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Agentes externos: Intemperismo 

 

Resumo 

 

O processo de intemperismo, também conhecido como meteorização, consiste na 

transformação/desintegração das rochas em fragmentos (sedimentos).  O principal produto do 

intemperismo é o solo. Esse processo de formação dos solos é denominado pedogênese.  

 

 
Processo de formação do solo e seus horizontes a partir do processo intempérico.  

Disponível em: https://image.slidesharecdn.com/. Adaptado. 
 

O intemperismo pode ser classificado em: 

• Físico: Transformações que derivam de fenômenos físicos, 

tais como a temperatura e a pressão. A temperatura é um 

dos principais agentes desse tipo de intemperismo. 

• Químico: Transformações que derivam de fenômenos 

químicos, tais como a hidrólise, acidificação e a oxidação. A 

água é um dos principais agentes. 

• Biológico: Transformações que derivam da ação de seres 

vivos e que frequentemente aparecem associadas à um dos 

outros dois tipos de intemperismo. Alguns exemplos do 

intemperismo biológico podem ser destacados, tais como, 

a ação das minhocas, da decomposição de organismos e de 

raízes de árvores 

 

Na legenda do mapa, entenda intemperismo de grau muito fraco 

como predomínio do intemperismo físico. Enquanto intemperismo 

de grau forte corresponde ao predomínio do intemperismo químico. 

Mapa das regiões de intemperismo do Brasil 

https://image.slidesharecdn.com/
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Cabe destacar que as áreas mais secas têm predomínio do intemperismo físico, a exemplo do Sertão 

Nordestino. As áreas mais úmidas têm o predomínio do intemperismo químico, a exemplo das áreas 

litorâneas e da Amazônia brasileira.  
 

 
Quer assistir o vídeo desse Mapa mental? Só clicar aqui. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E9oeChbKvwI
https://www.youtube.com/watch?v=E9oeChbKvwI
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Exercícios 

 

1. Analise os diagramas 

 

 
(Dirce Maria A. Suertegaray (org.). Terra: feições ilustradas, 2008. Adaptado.) 

 
Esses diagramas demonstram o processo de 

a) desintegração mecânica acompanhada pela decomposição química das rochas na exposição aos 

agentes atmosféricos. 

b) formação de novos aquíferos pela concentração de fluxos de água em terrenos arenosos. 

c) metamorfismo sofrido por rochas magmáticas quando sujeitas ao calor e à pressão. 

d) diastrofismo da crosta terrestre pelo falhamento da superfície ao longo das eras geológicas. 

e) afloramento de rochas ricas em matéria orgânica na formação de novos escudos cristalinos._ 

 

 

2. 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. 
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3. Observe o diagrama abaixo. Esse diagrama representa a relação entre o intemperismo físico e químico 

e o clima. 

 
Fonte: PETERSEN, J. S. et al. Fundamentos de Geografia Física. São Paulo: Cengage Learning, 2014, p. 296. 

 

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. 
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4. Intemperismo é o nome que se dá ao conjunto de processos que modificam as rochas, fragmentando-

as (intemperismo físico) ou alterando-as (intemperismo químico). O predomínio de um tipo em relação 

a outro, nas diversas regiões da Terra, vai depender das temperaturas, combinadas ao volume das 

precipitações e do estado físico da água 

 

Observando o mapa, é possível afirmar que nas regiões A, B e C, há predomínio, respectivamente, do 

intemperismo 

a) químico – físico – químico.  

b) físico – químico – químico 

c) químico – químico – físico 

d) físico – físico – químico.  

e) químico – físico – físico. 

 

 

5. Tempo rei – Gilberto Gil  

“A letra da canção enfoca o tempo e o espaço que transcorrem e transformam tanto a matéria quanto 

o pensamento. Os versos da canção de Gilberto Gil, “Pães de Açúcar/ Corcovados/ Fustigados pela 

chuva e pelo eterno vento”, podem referir-se a um conceito da geografia física, o qual “constitui o 

conjunto de processos operantes na superfície terrestre que ocasionam a decomposição dos minerais 

das rochas, graças à ação de agentes atmosféricos e biológicos” 
 Leinz, V. e Amaral, S. Geologia Geral. 

O conceito acima referido é o:  

a) Intemperismo;  

b) Metamorfismo;  

c) Magmatismo;  

d) Maganicismo; 

e) Tectonismo 
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6. "O solo não é estável, nem inerte; muito pelo contrário: constitui um meio complexo em perpétua 

transformação, submetendo-se a leis próprias que regem sua formação, sua evolução e sua 

destruição. Forma-se no ponto de contato da atmosfera, da litosfera e da biosfera; participa 

intimamente nesses mundos tão diversos, pois mantém relações constitutivas com o mundo mineral, 

assim como com os seres vivos." 
Extraído de DORST, Jean. Antes que a natureza morra: por uma ecologia política. São Paulo: ED. USP, 1973. 

