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Revisando...

◦Definição de relevo;

◦Diferença entre forma de relevo e estrutura geológica;

◦Tempo geológico e tempo histórico

◦ Importância do relevo para atividades econômicas;



Os agentes do 
modelado 
terrestre

◦Modelar significa “dar forma”;

◦O aspecto do relevo resulta do 
trabalho dos agentes erosivos 
sobre a superfície terrestre; (tipo 
de rocha)

◦As formas de relevo que se veem 
hoje não são iguais às do 
passado geológico.



Agentes de 
origem externa 

(exógenos)

Atuam na parte externa de nosso 
planeta:

1 - Intemperismo;

2 - Erosão;

3 - Sedimentação.



1 - Intemperismo

◦Nome que se dá ao conjunto de processos mecânicos,
químicos ou biológicos que provocam a desagregação e
decomposição das rochas.

◦1.1 – Físico;

◦1.2 – Químico;

◦1.3 – Biológico.



1.1 – Intemperismo Físico

◦ Ocorrem em virtude da variação de temperatura do ar atmosférico;

◦ Os minerais que formas as rochas, em sua maioria, se dilatam quando o ar é 
quente;

◦ Quando a temperatura diminui, eles se contraem;

◦ Movimento de dilatação e contração provoca a desagregação da rocha;

◦ Congelamento da água nas fissuras das rochas; (dilatação da água expandindo 
fissuras).





1.2 – Intemperismo Químico 

◦Os processos químicos estão ligados à ação da água da chuva (ph chuva);

◦Ação provoca a decomposição dos minerais ou das rochas, transformando-
os em partículas pequenas (sedimentos);

◦A água é o principal solvente (substância que dissolve) dos minerais;

◦Água e oxigênio interagem com os minerais, ocorre uma reação química e
as rochas mudam de composição ao longo do tempo.

◦ Formação dos solos.











1.3 – Intemperismo Biológico

◦ Vegetais, animais e até os seres humanos atuam sobre as rochas;

◦ Ao brotar entre as fendas das rochas, os vegetais acabam por desagregá-las;

◦ Ao crescer, as raízes forçam as laterais das fendas, tornando-as ainda maiores;

◦ Entre os animais, coelhos e tatus, cobra, cupim, formiga abrem tocas (buracos 
no solo) que facilitam a infiltração da água.





2 – Erosão

◦Definição: transporte dos sedimentos de forma lenta;

◦O material removido provoca alterações no modelado do relevo –
por exemplo, aplainamento e rebaixamento, mudança na forma das
encostas e alargamento das margens de um rio.

◦Tipos:

2.1 eólica;

2.2 hídrica(glacial, pluvial, fluvial e marítima);

2.3 antrópica.





Erosão Glacial







A ação dos rios

◦ Os rios são 
cursos de água 
que percorrem 

a superfície 
terrestre e 
modelam a 

paisagem por 
onde passam.



Características

◦Curso superior – águas causam erosão vertical muito
intensa, aprofunda o vale do rio;

◦Curso médio – transporte de materiais e menor desgaste;

◦Curso inferior – as águas do rio perdem a força erosiva e
passam a depositar os detritos transportados ao longo de seu
curso.



Importante!
◦ Sedimentos 

depositados na foz 
se espalham, 
dando origem a 
pequenas elevações 
que fazem o rio 
desaguar por meio 
de vários canais. É 
o chamado delta;







Foz em estuário

◦O mar inunda a foz, alagando o
vale do rio, forma-se um único
canal, longo e afunilado, por
onde o rio deságua.







A ação das águas 
oceânicas

◦ As águas oceânicas também 
realizam uma ação constante de 
destruição e de construção do 
relevo;

◦ A erosão marinha dá origem às 
falésias – forma de relevo litorâneo 
com paredões abruptos em contato 
com a água do mar.





3 – Sedimentação

◦ Acúmulo/depósito dos sedimentos transportados de regiões mais elevadas.





Rios Meandrantes

◦Os meandros resultam do trabalho de acumulação e de destruição 
realizado por um rio e são formados quando a força erosiva da água 
está reduzida.



◦ Quando as águas 
de um rio se 
deslocam, ocorre a 
deposição de 
materiais que ele 
transporta em 
suspensão.







Numa fase adiantada, os
meandros podem se unir. O
rio passa a “cortar” as antigas
camadas de sedimentos,
criando novo curso de água
em formato mais retilíneo,
por onde o fluxo de água
passa mais rapidamente.
Gradativamente, os meandros
ficam isolados e formam-se
lagos em meia-lua.



Ação construtiva do oceano

◦Praias – deposição de areia realizada por oceanos, mares e rios;

◦Restingas – faixas de areia depositadas por correntes marinhas 
costeiras, paralelamente ao litoral;

◦Tômbolos – cordões arenosos e pedregosos que unem uma ilha ao 
continente







Tômbolo


