais restrito, envolve apenas o deslocamento do material 
intemperizado, seja solo ou rocha, por agentes de transporte como a água corrente, o vento, o gelo ou a gravidade, produzindo 
formas erosivas características. 

R. Fairbridge. The Encyclopedia of Geomorphology, 1968. Adaptado. 
 
Exemplo de processo ao qual se aplica o conceito mais restrito de erosão é: 
a) a formação de rochas.    
b) a oxidação de rochas.    
c) a formação de sulcos no solo.    
d) a formação de concreções no solo.    
e) o vulcanismo da crosta.     
  
16. (Unesp 2018)  Observe a figura. 

 
O processo ilustrado, ocorrido em um ambiente de clima 
quente e seco e com terrenos arenosos, corresponde  
a) à desertização, processo natural de formação de desertos 
pelo desequilíbrio hidráulico da região.    
b) à desertificação, processo de degradação da capacidade 
produtiva pelo mau uso do solo em ecossistemas frágeis.    
c) à arenização, processo de formação de bancos de areia pela 
atuação da erosão eólica.    
d) à pedogênese, processo de transformação da estrutura do 
solo pela ação de organismos vivos.    
e) à salinização, processo de depósito de sais na calha dos rios 
pela degradação da bacia hidrográfica.    
  
 
 

 
17. (Enem PPL 2018)  A rotação de culturas é um método que consiste na alternância de uma cultura de uma leguminosa com 
uma outra cultura de não leguminosa, por exemplo, a alternância de uma plantação de cana ou milho com uma de amendoim 
ou feijão, periodicamente. Assim, em uma safra planta-se uma não leguminosa e na entressafra uma leguminosa, deixando os 
restos das leguminosas nas áreas onde se pretende plantar outra cultura. 
 

REZENDE, M. O. O. et al. Importância da compreensão dos ciclos biogeoquímicos para o desenvolvimento sustentável. São 
Carlos: Instituto de Química de São Carlos/USP, 2003 (adaptado). 

 
A forma de manejo exemplificada desenvolve um modo de uso da terra que proporciona a: 
a) redução dos nutrientes no solo.     
b) compactação das camadas superficiais.     
c) fixação do nitrogênio pelas raízes dos vegetais.     
d) intensificação da erosão pelo intemperismo físico.     
e) concentração de sais por mecanismo de irrigação.     
  
18. (Acafe 2017)  As estruturas geológicas e as formas de relevo influenciam as atividades humanas, sejam nas áreas rurais como 
nas urbanas. Sobre esse tema, analise as afirmações a seguir. 
 
I. O conhecimento das características do relevo é fundamental para o planejamento das atividades humanas, com destaque para 

os locais adequados à construção de moradias, formas de uso e ocupação do solo, traçado de rodovias, dentre outras. 
II. O relevo é resultante da ação conjunta de agentes internos ou endógenos, impulsionados por forças tectônicas e agentes 

externos ou exógenos, também chamados de modeladores do relevo. 
III. O intemperismo é uma fase dos agentes externos que provoca a desagregação (intemperismo químico) e a decomposição 

(intemperismo físico), sendo que na segunda o fator principal é a variação da temperatura. 
IV. Em relação à estrutura geológica o Brasil não dispõe dos dobramentos modernos, mas apresenta as bacias sedimentares que 

cobrem a maior parte da superfície do país e os escudos ou maciços antigos. 
 
Todas as alternativas corretas estão em:  
a) I – II – IV    
b) I – II – III    

c) II – IV    
d) III – IV    



19. (Uece 2017)  Observe a seguinte descrição de uma parcela da compartimentação geoambiental do Ceará: 
 

“O relevo cearense tem uma predominância muito significativa de terras situadas abaixo do nível de 300 m.  Os 

compartimentos serranos de maciços residuais e de planaltos sedimentares acima de 700 m  têm extensões restritas. No litoral, 

além dos campos de dunas modelados em sedimentos atuais, os depósitos mais antigos são entalhados incipientemente pela 
drenagem superficial, isolando interflúvios tabulares que representam os tabuleiros pré-litorâneos inaparentes”. 
 

Souza, M. J. N. de. Compartimentação Geoambiental do Ceará. Ceará um novo olhar geográfico. Borzacchiello, J. et. al. Ed. 
Demócrito Rocha. Fortaleza. 2007. p. 131. 

Considerando a unidade planície litorânea, podem ser apontados como elementos de risco a ocupação e: 
a) o desmatamento das áreas de mangue que promovem a lixiviação dos solos.    
b) a erosão de vertentes em função dos desmatamentos.    
c) o desequilíbrio no balanço sedimentológico do litoral.    
d) a contaminação química dos solos por agrotóxicos.    
  
20. (Acafe 2017)  A dinâmica terrestre mostra o planeta em constante transformação tanto em seu interior quanto na sua 
porção externa.nAnalise as afirmações a seguir quanto à geografia física geral e do Brasil. 
 
I. O relevo e o modelado da superfície da Terra são decorrentes da atuação dos agentes endógenos, como é o caso das forças 

tectônicas e dos agentes exógenos, que modelam e atuam de forma contínua no tempo geológico. 
II. A erosão e o intemperismo são dois processos que agem no relevo, sendo que as rochas sofrem em relação ao segundo, 

dependendo do ambiente, a desagregação física e a decomposição química. 
III. A estrutura geológica do território brasileiro é constituída pelos escudos ou maciços antigos, por dobramentos modernos, os 

mais recentes, e pelas bacias sedimentares, as quais predominam com 64%  do território nacional. 

IV. A compreensão do clima de um lugar ocorre com o conhecimento da sucessão dos diferentes tipos de tempo – estado 
momentâneo da atmosfera - que atuam nesse lugar durante um período suficientemente longo. 

 
Todas as afirmações corretas estão em:  
a) I – IV    
b) II – III    

c) I – II – III    
d) I – II – IV    

  
21. (Enem PPL 2017)  As rochas são desagregadas e decompostas e os materiais resultantes de sua ação, tais como seixos, 
cascalhos, areias, siltes e argilas, são carregados e depois depositados e, também, substâncias dissolvidas na água podem 
precipitar. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independentemente de suas características, podem ficar destacadas no 
relevo. 

BELLOMO, H. R. et al. (Org.). Rio Grande do Sul: aspectos da geografia. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1997 (adaptado). 
O texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais de: 
a) magmatismo e fusão.     
b) vulcanismo e erupção.     
c) intemperismo e erosão.     

d) tectonismo e subducção.    
e) metamorfismo e recristalização.     

  
22. (Pucpr 2017)  Leia o texto a seguir. 
 

O volume das águas oceânicas é 15  vezes o volume das terras acima do nível do mar, de modo que se todas essas terras fossem 

lançadas ao mar, o nível dos oceanos se elevaria de 200  e poucos metros. 

– E se as terras abaixo do mar se nivelassem com as terras acima do mar, que aconteceria? 

– É uma coisa já calculada. As águas do oceano cobririam a terra inteira com profundidade de 2  quilômetros e meio. 
– Para mim é o que vai acontecer – disse Narizinho. A erosão, com sua mania de desmontar as terras altas para ir aterrando o 
fundo dos mares, acabará nivelando tudo que é terra, – e então, adeus humanidade!... 
– Bom – disse Dona Benta. Essas hipóteses poderão suceder daqui a tantos milhões de anos que não vale a pena pensar nelas. 