 

A partir do texto acima, é possível afirmar que: 

a) Em áreas desmatadas, a velocidade de escoamento superficial é acelerada, e a água diminui sua 

capacidade de transportar partículas sólidas em suspensão. 

b) As características do solo não estão relacionadas com as formas de relevo e a drenagem da água 

dos terrenos. 

c) O tipo de solo predominante no Brasil é o permafrost, próprio das regiões de clima quente e úmido, 

devido ao processo intenso de lavagem e dissolução dos sais minerais que o compõem - a 

lixiviação. 

d) O plantio de espécies leguminosas intercaladas entre os cultivos permanentes, como o café, não 

garante o equilíbrio orgânico do solo e o protege da erosão. 

e) Os solos se desenvolvem a partir de um processo lento de intemperismo físico e químico sobre 

uma determinada rocha e sob a influência de seres vivos. 

 

 

7. Examine a figura a seguir: 

 

A figura ilustra o processo de 

a) processo de desertificação em ambientes temperados. 

b) formação de terraço fluvial. 

c) origem e evolução de solos. 

d) efeito da poluição dos neossolos, em face das atividades agrícolas. 

e) conjunto de horizontes de uma dobra geológica. 
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8. (Enem 2015) 

 

FONTES, M. P. F. Intemperismo de rochas e minerais. In: KER, J. C. et al. (Org.). Pedologia: fundamentos. Viçosa (MG): SBCS, 

2012 (adaptado). 

 

De acordo com as figuras, a intensidade de intemperismo de grau muito fraco é característica de qual 
tipo climático? 

a) Tropical. 

b) Litorâneo. 

c) Equatorial. 

d) Semiárido. 

e) Subtropical. 
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9. Analise a imagem abaixo. 

 

 
ECIENCIA-USP. Disponível em: <http://www.eciencia.usp.br/>. Acesso em: 24 de jul. 2013. 

 

Trata-se da Pedra da Tartaruga, situada no Parque Nacional de Sete Cidades-PI, que retrata o 
resultado do processo da desagregação de uma rocha. Nela, os minerais constituintes se dilatam 
quando aquecidos e se contraem quando resfriados. Seus principais agentes de intemperismos são a 
variação de temperatura e a cristalização que ocorrem nas áreas de grande amplitude térmica, 
desérticas e semiáridas. 
O que caracterizou essa modelagem da Pedra da Tartaruga foi o intemperismo 

a) cratônico. 

b) biológico. 

c) químico. 

d) fluvial. 

e) físico. 

 

 

10. 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. 
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Gabarito 

 

1. A 
Os blocos diagramas demonstram o processo de intemperismo físico (desintegração mecânica) e 
químico (decomposição química das rochas) resultando o processo de formação dos solos, 
pedogênese. 
 

2. 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 desses processos leva à exposição de rochas na superfície, 
inclusive os blocos chamados de matacões. 
 

3. B 
O intemperismo químico é mais significativo em áreas de clima úmido, como o clima monçônico e o 
tropical. 
 

4. D 
Analisando a influência da temperatura, da precipitação e do estado físico da água temos a ocorrência, 
respectivamente, de intemperismo físico e químico. A variação de temperatura das rochas, principal 
fator do intemperismo físico, se deve ao constante aquecimento pelo sol seguido do brusco 
resfriamento pelas chuvas. Com isso, as rochas contraem e dilatam continuamente, o que causa sua 
fragmentação. Já nas regiões polares ou de grandes altitudes, a água congela nas fissuras das rochas 
e as dilata, fragmentando-as em partes menores. A água, agente mais importante do intemperismo 
químico, reage quimicamente com os minerais componentes das rochas, produzindo substâncias 
ácidas que as corroem, o que favorece a degradação. Em regiões de climas tropicais, em que os índices 
de umidade são elevados, o intemperismo químico é mais intenso. 
 

5. A 
O referido trecho da canção de Gilberto Gil faz referência ao processo de intemperismo que consiste na 
alteração física, química ou biológica das rochas, que promove a degradação e enfraquecimento delas, 
tornando-as mais suscetíveis à erosão. 
 

6. E 
O processo de pedogênese – formação de solos – se dá a partir do intemperismo que transforma uma 
determinada rocha a partir da qual se desenvolve um determinado tipo de solo dotado de características 
particulares. 
 

7. C 
A sequência de quadros da figura mostra a evolução de um perfil rochoso sofrendo intemperização e 
formando os horizontes do solo. 
 

8. D 
Ao relacionar o diagrama e o mapa, é possível identificar que a região que apresenta um grau de 
intemperismo muito fraco é aquela com baixas médias de precipitação (espaços de clima semiárido), 
visto que a maior ocorrência do processo de intemperismo é decorrente das altas taxas de pluviosidade. 
Por isso, o gabarito só poderia ser aquele que destaca o sertão nordestino brasileiro. 
 

9. E 
A imagem retrata uma área que está sujeita ao intemperismo físico, visto que ocorre a dilatação da 
rocha devido à variação de temperatura. 
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10. A 
O intemperismo físico é a desagregação física das rochas e seus minerais pela variação de temperatura. 
Tal tipo de intemperismo predomina em regiões áridas e semiáridas. 


