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Olá primeiro ano, nas atividades 10 e 11, nós aprendemos sobre os agentes internos (ou
endógenos) que formam e modificam o relevo (vulcanismo, tectonismo e terremotos). Nessa
atividade serão apresentados os agentes externos (ou exógenos) – aqueles que, atuando
conjuntamente, modificam e modelam o relevo da superfície terrestre.
O processo de modelagem externa do relevo engloba três fases distintas: intemperismo,
transporte e deposição de materiais. As rochas expostas na superfície sofrem desgaste provocado
pelas condições climáticas. O intemperismo caracteriza-se pela alteração física (desagregação e
fragmentação mecânica), química (decomposição química dos minerais primários) e biológica
(influência de raízes, matéria orgânica e ácidos orgânicos) que transformam as rochas na superfície
da Terra em materiais friáveis (que se fragmentam facilmente) e solos. Os agentes intempéricos
responsáveis por esses processos são: a ação da água, dos ventos, do gelo e dos seres vivos.

Intemperismo físico
As rochas podem desgastar-se pela abrasão mecânica, seja pela fricção, quando desliza sobre
outra, ou pelo impacto de grãos transportados contra o substrato (rocha). Abrasão é o processo físico
de friccionamento, polimento ou raspagem pelo qual as partículas de rocha são erodidas pelo atrito
da água corrente, ondas, correntes marinhas, vento, geleiras, etc. O desgaste mecânico quebra a
rocha em pedaços menores, ou seja, muda fisicamente a rocha sem mudar sua composição química:
as peças menores têm os mesmos minerais, nas mesmas proporções, da rocha original.

A água constitui o elemento mais importante na modelagem do relevo: “Água mole em pedra
dura tanto bate até que fura”. Boa parte dela, quando precipita em forma de chuva ou de neve, escoa
pela superfície em direção aos corpos hídricos construindo caminhos e transportando sedimentos
(erosão pluvial), ou seja, todo o material que foi desagregado das rochas e do solo. Quanto mais
intensas forem as chuvas e quanto maior a declividade do relevo, maior será a força erosiva das
águas que podem transportar grandes quantidades de sedimentos das áreas mais elevadas para as
mais baixas, onde serão depositados.
O intemperismo físico ocorre também devido a diferenças de temperatura – expansão
térmica. A variação de temperatura produzida pela insolação durante o dia e pelo resfriamento
noturno desempenha papel importante na desintegração das rochas, principalmente em regiões
áridas ou semiáridas. Devido à expansão e contração do material, as rochas fragmentam-se em
partículas granulares ou em escamas de tamanhos variados, dependendo das características
litológicas e da intensidade do fenômeno.
Em regiões frias e temperadas ocorre mudança volumétrica nos vazios, fendas e fissuras do
interior das rochas. As grandes alternâncias de temperaturas diárias em regiões frias, acompanhadas
de congelamento e descongelamento, desagregam as rochas.

A ação do vento causa desgaste físico das rochas através do atrito e impacto das partículas
que são transportadas pelo vento. O vento “esculpe” as rochas, dando as formas.

Na abrasão glacial, os blocos transportados pelas geleiras, em contato com o substrato
rochoso, tendem a adquirir superfícies planas e estriadas, recebendo o nome de blocos ou seixos
facetados.

Na ação fluvial, ou seja, dos rios, o aprofundamento do leito do rio em substrato rochoso
faz-se pelo atrito mecânico, principalmente através do impacto de seixos e blocos. A abrasão da
água tende a originar superfícies em formas arredondadas, “pedras esféricas”.

A ação erosiva das águas marinhas ocorre basicamente no ponto de contato entre os oceanos
e o continente. Esse processo dá origem às formas de relevo conhecidas como falésias.

Intemperismo químico
A água também é o agente mais importante do intemperismo químico. Ela reage
quimicamente com os minerais presentes nas rochas, produzindo substâncias ácidas que as corroem,
favorecendo a degradação. Nessa ação ocorre alteração na composição química e mineralógica do
material de origem.

Além da água, os gases (principalmente CO2 e O2) presentes no ar e na água e a temperatura
(que acelera as reações) participam do processo. Os tipos de reação química no intemperismo
químico são: dissolução, hidrólise (quebra de uma molécula pela água), carbonatação (reação do
dióxido de carbono CO2 presente no ar com as rochas - desenvolve com o hidróxido de cálcio
Ca(OH)2 e resulta em carbonato de cálcio CaCO3, acidificando a rocha), oxidação (reação química
decorrente da reação do oxigênio com outro elemento) e redução.
O dióxido de carbono (CO2) combina-se com a água à medida que as gotas de chuva caem
na atmosfera. Isso produz um ácido fraco, chamado ácido carbônico. O ácido carbônico é muito
comum na natureza, onde trabalha para dissolver a rocha.
Poluentes, como enxofre e nitrogênio, produtos da queima de combustíveis fósseis, criam
ácido sulfúrico (H2SO4) e nítrico (HNO3), os dois principais componentes da chuva ácida, que
aceleram o desgaste químico.
O tipo mais comum de oxidação ocorre quando o ferro reage com o oxigênio criando
ferrugem. Minerais que são ricos em ferro quebram à medida que o ferro oxida e formam novos
compostos, por exemplo o óxido de ferro que produz a cor vermelha nos solos.
As plantas também contribuem para o intemperismo químico, pois as raízes absorvem íons
solúveis como nutrientes, trocando certos elementos. As fezes de alguns animais também
influenciam na oxidação, devido a sua acidez.
As cavernas são formadas por intemperismo químico. Ocorrem em rochas calcárias (rochas
sedimentares), ricas em minerais que se dissolvem com facilidade. Nesses locais, geralmente, a água
é rica em magnésio e cálcio – pH alcalino – o que contribui para que os sedimentos se dissolvam
rapidamente. O processo de dissolução do calcário e, posteriormente, sua lixiviação (intemperismo
físico) que drena o material dissolvido subterraneamente, forma as grutas.

Intemperismo biológico
É um tipo de intemperismo causado por várias atividades de organismos vivos – ação de
raízes, formigas, bactérias, pisoteio de animais – que contribuem para a degradação de rochas e
partículas de rochas, tornando-os mais suscetíveis a outros fatores ambientais, sejam
eles bióticos ou abióticos.

Dois outros fatores são primordiais para o intemperismo: o tempo e o clima (que é
preponderante na determinação do tipo e velocidade do intemperismo).

Atividades
1ª QUESTÃO: Explique, detalhadamente, a ação da água nos processos de intemperismo físico e
químico.
2ª QUESTÃO: O relevo terrestre, apesar de aparentemente estático, é dinâmico e está em constante
transformação. Explique quais são os agentes internos e externos que formam e modificam o relevo.
Descreva, na sua resposta, os processos de intemperismo físico, químico e biológico.