Fonte: Monteiro Lobato – Serões de Dona Benta 
 
O conhecimento geológico permite afirmar que a hipótese levantada por Narizinho é: 
a) coerente, pois, ao longo da Era Cenozoica, o planeta Terra esteve totalmente coberto pelos oceanos.    
b) improvável, pois ao mesmo tempo em que ocorre a ação dos agentes exógenos que, de certa forma, destroem o relevo, há a 

contrapartida dos agentes endógenos, construtores do relevo.    
c) coerente, pois os agentes do relevo, em especial os processos endógenos, tendem a desagregar os corpos rochosos, 

transportando-os em direção aos oceanos.    
d) improvável, pois os agentes endógenos e exógenos atuam nos continentes até o nível base de erosão, estando este bem 

acima do nível atual dos mares.    
e) provável, pois certamente ocorrerá daqui a milhões de anos pela ação dos agentes exógenos e endógenos, não havendo 

preocupação imediata da possível extinção da espécie humana.    



 23. (Enem PPL 2017)  A destruição, o transporte e a deposição de pequenos fragmentos rochosos dependem da direção e 
intensidade com que este agente atua na superfície terrestre, sobretudo em regiões áridas e semiáridas, com pouca presença de 
vegetação. É nesse ambiente que se verifica o constante trabalho de formação, destruição e reconstrução de elevações de areia 
que recebem o nome de dunas. 

LEINZ, V.; AMARAL, S. E. Geologia geral. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1995 (adaptado). 
 
A modelagem do relevo apresentado relaciona-se ao processo de erosão decorrente da ação: 
a) glacial.     
b) fluvial.    
c) eólica.     

d) pluvial.     
e) marinha.     

  
24. (Upe-ssa 1 2017)  Atente para a figura a seguir: 

 
 
O que poderá ser argumentado CORRETAMENTE sobre os fatos 
geográficos contemplados nela? 
 
1. O trecho I do rio encontra-se à jusante da represa.  
2. O trecho II do rio poderá ter a sua vazão controlada pela represa.  
3. A erosão, se for intensificada na área III, contribuirá para o 
aumento de um fenômeno na represa denominado assoreamento.  
4. O trecho II encontra-se à montante da represa, tendo menos 
energia cinética que no trecho I.  
5. A preservação da cobertura vegetal à montante da represa 
diminuirá a erosão dos solos, o que será algo benéfico para a represa.  
 
 
 

Estão CORRETAS, apenas, as afirmativas: 
a) 1 e 5.    
b) 4 e 5.    
c) 2, 3 e 5.    

d) 1, 2 e 3.    
e) 1, 2, 3 e 4.    

  
25. (Ufjf-pism 1 2017)  Observe a figura. 
 

 
 
A figura ilustra um processo comum nos cursos d’água. Ele pode ser denominado por:  
a) Assoreamento.    
b) Lixiviação.     
c) Erosão.     
d) Intemperismo.     
e) Rastejamento.     
  
26. (Ufrgs 2017)  Sobre a erosão do solo, é correto afirmar que é um processo  
a) artificial, causado unicamente pela ação predatória humana em relação aos recursos naturais.    
b) de desgaste do solo, causado unicamente pelos agentes ventos, chuvas, rios, geleiras e mares.    
c) causado por agentes naturais e antrópicos que afeta as atividades humanas e acelera a perda de terra fértil no mundo.    
d) favorável à formação de terras adequadas para a agricultura.    
e) relacionado a agentes tanto naturais quanto antrópicos, mas somente a erosão causada pela ação antrópica é importante, 

pois a erosão natural não afeta atividades humanas.    



  
27. (Ufjf-pism 1 2017)  Um dos instrumentos que auxiliaria um projeto de ocupação urbana seria a carta de isodeclividade, na 
qual vêm delimitados os trechos do terreno cujas declividades se situam em faixas de valores previamente estabelecidos, 
auxiliando a visualização dos trechos ocupáveis. 
 
A figura a seguir representa uma carta de isodeclividades: 
 

Observe a figura 2: 

 
 
 
Analisando as duas figuras, identifique na figura 1, que representa a carta de isodeclividade, qual área cuja ocupação pode gerar 
a situação retratada na figura 2.  
a) Área 1.    
b) Área 2.     
c) Área 3.    
d) Área 4.     
e) Área 5.    
  
28. (Uece 2017)  Os deslizamentos são, assim como os processos de intemperismo e erosão, fenômenos naturais contínuos de 
dinâmica externa, que modelam a paisagem da superfície terrestre. 

Fernandes, N. F. e Amaral, C. P. Movimentos de massa: uma abordagem geológico-geomorfológica. Geomorfologia e meio 
ambiente. Rio de Janeiro. 1996. p. 124. 

 
 
Existem vários tipos e processos ligados à movimentação de massa. Entretanto, os deslizamentos de encostas ganham maior 
notoriedade por reunirem elementos como  
a) o desmatamento da vegetação ciliar nas planícies fluviais e eventos extremos de precipitação.    
b) a diminuição da velocidade do escoamento vertical de água no solo em virtude das ações de reflorestamento nas encostas.    
c) a forte presença e atuação humana nas áreas de encosta associadas às precipitações.    
d) a presença de solos muito rasos e ausência de vegetação primária nas áreas de encostas secas.     
  



29. (Uece 2017)  Erosão é um processo natural presente nos mais diversos ambientes do planeta. Relacione corretamente os 
tipos de erosão com os respectivos locais de ocorrência, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I. 
 
Coluna I 
1. Erosão fluvial 
2. Voçorocas 
3. Erosão em splash 
4. Erosão laminar 
 
Coluna II 
(     ) Processo decorrente do efeito gerado pela queda das gotas de chuva sobre o solo ou estruturas de relevo. 
(     ) Processo que ocorre pela ação dos rios quando estes se excedem e avançam sobre as margens. 
(     ) Formação de grandes crateras que ocasionalmente atingem o lençol freático ou estruturas internas dos solos. 
(     ) Ocorre quando o escoamento superficial da precipitação carreia o solo, retirando a sua cobertura superficial. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) 3, 1, 2, 4.    
b) 3, 2, 4, 1.    
c) 1, 2, 3, 4.    
d) 2, 1, 4, 3.    
  
30. (Upe-ssa 1 2016)  Leia o texto e observe atentamente a ilustração a seguir: 
 
As fortes chuvas que caíram desde a noite de domingo (28) deixaram várias ruas do Grande Recife completamente alagadas, 
invadiram casas e derrubaram árvores. Técnicos e engenheiros da Defesa Civil interditaram mais quatro casas da vizinhança por 
causa do risco de um novo deslizamento. 
 

 
 
Com base no texto e nos processos geomorfológicos apresentados, são feitas as seguintes afirmativas: 
 
1. Trata-se de um movimento de massa verificado no regolito, que é a parte alterada das rochas, provocada, sobretudo, pelas 

condições climáticas ambientais. O regolito é também denominado de manto do intemperismo. 
2. Os movimentos de massa são determinados, sobretudo, pela ação da gravidade, mas recebem influências da inclinação do 

terreno e das precipitações. Os movimentos de massa rápidos podem ser do tipo deslizamento, desmoronamento e queda de 
blocos. 

3. O mergulho das camadas rochosas contribui para a ocorrência de deslizamento. Encostas instáveis são sujeitas a movimentos 
de massa rápidos que não devem ser confundidos com erosão linear. 

 
Está CORRETO o que se afirma  
a) apenas em 1.    
b) apenas em 2.    
c) apenas em 1 e 3.    
d) apenas em 2 e 3.    
e) apenas em 1, 2 e 3.    
  

