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Formação de cavernas

Formadas pela deposição de sedimentos por processos químicos e físicos.
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ESTALACTITE

ESTAGMITE

As Estalactites e Estalagmites são Rochas Sedimentares de ORIGEM QUÍMICA.



CARACTERÍSTICAS GERAIS – RIOS e LAGOS

REGIME FLUVIAL – A variação do volume de água dos

rios durante o ano recebe o nome de Regime Fluvial. Esta

variação está relacionada à origem de suas águas.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS – RIOS

PERENE CAUDALOSO
TEMPORÁRIO/             

INTERMITENTE

NUNCA SECA. O RIO SECA NOS 

PERÍODOS DE 

ESTIAGEM.

NUNCA SECA/ GRANDE 

VOLUME DE ÁGUA.



CARACTERÍSTICAS GERAIS – RIOS

EFÊMERO

FORMADO DURANTE AS 

GRANDES 

PRECIPITAÇÕES



Um rio pode desaguar em outro rio

Região da FOZ do rio



A FOZ DOS RIOS

FOZ EM ESTUÁRIO FOZ EM DELTA FOZ MISTA

A foz do rio se abre 

largamente sem que 

haja trabalho de 

acumulação de 

sedimentos e existe 

apenas um canal de 

escoamento.

Quando a foz é muito 

extensa e possui tanto a 

formação em Delta coma 

a formação em Estuário.

Quando o trabalho de 

sedimentação é intenso 

junto à foz, há um 

grande acúmulo de 

detritos, que dá origem a 

ilhas muito próximas 

uma das outras.



DRENAGEM DO RIO

Drenagem endorreica: a drenagem da

bacia se dá internamente no continente,

desaguando, por exemplo, em um lago

ou mar interno.

Drenagem criptorreica: bacia com

drenagem subterrânea, típica de

áreas de caverna.

Drenagem arreica: é a drenagem

característica de áreas desérticas.



DRENAGEM DO RIO

Drenagem exorreica: desagua para fora do continente (Mar)



Leito ou calha de um rio: é o espaço ocupado pelas águas, ou seja, é o caminho que o curso d´água percorre.

Leito vazante: é a parte do rio por onde passa o curso d´água durante o período de estiagem. É o menor nível do leito.

Leito menor: é a área limitada pelas margens do rio. Local onde a água se encontra com o primeiro nível da superfície terrestre.

Leito maior: corresponde à somatória da área do leito menor com a planície de inundação. Este leito é utilizado pelo curso d’água

nos períodos de chuvas volumosas (cheias).

Planície de inundação: área plana formada por sedimentos transportados e depositados pelo curso d’água nos períodos de cheia.

Terraço: superfície com elevada altura em referência ao leito do rio. Não ocorrem inundações.

PERFIL TRANSVERSAL DE UM RIO



Mar cáspio (lago) 

Laguna de Patos/RS

FORMAÇÃO DE LACUSTRES



FORMAÇÃO DE LACUSTRES

Lago de restinga

Lago vulcânico



Questão 1. (Enem 2017)

As intervenções da urbanização, com a modificação das formas ou substituição de materiais

superficiais, alternam de maneira radical e irreversível os processos hidrodinâmicos nos sistemas

geomorfológicos, sobretudo no meio tropical úmido, em que a dinâmica de circulação de água

desempenha papel fundamental.

GUERRA, A. J. T.; JORGE, M. C. O. Processos erosivos e recuperação de áreas degradadas. São Paulo: Oficina de Textos, 2013 (adaptado).

Nesse contexto, a influência da urbanização, por meio das intervenções técnicas nesse

ambiente, favorece o

a) abastecimento do lençol freático.

b) escoamento superficial concentrado.

c) acontecimento da evapotranspiração.

d) movimento de água em subsuperfície.

e) armazenamento das bacias hidrográficas.



Questão 2. (Uece 2016)

A infiltração ou escoamento vertical é o principal processo de recarga de água no subsolo.

Considerando os aquíferos subterrâneos, é correto afirmar que a infiltração da precipitação

ocorre de maneira mais expressiva em terrenos

a) cristalinos, onde as fraturas permitem uma entrada maior do fluxo de água.

b) de cobertura cárstica, que apresenta uma grande quantidade de falhas.

c) sedimentares, por apresentarem maior porosidade e permeabilidade.

d) sedimentares, onde a porosidade e a permeabilidade são iguais a zero.



Questão 3. (Pucrj 2015)

Entendendo que as setas do esquema significam a água entrando na superfície, ou dela saindo,

os nomes LIVRE, SUSPENSO, CONFINADO e COSTEIRO referem-se a uma determinada estrutura

líquida do planeta chamada:

a) gêiser.

b) aquífero.

c) nascente.

d) bacia.

e) foz.



Questão 4. (Uespi 2012)

O desenho esquemático a seguir representa:

a) Terraços fluviais.

b) Restingas fluviais.

c) Planaltos cristalinos.

d) Cuestas.

e) Grabens.



Questão 5. (Upe 2012)

O desenho esquemático a seguir foi utilizado por um professor de Geografia do Ensino Médio

numa determinada turma, para abordar aspectos relacionados ao relevo originado em áreas

costeiras. O professor apresentou uma sequência evolutiva do relevo que vai de 1 a 3. Sabendo-

se que as áreas pontilhadas são sedimentos modernos, basicamente fluviais, conclui-se que o

professor estava explicando mais especificamente

a) a formação de restingas metamórficas.

b) a gênese de um delta.

c) os efeitos de uma transgressão marinha em costas altas.

d) as consequências geomorfológicas das ações antrópicas em áreas

litorâneas.

e) a evolução de uma falésia viva.
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