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A Transformação do Relevo e a Morfologia Litorânea 

 

Resumo 

 

Os relevos da terra tem sua formação associada a processos endôgenos e exôgenos. Os processos endôgenos 

são os processos do interior da terra, como a movimentação de placas tectônicas, o vulcanismo, a liberação de 

material do interior da terra que forma rochas, cordilheiras montanhosas e a própria crosta terrestre. Enquanto 

os processos exôgenos são os agentes externos, ou seja, que atuam de fora pra dentro na terra, como a ação 

da chuva, dos rios, o calor do sol, o vento, responsáveis pela erosão e intemperismo, formando também bacias 

e rochas sedimentares. Chama-se agentes geomorfológicos os processos que atuam sobre as formas da 

terras, ou seja, o que age para compor o formato, as formas de relevo da terra.  

 

Processos endôgenos 

Os agentes internos são aqueles que atuam através da sismicidade do vulcanismo. A movimentação das 

placas tectônicas, nos casos convergentes, são grandes responsáveis por formar cordilheiras de montanhas. 

O derrame magmático pode formar ilhas e domos vulcânicos. As placas tectônicas podem se movimentar 

tanto na horizontal, quanto na vertical  

 

Epirogênese; é quando o movimento tectônico ocorre verticalmente. São os chamados soerguimento e 

subsidência. 

 

 

Orogênese; significa a formação de montanhas, quando os movimentos tectônicos se dão de maneira 

horizontal, a partir do encontro de placas. 

 

 



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

 

Processos exôgenos  

1. Erosão  

A erosão consiste no desgaste, transporte e deposição de uma rocha. 

 

 

 
Tipos de erosão: 
• Pluvial: Causada pela ação das chuvas. Uma consequência deste tipo de erosão é a ocorrência dos 

movimentos de massa, principalmente em encostas com pouca ou sem cobertura vegetal, responsável por 
infiltrar gradualmente essa carga de água no solo. 

• Fluvial: Causada pela ação dos rios. A ação dos rios pode levar à formação de vales e canyons.  
• Eólica: Relacionada à ação dos ventos. Esse tipo de erosão pode levar à formação do relevo em taça.  
• Marinha: Relacionada à ação das ondas. Esse tipo de erosão pode formar as chamadas falésias, forma do 

relevo originada pelo processo de abrasão.  
• Glacial ou nival: Relacionada à ação do gelo ou da neve. Conseguem carregar grandes massas devido ao 

ar rarefeito. Um exemplo de formação do relevo associada a estes tipo de erosão são os fiordes, vales 
rochosos com grandes paredões encontrados principalmente nas regiões de altas latitudes. 

 

 

A erosão pode ainda ser agravada pelas ações antrópicas; dentre estas, cabe destacar as seguintes: 

• Retirada da cobertura vegetal: em muitos casos, ao ocupar uma área, por exemplo, de encosta, o ser 

humano aumenta a possibilidade de erosão. Isso ocorre porque, ao retirar a cobertura vegetal de um solo, 

este se torna mais vulnerável à infiltração da água das chuvas, pois as plantas e raízes que antes a 

absorveriam não existem mais. 

• Atividades mineradoras: a mineração também é um exemplo de causa humana da erosão. Isso porque uma 

das etapas desta atividade é a retirada de parte do solo para a descoberta de um minério, o que ocasiona a 

perda da estrutura de sustentação do solo, podendo levar à erosão das áreas próximas. 

 

Cabe destacar também que as erosões acarretam alguns aspectos visíveis no solo, como, por exemplo, os 

sulcos, as voçorocas e as ravinas. De modo geral, pode-se dizer que as erosões são iniciadas pelo processo de 
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lavagem superficial dos solos, também chamado de lixiviação ou erosão laminar. Depois, elas são 

intensificadas com o processo de ação das chuvas e dos ventos, surgindo buracos sobre a terra; são as 

chamadas erosões em sulcos ou sulcos erosivos. Quando os agentes exógenos do relevo continuam a atuar, 

pode ocorrer o processo de formação de ravinas e voçorocas. 

 

2. Intemperismo 

O processo de intemperismo, também conhecido como meteorização, consiste na transformação das rochas, 

alterando o material, transformando-o em outro. 

 

Tipos de intemperismo 
• Físico: Transformações que derivam de fenômenos físicos, tais como a temperatura e a pressão. 
• Químico: Transformações que derivam de fenômenos químicos, tais como a hidrólise, acidificação e a 

oxidação.  
• 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. 

Cabe destacar que as áreas mais secas têm predomínio do intemperismo físico, a exemplo do sertão 

nordestino, e as áreas mais úmidas têm o predomínio do intemperismo químico, a exemplo das áreas litorâneas 

e da Amazônia brasileira. 

 

O intemperismo relaciona-se ainda com a pedogênese, processo de formação dos solos, que ocorre com a 

decomposição de rochas causada pela ação da água (chuvas) que origina os chamados horizontes do solo.  

 

Efeitos da erosão e do intemperismo 

 

 
Uma das áreas de risco de deslizamento identificada na capital da Bahia no início de 2015 

 

Podem ser destacadas algumas consequências da erosão e do intemperismo no dia-a-dia, que por vezes 

passam despercebidos. 