 



31. (Mackenzie 2016)  De acordo com o glossário geológico do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o intemperismo pode ser 
definido como um: 
“processo ou conjunto de processos combinados químicos, físicos e/ou biológicos de desintegração e/ou degradação e 
decomposição de rochas causados por agentes geológicos diversos junto à superfície da crosta terrestre.”  
 

Sendo assim, considere: 
1. Intemperismo Químico 
2. Intemperismo Físico. 
 
A seguir, assinale a alternativa que indique, corretamente, o 
tipo de intemperismo predominante de acordo com as 
condições ambientais de cada uma das letras no mapa.  
 

 A B C D 

a) 1 1 1 2 

b) 1 1 2 1 

c) 2 1 2 1 

d) 2 2 2 1 

e) 1 2 1 2 

  
  
32. (Puccamp 2016)  Inúmeras paisagens bucólicas foram pintadas por artistas europeus no século XIX. Considere a figura 
abaixo. 
 

O quadro Plantação de Café (1839) do pintor Johan Jacob 
Steinmann teve como inspiração o território fluminense, parte 
que integra o domínio: 
a) do cerrado composto de grande variedade de tipos de 
rochas que deram origem a planícies fluviais, além de planaltos 
e depressões em geral delimitados por escarpas íngremes.    
b) do cerrado que se estende, em sua maior parte, pelos 
planaltos e chapadões recobertos de vegetação formada de 
arbustos e árvores que, em geral, apresentam-se bem 
afastados uns dos outros.    
c) das araucárias que está associado ao clima subtropical, 
caracterizado por temperaturas mais baixas e fracos índices 
pluviométricos quando comparado com as demais regiões do 
país.    

d) dos mares de morros composto por uma vegetação rasteira, formada por herbáceas e gramíneas que recobre extensa área de 
relevo suavemente ondulado devido ao contínuo processo de erosão.    

e) dos mares de morros formados, predominantemente, de terrenos cristalinos que sofreram intensa erosão, o que contribuiu 
para a formação de morros com vertentes arredondadas, chamados de “meia-laranja”.    

  
33. (Espcex (Aman) 2016)  O relevo é o resultado da atuação de forças de origem interna e externa, as quais determinam as 
reentrâncias e as saliências da crosta terrestre. Sobre esse assunto, podemos afirmar que 
 
I. o surgimento das grandes cadeias montanhosas, como os Andes, os Alpes e o Himalaia, resulta dos movimentos orogenéticos, 

caracterizados pelos choques entre placas tectônicas. 
II. o intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo muito característico das regiões desérticas, em virtude da intensa 

variação de temperatura nessas áreas. 
III. extensas planícies, como as dos rios Ganges, na Índia, e Mekong, no Vietnã, são resultantes do trabalho de deposição de 

sedimentos feito pelos rios, formando as planícies aluviais. 
IV. os planaltos brasileiros caracterizam-se como relevos residuais, pois permaneceram mais altos que o relevo circundante, por 

apresentarem estrutura rochosa mais resistente ao trabalho erosivo. 
V. por situar-se em área de estabilidade tectônica, o Brasil não possui formas de relevo resultantes da ação do vulcanismo. 
 



Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas: 
a) I, II e III    
b) I, III e IV    
c) II, IV e V    

d) I, II e V    
e) III, IV e V    

  
34. (Ufpr 2016)  A geomorfologia é o campo do conhecimento técnico e científico que estuda as formas do relevo e os processos 
pretéritos e presentes envolvidos. Em regiões sob a influência de clima tropical e subtropical, o relevo, em grande parte, está 
sendo moldado pela ação das chuvas, que promove o intemperismo nas rochas e o transporte e deposição dos sedimentos. 
Apesar de esses processos participarem da dinâmica natural, eles podem ser influenciados pela ação humana. A alteração no 
seu equilíbrio pode trazer graves consequências à sociedade. 
 
Sobre os processos geomorfológicos que têm sido intensificados pela influência humana, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. O processo de assoreamento tem ocorrido com grande frequência nas áreas mais elevadas do relevo, onde as declividades 

são mais íngremes, trazendo prejuízos por afetar os chamados topos de morros. 
2. Os escorregamentos e as corridas de detritos e lama, que são deflagrados por grande volume de chuvas e ocorrem, 

predominantemente, em regiões serranas e nas encostas com maiores inclinações, estão entre os processos geomorfológicos 
que trazem maiores danos à sociedade. 

3. A erosão pluvial em vertentes, que traz grandes prejuízos econômicos e ambientais, está condicionada, além de às 
características do relevo, também aos tipos de solo, à dinâmica das chuvas, à cobertura da vegetação e ao tipo de uso 
antrópico. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.    
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.    
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.    
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.    
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.    
  
35. (Fgv 2016)  As variações de temperatura ao longo dos dias e noites nas diferentes estações do ano causam expansão e 
contração térmica nos materiais rochosos, levando à fragmentação dos grãos minerais. Além disso, os minerais, com diferentes 
coeficientes de dilatação térmica, comportam-se de forma diferenciada às variações de temperatura, o que provoca 
deslocamento relativo entre os cristais, rompendo a coesão inicial entre os grãos. 
Todos os processos que causam desagregação das rochas, com separação dos grãos minerais antes coesos e com sua 
fragmentação, transformando a rocha inalterada em material descontínuo e friável, constituem o processo de  
a) intemperismo físico.    
b) laterização.    
c) lixiviação.    
d) formação das voçorocas.    
e) ravinamento.    
  
36. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)  "A recuperação e manutenção das áreas próximas às nascentes e rios, bem como a 
ocupação disciplinada da terra e medidas de controle da erosão têm efeitos positivos na proteção dos recursos hídricos, tanto no 
volume quanto na qualidade da água presente no manancial." 

(Eduardo Dibieso. A fonte do conhecimento. São Paulo: Jornal da Unesp no 309, abril 2015, p. 8)  
 
Não basta apenas chover. Ações de proteção de recursos hídricos 
estocados em mananciais são de grande importância. A esse respeito 
é correto dizer que  
a) matas ciliares que protegem nossos rios e represas estão perdendo 
sua eficácia na proteção, pois com as constantes secas que nos 
atingem, elas estão desaparecendo.    
b) a principal forma de proteção dos recursos hídricos nos rios e nos 
mananciais é a recuperação e a manutenção, em dimensões 
adequadas, de matas ciliares.    
c) em vista da gravidade das crises hídricas, nossas leis ambientais 
têm se tornado mais rígidas, o que já gera efeitos positivos nas áreas 
de mananciais urbanos.    
d) o essencial em termos de recursos hídricos é a proteção das 
nascentes com a manutenção de florestas. Com isso garante-se a 
existência adequada de um rio.    
  



37. (Ufrgs 2016)  Observe as figuras abaixo. 
 

Considere as afirmações sobre uso da terra e morfologia agrária. 

 
I. O plantio de café, na figura A, é conveniente, porque diminui a 
erosão do solo. 
II. O terraceamento, mostrado na figura B, minimiza o processo 
erosivo. 
III. A manutenção da vegetação nativa nas encostas, como 
mostrado na figura B, é uma morfologia agrária aconselhável. 
 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
 
 
 
 
 

38. (Uefs 2016)  Para a atual proposta de identificação das macrounidades do relevo brasileiro, elaborada por Ross (1989), foram 
fundamentais os trabalhos de Ab’Saber e os relatórios e mapas produzidos pelo Projeto Radambrasil, na série Levantamento dos 
Recursos Naturais. O relevo brasileiro apresenta três tipos de unidades geomorfológicas, que refletem suas gêneses: os 
planaltos, as depressões e as planícies. 
 

