
 

 

01. A erosão de solos causa prejuízos econômicos e 
sociais em várias partes do Brasil e do mundo. 
Seu controle é um desafio que se impõe de 
forma crescente, principalmente em países 
pobres. 
 
Observe a ilustração abaixo, que indica a 
intensidade da erosão anual do solo em 
diferentes áreas: 
 

 
SENE, E.; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço 

geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2010. 
 
Explique por que a Área 1 apresenta menores 
perdas de solo em função da erosão. 
No contexto das práticas agrícolas, cite duas 
técnicas de plantio que diminuem a ação erosiva 
nos solos. 

 
02. A figura representa uma forma de erosão típica 

de áreas sedimentares em regiões tropicais. 
 

 
 
a) Identifique o tipo de processo erosivo e 

explique como ele ocorre. 
b) Qual é o recurso natural comprometido por 

este processo? Justifique como ele pode ser 
evitado, tanto no campo como na cidade. 

 

03. Observe o mapa. 
 

 
Fonte: ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. São 

Paulo, Moderna:1998. p.362. 
 
CITE e EXPLIQUE um fator responsável pelo 
problema em destaque no mapa. 

 
04. O relevo brasileiro, segundo a maioria das 

classificações, apresenta três tipos de unidades 
geomorfológicas, que refletem suas gêneses. 
a) Nomeie estas unidades geomorfológicas. 
b) Cite um exemplo de cada uma destas 

grandes unidades geomorfológicas 
existentes na região nordeste do Brasil. 

 
05. Segundo especialistas, “as áreas sujeitas à 

desertificação correspondem a um terço da 
superfície terrestre. Mais de um bilhão de 
pessoas – um sexto da população mundial – 
estão ameaçadas pelo problema, que atinge 110 
países.” 

Fonte: www.onu.org.br 
 

Cite e explique duas práticas inadequadas do 
manejo de recursos naturais, responsáveis pelo 
avanço da desertificação. 
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06. As figuras I e II representam, 
esquematicamente, a ação das chuvas (erosão 
pluvial) sobre duas áreas em declive, uma com 
cobertura florestal e outra sem essa cobertura. 

 
I 

 
 

II 

 
 
Faça uma análise comparativa das duas 
situações, explicando a ação das águas da chuva 
em cada uma, e cite duas conseqüências 
ambientais da ocorrência verificada em II, sendo 
uma na área urbana e outra na área rural. 

 
07. A erosão dos solos é um grave problema 

ambiental e socioeconômico. A intensidade dos 
processos erosivos, por sua vez, relaciona-se a 
fatores naturais e à ação humana. 
a) Identifique e explique dois fatores que 

contribuem para a erosão dos solos, sendo 
um deles natural e outro decorrente da ação 
humana. 

b) Identifique e explique um problema 
socioeconômico relacionado à erosão dos 
solos em áreas urbanas. 

 

08. As rochas sedimentares constituem uma das 
grandes classes de rochas existentes na crosta 
terrestre. Em relação à sua formação e 
identificação, indique: 
a) Como ocorrem os seus processos de 

formação. 
b) rês tipos de rochas sedimentares. 

 
09. “O entendimento do relevo é fundamental para 

solucionar os problemas relativos à expansão dos 
sítios urbanos.” 
 

 
(Jurandyr L. S. Ross, Geomorfologia, ambiente e planejamento, 

São Paulo, Contexto, 1990, p.18.) 
 
Considerando a afirmação e a figura anterior, 
responda: 
a) Quais são as três diferentes formas de relevo 

apresentadas na figura? 
b) Que unidades de relevo não são propícias à 

urbanização? Justifique sua resposta. 
c) Por que muitos assentamentos humanos 

foram historicamente desenvolvidos nas 
várzeas dos rios? 

 
10. As formas do relevo são resultantes da atuação 

de forças internas e externas, entre as quais 
destacam-se o tectonismo, o intemperismo e a 
ação humana. Tendo como referência a evolução 
das formas do relevo explique: 
a) a influência exercida pelo tectonismo na 

origem dos dobramentos; 
b) a atuação desenvolvida por um agente 

biológico na transformação da paisagem. 
 
GABARITO:  
 
01. A Área 1 é coberta por mata, o que proporciona 

maior proteção do solo à erosão causada pela 
chuva e pelo vento, bem como reduz o 
escoamento superficial. 

 
Duas das técnicas: 
● terraceamento 
● associação de culturas 
● plantio em curvas de nível 
● plantio de árvores quebra-vento 

 
02.  

a) O processo é o "ravinamento", que é 
provocado pelo escoamento da água em 
áreas com declividade onde o solo 
apresenta-se com pouca ou nenhuma 
vegetação. 

b) O recurso natural comprometido por esse 
processo erosivo é o solo. No campo e na 
cidade ele pode ser evitado pela manutenção 
ou colocação do capeamento vegetal. 