ROSS, Jurandyr L. Sanches (org.). Geografia do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000, p. 52. 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a organização espacial do relevo brasileiro, é correto afirmar:  
a) A maior parte do território brasileiro é ocupado por terras baixas, as planícies.    
b) A presença de grandes montanhas no território brasileiro deve-se à sua localização, no centro da Placa Tectônica Sul-

Americana, marcada, no passado, por grandes choques com outras placas.    
c) O planalto Atlântico, também conhecido como domínio dos Mares de Morros, é formado por morros em forma de topos 

convexos, com grande densidade de canais de drenagem e por vales profundos.    
d) As planícies das lagoas dos Patos e Mundaú e Mirim localizam-se na porção oriental dos estados de Santa Catarina e do Rio 

Grande do Sul, não ultrapassando as fronteiras do Brasil com o Uruguai.    
e) A depressão da borda oeste da bacia do Paraná está esculpida totalmente nos sedimentos quaternários.    
  
39. (Espcex (Aman) 2016)  O relevo é o resultado da atuação de forças de origem interna e externa, as quais determinam as 
reentrâncias e as saliências da crosta terrestre. Sobre esse assunto, podemos afirmar que: 
 
I. o surgimento das grandes cadeias montanhosas, como os Andes, os Alpes e o Himalaia, resulta dos movimentos orogenéticos, 

caracterizados pelos choques entre placas tectônicas. 
II. o intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo muito característico das regiões desérticas, em virtude da intensa 

variação de temperatura nessas áreas. 
III. extensas planícies, como as dos rios Ganges, na Índia, e Mekong, no Vietnã, são resultantes do trabalho de deposição de 

sedimentos feito pelos rios, formando as planícies aluviais. 
IV. os planaltos brasileiros caracterizam-se como relevos residuais, pois permaneceram mais altos que o relevo circundante, por 

apresentarem estrutura rochosa mais resistente ao trabalho erosivo. 
V. por situar-se em área de estabilidade tectônica, o Brasil não possui formas de relevo resultantes da ação do vulcanismo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas  
a) I, II e III    
b) I, III e IV    
c) II, IV e V    
d) I, II e V    
e) III, IV e V    
  
 
 



40. (Ueg 2016)  Observe a figura a seguir. 
 
O domínio morfoclimático assinalado na figura acima apresenta as 
seguintes características:  
a) predomínio de estação chuvosa, com temperatura média anual de 

26 C  e vegetação ombrófila.    
b) cobertura vegetal densa, sob influência da brisa marinha, com umidade 
relativa anual superior a 50%.     
c) localização entre os paralelos 34 S  e 36 S,  com estações bem 

definidas e vegetação gramínea arbustiva.    
d) ocorrência sobre regiões de planalto em condições de clima ameno e 
apresenta vegetação do tipo conífera.    
e) índice de evapotranspiração maior que a precipitação e predomínio de 
vegetação xerófila na porção oriental.    
  
 
 
 

 
41. (Fmp 2016)  Na imagem abaixo, registra-se uma determinada forma do relevo terrestre.Nessa imagem, observa-se a 
seguinte forma de relevo:  

a) inselberg    
b) chapada    
c) fiorde    
d) restinga    
e) falésia    
  
 
 
 
 
 

 
42. (Uel 2016)  Aziz Ab’Sáber identificou seis domínios morfoclimáticos e fitogeográficos no Brasil – Amazônico, Cerrado, Mares 
de Morros, Caatingas, Araucárias e Pradarias – que apresentam fortes processos de atuação humana, modificando o espaço e 
inserindo outras práticas, principalmente a agrícola, nessas áreas, quebrando a harmonia presente. O mapa a seguir apresenta a 
localização desses domínios. 

Assinale a alternativa que apresenta, 
corretamente, a definição de domínio 
morfoclimático e fitogeográfico para 
Ab’Sáber.  
a) Um conjunto complexo de elementos e 
fatores químicos, biológicos e sociais que 
interagem entre si com reflexos recíprocos 
afetando, de forma direta e muitas vezes 
visível, os seres vivos.    
b) Um conjunto de vegetais adaptado às 
condições desfavoráveis do clima, que 
impõe ritmo às funções fisiológicas, através 
da perda das folhas em determinadas 
espécies que estão associadas a um 
conjunto maior.    
c) Um conjunto de vegetais presentes sob 
determinada temperatura que influi de 
forma decisiva na existência e distribuição 
dos seres vivos, assim como na formação 
dos ecossistemas densos presentes no 
Brasil.    
d) Um conjunto espacial que se caracteriza 
pela heterogeneidade de seus componentes, 

de suas estruturas, fusões e relações que, integrados, formam o sistema do ambiente físico, químico, onde há exploração 
humana progressiva e regressiva.    



e) Um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial – de centenas de milhares de quilômetros quadrados de área – 
caracterizado por um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solos, formas de vegetação e condições climático-
hidrológicas.    

  
43. (Fuvest 2015)  O Brasil possui cerca de 7.500 km de litoral, ao longo dos quais encontramos distintas paisagens naturais, 
pouco ou muito transformadas pelo homem. Com base nas imagens e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que 
contém informações corretas sobre a paisagem a que elas se referem.  
 

a) 

 

Essa paisagem, resultante de 

derramamentos vulcânicos em eras 

geológicas recentes, restringe-se, no 

Brasil, a poucos trechos do litoral da 

região Sudeste. 

b) 

 

Na ausência de cobertura vegetal, 

essas formações decorrentes de ação 

eólica constituem paisagens que se 

modificam constantemente, estando 

presentes no litoral e também no 

interior do Brasil. 

c) 

 

Paisagem comum nas orlas 

litorâneas da região Sul, em que se 

destaca o coqueiro, espécie arbórea 

nativa dessa região, utilizada de 

forma ornamental em outras regiões 

litorâneas do país. 

d) 

 

Este tipo de morro-testemunho 

constitui uma forma de relevo 

tabular, sem cobertura vegetal, 

formando uma paisagem comum, 

sobretudo em praias do Sudeste e do 

Norte do Brasil. 

e) 

 

Ora mais largas, ora mais estreitas, 

paisagens desse tipo resultam da 

erosão de partículas argilosas 

decorrente da ação das ondas do 

mar. No Brasil, estão ausentes 

apenas da região Norte. 

  
  
 
 
 

 



44. (Ufu 2015)  O território brasileiro [...] comporta um mostruário bastante completo das principais paisagens e ecologias do 
mundo Tropical [...]. Até o momento foram reconhecidos seis grandes domínios paisagísticos e macroecológicos em nosso país.  
 

AZIZ N. AB’SABER. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003, p. 10.  
 
 
Com relação aos domínios paisagísticos e macroecológicos do Brasil, referenciados no texto, é correto afirmar que, na região  
a) dos mares de morro, o relevo é formado por planaltos e maior altitude, o clima é do tipo subtropical e a vegetação é do tipo 

mista, com predomínio da floresta subtropical.    
b) da Amazônia, o relevo é formado por planícies e planaltos, o clima é do tipo quente e úmido, com chuvas abundantes e 

concentradas em alguns meses do ano, e a vegetação é densa.    
c) das Araucárias, o relevo é formado por planaltos e chapadas, o clima é bem definido, com chuvas bem distribuídas o ano 

todo, e a vegetação típica e remanescente é composta por árvores de médio porte.    
d) da caatinga, o relevo é formado por depressões e planaltos, o clima é do tipo semiárido, com chuvas concentradas em alguns 

meses do ano, e predomínio da vegetação espinhosa.    
  
45. (Fgvrj 2015)  Há um domínio natural (morfoclimático) brasileiro, que está situado em zona climática temperada, mas ainda 
sob efeito dos trópicos, por isso influenciado por um clima subtropical úmido de planaltos, com inverno bem delimitado e frio. 
Identifique a afirmação que define outras características desse domínio corretamente.  
a) É um domínio bem montanhoso, com predomínio de matas tropicais de encosta, mas com intrusões de cerrado, com muita 

umidade no inverno, quando os índices pluviométricos se tornam muito elevados.    
b) É um domínio no qual predominam planaltos e altitudes que variam de 800 m  a 1300 m,  com algumas intrusões de mares 

de morros. Em pontos mais elevados chegam a ocorrer nevascas e geadas no inverno.    
c) É um domínio no qual predominam os mares de morros, com floresta ombrófila biodiversa, removida em grande medida em 

razão da qualidade da madeira para a indústria moveleira.    
d) É um domínio de campos e pradarias, logo com predomínio de vegetação herbácea, de clima chuvoso durante todo ano e 

temperaturas amenas, por se encontrar em zona temperada.    
e) É um domínio cuja vegetação florestal mais marcante ainda se mantém em quase toda sua extensão original, devido às 

antigas e eficientes políticas de conservação implantadas na região.    
  
46. (Ufpr 2015)  As formas ou conjuntos de formas de relevo participam da composição das paisagens em diferentes escalas. 
Relevos de grandes dimensões, ao serem observados em um curto espaço de tempo, mostram aparência estática e imutável; 
entretanto, estão sendo permanentemente trabalhados por processos erosivos ou deposicionais, desencadeados pelas 
condições climáticas existentes. Esses processos, originados pelas forças exógenas, promovendo, ao longo de grandes períodos 
de tempo, a degradação (erosão) das áreas topograficamente elevadas e a agradação (deposição) nas áreas topograficamente 
baixas, conduzem a uma tendência de nivelamento da superfície terrestre. Isso só se completará caso não haja interferência das 
forças endógenas, que podem promover soerguimentos ou rebaixamentos terrestres. Há que se considerar, ainda, a ação 
conjunta das duas forças e as implicações altimétricas geradas por ocorrências de variações do nível do mar.  
 

Adaptado de MARQUES, J.S. Ciência Geomorfológica. In: GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. (Orgs.) Geomorfologia: uma atualização 
de bases e conceitos. Rio de Janeiro: Bertrand,1994, p. 23-45.  

 
Tendo como referência o texto acima e os conhecimentos de geomorfologia, a ciência que estuda as formas do relevo, 
identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F):  
 
(     ) O relevo é o resultado da atuação das chamadas forças endógenas e exógenas. Os processos endógenos estão associados à 

dinâmica das Placas Tectônicas e os exógenos relacionados à atuação climática.  
(     ) Durante a era Cenozoica, as formas de relevo, em grande escala, permaneceram estáveis em consequência do equilíbrio 

entre forças exógenas e endógenas.  
(     ) Os deslizamentos de terra, fluxos de lama e detritos, que ocorrem em grandes maciços rochosos, como é o caso da Serra do 

Mar, apesar de resultarem muitas vezes em catástrofes e danos à população, podem ser processos naturais de 
degradação, que participam da evolução das formas do relevo.  

(     ) Os processos de agradação ocorrem predominantemente no Brasil em relevo de planícies.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.   
a) V – V – F – F.     
b) F – V – F – V.     
c) F – F – V – V.     
d) V – F – V – V.     
e) V – F – V – F.    
  

 



47. (Ufjf-pism 1 2015)  Observe o diagrama abaixo. Esse diagrama representa a relação entre o intemperismo físico e químico e 
o clima. 
 

 
 
Sobre o intemperismo físico e químico, podemos afirmar:  
a) as regiões localizadas em baixa latitude e que possuem 
climas úmidos possuem intemperismo químico menos 
intenso.    
b) nas florestas tropicais úmidas e nos climas de monções, 
o intemperismo químico é mais significativo do que o 
intemperismo físico.    
c) nas regiões áridas e frias, onde o intemperismo químico 
predomina, as rochas tendem a ser mais pontudas, 
angulares e recortadas.    
d) o intemperismo físico é elevado nos climas úmidos de 
latitudes medianas, sendo evidenciado pela profundidade 
dos solos e formas arredondadas.    
e) o intemperismo químico é considerado mais intenso em 
regiões de baixa temperatura e média precipitação.    
  
 
 
 
 
 

 
48. (Upf 2015)  Os agentes externos desgastam, destroem e reconstroem o relevo, modelando a superfície terrestre numa ação 
denominada erosão. Relacione as colunas, ligando o tipo de erosão às características/informações correspondentes. 
 

1. Erosão eólica (     ) Forma, como ação construtiva ou de acumulação, as restingas e os recifes, 
e,como ação destrutiva ou de desgaste, provoca as falésias. 

2. Erosão fluvial (     ) Torna mais intensa sua ação sobre solos sem cobertura vegetal. Seu tipo 
mais agressivo forma as voçorocas, que resultam em prejuízos às 
lavouras. 

3. Erosão glaciária (     ) É responsável por escavar o leito, modelando vertentes e formando vales. 
Transporta materiais de grandes altitudes e distâncias, originando 
planícies e deltas. 

4. Erosão marinha (     ) Atua principalmente nos desertos e nas praias, onde o depósito de 
materiais resulta em uma acumulação típica de areias móveis, 
denominadas dunas. 

5. Erosão pluvial (     ) Atua em regiões de altas latitudes ou de altas montanhas e, ao longo de 
eras geológicas, sua ação forma os fiordes. As morainas são ações típicas 
dessa forma de erosão. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
a) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.    
b) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.    
c) 4 – 2 – 1 – 5 – 3.    

d) 4 – 5 – 2 – 1 – 3.    
e) 3 – 5 – 2 – 1 – 4.    

  
49. (Pucrs 2015)  Associe algumas formas de relevo do território brasileiro com sua descrição.  
 
1. chapada  
2. planalto  

3. planície  
4. depressão  

 
(     ) Relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu entorno e com predominância de processos erosivos.  
(     ) Forma predominantemente plana em que os processos de sedimentação superam os de erosão.  
(     ) Terreno com extensa superfície plana em área elevada.  
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) 1 – 2 – 3    
b) 3 – 1 – 4    

c) 3 – 4 – 2    
d) 4 – 3 – 1    

e) 4 – 1 – 2    
  



50. (Udesc 2014)  O relevo corresponde às formas do terreno que foram moldadas pelos agentes internos e externos sobre a 
crosta terrestre. Cada forma de relevo corresponde a um estado da atuação desses agentes. Analise as proposições referentes 
ao relevo.  
 
I. Planalto é um compartimento do relevo com superfície irregular e altitude superior a 300 metros, onde predominam 

processos erosivos.  
II. Planície é uma parte do relevo com superfície plana e altitude igual ou inferior a 100 metros, onde predominam os acúmulos 

recentes de sedimentos.  
III. Depressão é uma fração do relevo mais plano que o planalto, onde predominam processos erosivos, com suave inclinação e 

altitude entre 100 e 500 metros.  
IV. No Brasil predominam planaltos e depressões.  
V. Talude é a parte do relevo submarino, onde há o encontro da crosta continental com a crosta oceânica, formando desníveis 

de profundidade variável que chegam a atingir 3 mil metros.  
 