 
 



Exercícios Complementares 
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03.  
 
04.  

a) As unidades são: planaltos, planícies e 
depressões. 

b) Região Nordeste – Planaltos – Planalto da 
Borborema 
Planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba 
Planícies – Planície Litorânea 
Depressões – Depressão sertaneja 
Depressão do São Francisco 

 
05.  
 
06. Em I, a velocidade da água é baixa devido aos 

obstáculos (raízes, troncos, folhas) encontrados à 
sua frente e, portanto, muita água se infiltra no 
solo, evitando e/ou reduzindo a erosão superficial 
causada pelas chuvas. 
Em II, a velocidade do escoamento superficial é 
alta e a água transporta muito material em 
suspensão, arrastando detritos, intensificando a 
erosão e diminuindo a quantidade de água que 
se infiltra no solo. 
Conseqüências sobre o meio ambiente verificada 
na ocorrência II: 
• Nas áreas urbanas constituem áreas de 

risco, uma vez que a ocupação irregular e/ou 
desordenada das encostas acelera o 
processo de deslizamento ou 
escorregamento, causando 
desmoronamentos e desabamentos de 
casas, com grandes problemas sociais como 
desabrigados, feridos e, não raro, vítimas 
fatais. 

• Nas áreas rurais o desmatamento das 
encostas causa intensa erosão dos solos, 
provocando ravinamentos, voçorocas e é, 
também, responsável pelo assoreamento do 
leito dos rios, podendo causar enchentes, 
com grande prejuízo para a atividade 
agrícola. 

 
07.  

a) O processo de erosão dos solos é um típico 
fenômeno de ordem natural. A ação humana 
sobre a superfície terrestre pode 
potencializá-lo em tempo e área. Vários são 
os fatores que podem corroborar para sua 
ocorrência dentre os quais podem-se 
destacar: 
• Ordem Natural — erosão pluvial. As 

águas precipitadas sobre a superfície 
intensificam o escoamento superficial 
que acaba erodindo o solo e carregando 
os sedimentos para as partes mais 
baixas do relevo. 

• Ordem Humana — devastação da 
cobertura vegetal. A retirada desta, 
deixa o solo exposto as intempéries da 
natureza, acentuando processos como o 
da lixiviação (lavagem do solo) e da 
erosão superficial laminal (desgaste 
superficial do solo). 

b) O deslizamento de encostas de morros 
aparece como um grave problema 
socioambiental de algumas áreas urbanas de 

determinados países. O processo de 
ocupação humana realizado principalmente 
por população de baixa renda, associado à 
retirada da cobertura vegetal local, acaba 
rompendo a dinâmica natural dos solos das 
áreas de encostas. A ação das chuvas leva a 
uma intensificação da infiltração e do 
escoamento superficial nessas áreas. O 
encharcamento dos solos acaba promovendo 
o deslizamento de enormes quantidades de 
terras e blocos rochosos, comprometendo a 
vida das pessoas que habitam esses locais. 

 
08.  

a) As rochas sedimentares, como está explícito 
na sua própria denominação, são formadas a 
partir da deposição de sedimentos (detritos 
ou partículas), ou seja, se formam através 
do processo inicial de intemperismo 
seguindo-se a erosão, transporte e 
finalmente a deposição, onde o sedimento 
acumulado se transforma em rocha 
sedimentar. 

b) O acúmulo de sedimentos em diferentes 
locais dá origem a diferentes tipos de 
rochas, como o arenito, o calcário, o 
conglomerado etc. 

 
09.  

a) Na figura apresentada, pode-se observar as 
seguintes formas de relevo: planícies (sendo 
parte de inundação), formas aplainadas em 
altitudes superiores às planícies e áreas 
montanhosas. 

b) Das três unidades apresentadas, não são 
propícias à urbanização as planícies de 
inundação, devido aos períodos de 
alagamentos por que passam, e as encostas 
das áreas montanhosas, devido ao processo 
erosivo, que pode provocar deslizamentos 
das áreas mais íngremes. 

c) Muitos assentamentos humanos 
desenvolveram-se junto a várzeas, como no 
Antigo Egito e na Mesopotâmia, em razão da 
fertilidade das terras dessas áreas, 
conseqüência das inundações, que acabam 
fertilizando naturalmente os solos locais 
através da deposição de material orgânico. 

 
10.  

a) Os dobramentos são formados por forças 
internas, entre as quais a orogênese ( força 
horizontal ), numa estrutura rochosa que 
possua certa plasticidade. 

b) Bactérias, fungos, algas e musgos são 
exemplos de agentes biológicos; são 
microdecompositores. Eles ajudam a moldar 
as feições dos relevos, dando formas 
arredondadas, suavizadas. 

 
  
 