Assinale a alternativa correta.   
a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.     
b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.     
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.     
d) Somente a afirmativa V é verdadeira.     
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
A Cordilheira dos Andes é um exemplo de Dobramento Moderno da Era Cenozoica, Período Terciário. O processo de formação 
de dobramentos é chamado de orogênese e estas cadeias montanhosas de elevada altitude são geradas em áreas de 
convergência entre placas tectônicas. Observação: a expressão “movimentos tectônicos de curta duração geológica” é apenas 
correto considerando que a Era Cenozoica corresponde aos últimos 65 milhões de anos ante 4,5 bilhões de anos de idade da 
Terra.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
A ocorrência de chuva excessiva em curtos períodos, fenômeno cada vez mais frequente em várias partes do mundo, faz elevar 
rapidamente o escoamento superficial da água ocasionando enchentes. A capacidade de infiltração de água no solo é reduzida e 
também muito agravada em áreas urbanas pela impermeabilização do solo por concreto, edifícios e asfalto.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque o domínio de Mares de Morros caracteriza-se pela formação de rochas cristalinas 
submetidas à umidade do oceano formando feições mamelonares. As alternativas incorretas são: [A], [B] e [D], porque 
caracterizam respectivamente os domínios da Caatinga, Campos e Amazônico.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
A conservação da vegetação é importante para a interceptação da água da chuva e favorecimento da infiltração de água no solo 
e subsolo, alimentando os lençóis freáticos. A redução da velocidade e da quantidade da água no escoamento superficial diminui 
a erosão do solo. Assim, o reflorestamento é uma das medidas para a contenção da perda de solo por processos erosivos, 
juntamente com outras medidas como o cultivo em curvas de nível, terraceamento e plantio direto.   
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 
O item incorreto é o [I], uma vez que a ocupação desordenada das encostas provoca remoção da cobertura vegetal e perda da 
biodiversidade. A ocupação modifica os processos de infiltração e escoamento superficial da água, acentua a erosão e 
desestabiliza o solo aumentando o risco de deslizamentos de terra (escorregamentos ou movimentos de massa).   
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
As figuras (blocos diagramas) representam diferentes tipos de erosão, ou seja, o desgaste da superfície com remoção de 
partículas minerais. A erosão fluvial é causada por rios que escavam vales. A erosão marinha (abrasão) causada pela a ação de 
ondas e correntes no litoral. A erosão eólica é provocada pela ação do vento, dominante em regiões áridas e semiáridas. A 
erosão glacial provocada pela movimentação de geleiras em zonas glaciais e dobramentos modernos. E os deslizamentos, 
escorregamentos ou movimentos de massa nas encostas com maior declividade.   
 
Resposta da questão 7: 
 [D] 
 
O intemperismo químico constitui a desagregação das rochas através da dissolução decorrente da ação da água da chuva e dos 
rios. O intemperismo químico é dominante em regiões com climas úmidos: equatorial, tropical, subtropical e temperado.   
 
Resposta da questão 8: 
 [A] 
 
O gráfico mostra a relação entre paisagens naturais ou biomas com os tipos climáticos nos seus elementos básicos, a 
temperatura e a pluviosidade. O gráfico destaca três importantes paisagens naturais, a Antártida (clima polar com baixa 



temperatura e baixa pluviosidade), o Deserto do Saara (clima árido com alta temperatura e baixa pluviosidade) e o bioma de 
Floresta Tropical (clima tropical com alta temperatura e alta pluviosidade).   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
A bacia hidrográfica do rio Nilo é fundamental para o Egito em termos de produção agrícola irrigada, geração de energia, 
abastecimento de água e transporte hidroviário. Todavia, a construção de barragens de hidrelétricas no Nilo e seus afluentes (no 
Egito e países à montante como Etiópia e Sudão) e o uso excessivo da água na irrigação agrícola por meio de canais artificiais 
altera a dinâmica do rio. Com os barramentos, o rio carrega menos sedimentos, reduzindo a deposição na foz em delta, o que 
contribui para o avanço do mar e salinização da água e dos solos, o que compromete a própria agricultura.   
 
Resposta da questão 10: 
 [E] 
 
A alternativa [E] está correta porque no clima equatorial, a elevada e constante pluviosidade retira os cátions de cálcio, potássio 
e magnésio e concentra os cátions de hidrogênio e alumínio, criando a tendência de acidificação do solo. As alternativas 
seguintes são incorretas porque para haver a acidificação, os solos passam pelo processo de lixiviação (lavagem), cuja pré-
condição é a elevada pluviosidade, o que não é encontrado em climas áridos, intertropicais, polares ou temperados.   
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
As intervenções antrópicas (humanas ou socioeconômicas) na hidrografia de áreas urbanas causam desequilíbrio no ciclo 
hidrológico e problemas ambientais graves. A impermeabilização urbana pelo excesso de concreto e asfalto diminui a infiltração 
de água no solo, rebaixa o lençol freático, aumenta o escoamento superficial, eleva a vazão dos rios em pouco tempo e causa 
enchentes com perdas humanas e materiais. Outra intervenção é a canalização de córregos que eleva a velocidade de 
escoamento da água, além de modificar a hidrografia e o ecossistema fluvial.   
 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
 
O leque aluvial ou cone aluvial é uma feição de relevo resultante do acúmulo de sedimentos com diversas granulações 
transportados pelo intenso escoamento superficial da água. Apresenta inclinação suave, uma vez que localiza-se na base de uma 
vertente. Normalmente apresenta a forma de “leque” devido as ramificações do fluxo de água na deposição dos sedimentos.   
 
Resposta da questão 13: 
 [E] 
 
Conforme a figura, a formação da cachoeira deve-se a erosão diferencial provocada pela água do rio nas rochas. A queda d’água 
ocorre onde a rocha oferece maior resistência à erosão remontante.   
 
Resposta da questão 14: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque voçorocamento é o estágio avançado da erosão hídrica linear resultando em deslocamento 
de grande quantidade de solo. As alternativas incorretas são: [A], porque a erosão laminar é a retirada superficial dos detritos e 
solo; [B], porque a eolização é a ação do vento sobre a superfície; [D], porque assoreamento é o processo de sedimentação em 
cursos fluviais; [E], porque lixiviação é a percolação dos nutrientes do solo para horizontes mais profundos.   
 
Resposta da questão 15: 
 [C] 
 
A erosão é o desgaste da superfície com remoção de partículas minerais (areia, silte e argila) e matéria orgânica. Atinge 
principalmente o solo e rochas que estão expostas. Os agentes exógenos são responsáveis por vários tipos de erosão conforme 
as condições climáticas e hidrológicas: pluvial (água da chuva), fluvial (água de rios), abrasão (marinha), glacial (geleiras) e eólica 
(vento). Ao longo do tempo, podem aparecer feições erosivas como o sulco (pequena dimensão), a ravina (média dimensão) e a 
voçoroca (grande dimensão).   
 
Resposta da questão 16: 
 [B] 



 
O processo representado na figura é de desertificação, uma vez que uma superfície antes recoberta de vegetação 
gradativamente dá lugar a áreas com exposição do solo, erosões e dunas. Trata-se da degradação avançada do solo em regiões 
semiáridas como a Faixa do Sahel na borda sul do deserto do Saara e o Sertão do Nordeste no Brasil. A desertificação é causada 
pelo desmatamento do bioma natural (savanas xerófilas e estepes) e uso incorreto solo na agropecuária (pecuária extensiva e 
agricultura).   
 
Resposta da questão 17: 
 [C] 
 
A rotação de culturas é uma técnica que permite a maior conservação da fertilidade do solo, inclusive a fixação de nitrogênio 
pelo sistema de raízes. Por vezes, a monocultura pode levar ao esgotamento do solo.   
 
Resposta da questão 18: 
 [A] 
 
[I] CORRETA. O conhecimento da configuração geomorfológica das cidades no planejamento urbano é fundamental para que se 

minimize os impactos da ocupação do solo. 
[II] CORRETA. A dinâmica da crosta terrestre é resultante da composição de agentes internos e externos. 
[III] INCORRETA. O intemperismo químico resulta na decomposição e o físico na desagregação das rochas. 
[IV] CORRETA. O país registra 64% de bacias sedimentares e 36% de maciços antigos.   
 
Resposta da questão 19: 
 [C] 
 
Na Planície Litorânea do Ceará, os processos de sedimentação são dominantes, embora também ocorram processos de erosão. 
Neste litoral existem sistemas de praias, dunas e falésias. O processo de sedimentação e a ação da água (chuva e rios) e eólica 
(vento) torna várias áreas instáveis, o que oferece riscos a ocupação humana. A dinâmica do relevo costeiro deve ser levada em 
consideração nas decisões de ocupação impulsionadas pelo turismo e urbanização, por exemplo, as dunas móveis podem causar 
danos aos imóveis localizados de forma incorreta.   
 
Resposta da questão 20: 
 [D] 
 
A afirmação incorreta é a [III], uma vez que o Brasil não apresenta dobramentos modernos (Era Cenozoica, Período Terciário). O 
país apresenta Escudos Cristalinos (Guiano e Brasileiro) e Dobramentos Antigos, além de Bacias Sedimentares (Parnaíba, Paraná 
e Amazônica). Também apresentam áreas onde ocorreu vulcanismo no passado geológico (Era Mesozoica), cujo derrame de 
magma deu origem a rochas magmáticas extrusivas como o basalto que, submetidas ao intemperismo na superfície se 
converteram em solos férteis como a Terra Roxa (Nitossolo).   
 
Resposta da questão 21: 
 [C] 
 
O intemperismo físico (variação de temperatura) e químico (ação da água) é responsável pela desagregação das rochas. A 
erosão consiste no desgaste da superfície com remoção de partículas minerais (cascalho, argila, areia e silte) e matéria orgânica 
com a ação de agentes exógenos como a água e o vento. Por vezes, a combinação destes processos leva a exposição de rochas 
na superfície, inclusive os blocos chamados de matacões.   
 
Resposta da questão 22: 
 [B] 
 
A alternativa [B] está correta porque a hipótese levantada pela Narizinho considera somente os agentes externos responsáveis 
pelo desgaste do relevo, sem levar em conta a ação simultânea dos agentes internos responsáveis pela formação do relevo. As 
alternativas incorretas são: [A], [C] e [E], porque a hipótese proposta não é coerente nem provável; [D], porque o nível base de 
erosão é o nível atual dos mares.   
 
Resposta da questão 23: 
 [C] 
 
Em regiões áridas e semiáridas, com a escassez de água, predomina o intemperismo físico (desagregação das rochas pela 
variação de temperatura: dilatação e contração) e a erosão eólica (desgaste da superfície com remoção de partículas minerais 



pelo vento). Estes processos levam a modelagem das formas de relevo destas regiões como os inselbergs do semiárido do 
Sertão nordestino, os cogumelos (formas residuais) e as dunas nos desertos.   
 
Resposta da questão 24: 
 [C] 
 
[1] Incorreta. O trecho encontra-se à montante, ou seja, está em uma porção do curso acima da represa. 
[2] Correta. A represa está a montante do trecho II e, portanto, pode controlar a vazão do rio. 
[3] Correta. A represa poderá sofrer assoreamento caso se intensifique o processo erosivo na vertente indicada por III. 
[4] Incorreta. O trecho II encontra-se a jusante, ou seja, abaixo da represa. 
[5] Correta. A preservação da vegetação reduz a erosão e o assoreamento.   
 
Resposta da questão 25: 
 [A] 
 
A figura representa o fenômeno do assoreamento, isto é, o acúmulo de partículas minerais (areia, silte, argila, matéria orgânica 
etc.) no fundo de um rio. O desmatamento em larga escala e o uso incorreto do solo na agropecuária, aumentam a erosão, o 
material erodido é transportado, resultando no assoreamento. Na imagem, observa-se a extensão do leito original do rio, em 
grande medida assoreado.   
 
Resposta da questão 26: 
 [C] 
 
A erosão é um processo natural (pluvial, fluvial, eólica, marinha ou pela ação do gelo), mas pode ser intensificado pela ação 
antrópica (humana) devido ao desmatamento em larga escala e uso incorreto do solo para a agropecuária.    
 
Resposta da questão 27: 
 [C] 
 
A área com maior risco de deslizamento de terra (escorregamento ou movimento de massa) é a 3. Trata-se da área com maior 
declividade, visto que as curvas de nível estão mais próximas umas das outras. Também configura uma área com expressivo 
escoamento superficial da água, portanto, com maior vulnerabilidade à erosão.   
 
Resposta da questão 28: 
 [C] 
 
Os deslizamentos de terra ocorrem devido aos fatores naturais (alta declividade e elevado índice de precipitação) e 
socioeconômicos (urbanização desordenada e falta de investimento em moradias populares).   
 
Resposta da questão 29: 
 [A] 
 
A sequência correta é: [3] Erosão em splash (erosão pluvial causada pela água da chuva), [1] Erosão fluvial (provocada pela ação 
da água de rios), [2] Voçorocas (feição erosiva profunda esculpida por erosão pluvial) e [4] Erosão laminar (erosão causada pelo 
escoamento da água sobre a superfície.   
 
Resposta da questão 30: 
 [E] 
 
Como mencionado na alternativa [E], todas as afirmativas estão corretas, porque o texto e a figura indicam os movimentos de 
massa, comuns em áreas de declive e submetidas à climas com elevada pluviosidade resultando no deslocamento de solo e 
rochas.   
 
Resposta da questão 31: 
 [B] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [B], o intemperismo químico é um processo característico de áreas com elevada 
umidade e, portanto, associado: à região da Amazônia, marcada com a letra (A) no mapa; ao estado do Mato Grosso, assinalado 
com a letra (B); e ao sul de Minas Gerais, indicado com a letra (D) no mapa. Já o intemperismo físico está associado à 
termoclastia (dilatação e contração da rocha em razão da diferença térmica) encontrado no Semiárido nordestino (C).   
 



Resposta da questão 32: 
 [E] 
 
A alternativa [E] está correta porque o Rio de Janeiro está inserido no domínio morfoclimático Mares de Morros, cujo principal 
elemento é a presença de morros policonvexos resultantes da umidade do oceano sobre as formações cristalinas. As 
alternativas [A], [B] e [C], estão incorretas porque não correspondem ao domínio morfoclimático do território fluminense e a 
alternativa [D] está incorreta porque descreve o domínio das pradarias.   
 
Resposta da questão 33: 
 [B] 
 
Os itens incorretos são: 
[II] Em regiões desérticas com baixo índice pluviométrico impera o intemperismo físico e a erosão eólica;  
[V] O território que constitui atualmente do Brasil no passado geológico como a Era Mesozoica teve atividade vulcânica 
responsável por aspectos importantes da estrutura geológica, relevo e solo no país, a exemplo da existência de cuestas 
basálticas e solo de terra roxa.   
 
Resposta da questão 34: 
 [D] 
 
O item incorreto é o [1], visto que o assoreamento é o acúmulo de sedimentos no fundo do leito de rios, lagos e reservatórios. 
Assim, o fenômeno acontece em superfícies mais rebaixadas do relevo.   
 
Resposta da questão 35: 
 [A] 
 
O intemperismo físico é a desagregação das rochas pela variação de temperatura (dilatação e contração). Predomina nas regiões 
áridas (desertos como o Saara e da Namíbia) e semiáridas devido à maior amplitude térmica diária e pouca água no estado 
líquido. Também ocorre em regiões polares e subpolares devido ao congelamento e degelo.   
 
Resposta da questão 36: 
 [B] 
 
A conservação das Matas Ciliares (de Galeria ou Ripárias) é fundamental para a manutenção dos recursos hídricos. As matas 
diminuem a erosão e o assoreamento dos rios por sedimentos. A copa das árvores amortece o impacto da chuva, a água escoa 
lentamente até o solo, aumenta a infiltração de água nutrindo os lençóis freáticos. A vegetação reduz o escoamento superficial 
da água e diminui as enchentes. As matas também são obstáculos naturais quando ocorrem acidentes com poluentes nas 
proximidades de rios.   
 
Resposta da questão 37: 
 [D] 
 
A afirmativa [I] é incorreta, porque em razão da forte declividade, o plantio do café não é indicado na figura A. Estão corretas as 
afirmativas [II] e [III], porque as técnicas como o terraceamento e a manutenção da vegetação nativa reduzem a erosão e o 
escoamento superficial. 
 
Resposta da questão 38: 
 [C] 
 
Os Planaltos e Serras de Leste e Sudeste (Planalto Atlântico) apresentam estrutura geológica de escudo cristalino e dobramentos 
antigos. Apresentam dominância dos mares de morros mamelonares (forma de meia laranja) com topos convexos e vales 
profundos esculpidos por uma densa rede de drenagem (rios). Também ocorrem alinhamentos serranos produzidos por 
falhamentos como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Espinhaço.   
 
Resposta da questão 39: 
 [B] 
 
Os itens incorretos são: 
[II] Em regiões desérticas com baixo índice pluviométrico impera o intemperismo físico e a erosão eólica;  



[V] O território que constitui atualmente do Brasil no passado geológico como a Era Mesozoica teve atividade vulcânica 
responsável por aspectos importantes da estrutura geológica, relevo e solo no país, a exemplo da existência de cuestas 
basálticas e solo de terra roxa.   
 
Resposta da questão 40: 
 [D] 
 
O mapa destaca do domínio dos planaltos com maior altitude submetidos a clima subtropical (verão quente, inverno frio e 
chuva bem distribuída durante o ano) com Mata de Araucária (Floresta Ombrófila Mista: espécies aciculifoliadas coníferas como 
a Araucária e o Podocarpos e também espécies latifoliadas no estrato inferior).   
 
Resposta da questão 41: 
 [E] 
 
A imagem indica uma falésia, formação litorânea escarpada resultante da abrasão marinha. Estão incorretas as alternativas: [A], 
porque inselbergs são formas residuais de antigas formações rochosas; [B], porque chapadas são formas de relevo tabuliformes 
cuja alternância de camadas rochosas propicia maior erosão nas áreas laterais; [C], porque fiordes são gigantescos vales 
escavados pela erosão glacial; [D], porque restinga é uma área arenosa e salina paralela à linha da costa.   
 
Resposta da questão 42: 
 [E] 
 
Os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos criados pelo geógrafo Aziz Ab’ Sáber são regiões determinadas por elementos 
naturais, principalmente o relevo, o clima e a vegetação.   
 
Resposta da questão 43: 
 [B] 
 
Como mencionado corretamente na alternativa [B], as dunas são formações resultantes de erosão eólica cujo formato é 
modificado pela ação do vento. Estão incorretas as alternativas: [A], porque as falésias são encontradas no litoral sul e nordeste; 
[C], porque as praias associadas aos coqueirais são típicas da região nordeste; [D], porque a Pedra da Gávea é um monólito de 
gnaisse; [E], porque as praias estão presentes também na região norte.   
 
Resposta da questão 44: 
 [D] 
 
O domínio da Caatinga é caracterizado por depressões interplanálticas, ou seja, presença pontual de chapadas, planaltos e 
inselbergs (morros residuais). O clima é semiárido, isto é, quente, com baixa amplitude térmica, baixos índices pluviométricos e 
secas prolongadas. Os solos são pouco desenvolvidos e a hidrografia intermitente. E ecossistema dominante é a Caatinga, 
caracterizada por espécies xerófilas, vegetação já devastada em 45% devido à exploração de madeira e agropecuária. Assim, 
várias áreas estão com desertificação instalada.   
 
Resposta da questão 45: 
 [D] 
 
O domínio morfoclimático das pradarias é caracterizado por planaltos com colinas (coxilhas), clima subtropical (verão quente, 
inverno frio e chuva bem distribuída durante o ano) e vegetação de pradarias (bioma Pampa) com dominância do estrato 
herbáceo e arbustivo.   
 
Resposta da questão 46: 
 [D] 
 
(VERDADEIRO) – A dinâmica da crosta manifestada pela alteração no relevo é resultante da ação dos agentes endógenos 
(vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos) e exógenos (erosão). 
(FALSO) – No período terciário da Era Cenozoica ocorre a formação dos dobramentos modernos, a exemplo do Himalaia. 
(VERDADEIRO) – Os movimentos de massa das encostas são mecanismos que dinamizam a crosta alterando seu modelado. 
(VERDADEIRO) – Agradação ou deposição é um processo típico de planícies, cuja característica é o processo de sedimentação 
superior ao da erosão.   
 
Resposta da questão 47: 
 [B] 



 
Como mencionado corretamente na alternativa [B], o intemperismo químico é mais significativo em áreas de clima úmido, como 
o monçônico e o tropical. Estão incorretas as alternativas: [A] e [D], porque em climas úmidos o intemperismo químico é mais 
intenso; [C] e [E], porque em regiões áridas e frias, predomina o intemperismo físico.   
 
Resposta da questão 48: 
 [D] 
 
A erosão é o desgaste da superfície com remoção de partículas minerais (areia, argila, etc) ou matéria orgânica. A erosão pode 
ser causada pela água de origem pluvial (chuva: sulcos e ravinas), fluvial (rio: vales e cânions), marinha (mar: falésias), glacial 
(gelo: vales em U) e eólica (vento: cogumelos – relevo na forma de cálice).   
 
Resposta da questão 49: 
 [D] 
 
A sequência obedece aos seguintes conceitos: 
(Depressão) – Áreas rebaixadas onde ocorrem processos de sedimentação. 
(Planície) – Áreas onde o processo de sedimentação é superior ao da erosão e, portanto, estão associadas a menores altitudes. 
(Chapada) – é uma forma de relevo tabular, cuja alternância de camadas de rochas mais resistentes e mais frágeis, fica 
submetido à erosão regressiva elaborando um formato aplainado no topo.   
 
Resposta da questão 50: 
 [E] 
 
No Brasil predominam os planaltos (superfícies elevadas onde predomina a erosão) e as depressões (superfícies muito 
rebaixadas por erosão). As planícies (superfícies de sedimentação) apresentam menor área no país. O talude é uma unidade de 
relevo submarino com alta declividade e sedimentar localizada entre a Plataforma Continental e o Assoalho Oceânico.   
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