Uma destas consequências é o deslizamento de terra, ou movimentos de massa, que ocorre em áreas de 

encostas. Nestas áreas, é comum observar que há a retirada da vegetação natural para a construção de 

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/78428-3.jpg
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moradias de pouca estrutura e o despejo inadequado de lixo, aspectos que, somados a outros, acarretam 

desastres com perdas materiais e, em alguns casos, perdas humanas. 

Outro exemplo de efeito da erosão é a destruição de infraestruturas, como habitações, localizadas próximas às 

praias arenosas. Causados pela erosão marinha, ou seja, pela ação das ondas, os danos podem ser impedidos 

ou ao menos serem pouco impactantes com a construção de medidas de proteção, como construções de 

defesa costeira ou realimentação das praias. 

 

As formas de relevo 

 

As estruturas do relevo também chamadas de províncias geológicas, são importantes para se compreender a 

composição de um relevo de uma determinada localidade, mesmo que se refira à uma área que pouco se 

conheça o relevo. São três as estruturas geológicas conhecidas:  

 

Dobramentos modernos: formados a partir do choque entre placas tectônicas (movimento convergente de 

placas) em que uma das placas desce e a outra soergue (dobra). Essa estrutura é chamada de moderna pois, 

na escala geológica, teve origem em um período recente, o Cenozoico. A consequência disto é a formação de 

um relevo pontiagudo, alto e pouco erodido e, devido à altitude e ao gradiente de inclinação elevado, as áreas 

de dobramentos modernos tendem a possuir alto potencial hidrológico. Cabe destacar ainda que são áreas 

propensas à ocorrência de terremotos e atividade vulcânica. Podemos citar o Japão e o Himalaia como 

exemplos. 

 

Maciços antigos ou escudos cristalinos: estrutura do relevo formada a partir de um processo lento, antigo e 

resistente de formação que data do período Arqueano (entre 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás) e do Proterozoico 

(entre 2,5 bilhões a 542 milhões de anos), ou seja, são formações Pré-cambrianas. O desdobramento desta 

estrutura é a formação de um relevo de baixa altitude, devido à ação erosiva, e mais arredondado. Cabe destacar 

que estes escudos são ricos em minérios, os que datam do Arqueano são ricos em granito e ardósia, e os que 

datam do Proterozoico são ricos em ouro. Além destes minérios, no caso do Brasil, há o destaque para o ferro 

(Quadrilátero ferrífero e Serra de Carajás) e para o calcário (Maciço do Urucum).  

 

Bacias sedimentares: são áreas mais baixas formadas pela deposição de sedimentos que levam à formação 

de camadas de deposição. O acesso à esta estrutura é muito disputado pelos países, isso porque nessas áreas 

chega também matéria orgânica que pela ação da pressão se transforma em combustíveis fósseis (petróleo, 

gás natural, carvão mineral e xisto). Um exemplo de bacia sedimentar é a região do Golfo Pérsico, no Oriente 

Médio, que conta com extensas áreas de exploração de petróleo. 

 

No caso brasileiro só existem duas estruturas geológicas que compõem o território, os maciços antigos, 

representando 36%, e as bacias sedimentares, com 64%.  
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Outras formas de relevo  

• Escarpa: Os relevos oceânicos  

A parte do relevo submarino é muito maior e diverso do que o que encontramos em áreas continentais. Por 

exemplo, as Fossas Marianas, localizadas no Pacífico, são consideradas o ponto mais profundo do oceano, 

possuindo 11km de profundidade, tratando-se de uma fossa abissal. Esse rebaixamento é maior do que o ponto 

mais alto da terra, que fica no himalaia, com altitude que chega a cerca de 9 km de altitude. As placas oceânicas 

são mais densas e interagem mais com o material magmático. A abertura do oceano atlântico causou um 

enorme derramamento basaltico e a formação de uma cordilheira chamada dorsal mesooceânica. Além disso, 

o maior vulcão do mundo, o Tamu Massif, está embaixo do oceano e tem seu diâmetro comparado com o 

tamanho do estado de Góias. 

 

A plataforma continental é proxima ao continente, onde recebe os sedimentos vindo dos rios que desaguam no 

mar e tambem que as ondas carregam, e é ali que há exploração de petróleo. No geral essas áreas tem 

legislação de países também. Posterior a isso, há um declive chamado talude, onde a profundidade se eleva, 

reduzindo também a incidência solar.. 
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Exercícios 

 

1. (UNIOESTE) O relevo apresenta grande diversidade de formas que se manifestam, ao longo do tempo e 

do espaço, de modo diferenciado devido às combinações e interferências dos demais componentes da 

paisagem. Sobre o texto, as formas de relevo, as estruturas, os processos e as relações que governam a 

dinâmica da paisagem, assinale a alternativa INCORRETA.   

a) Nas regiões mais estáveis das placas tectônicas, as formas de relevo geralmente são mais suaves, 

resultantes de longos períodos de erosão e sedimentação.  

b) A ação das águas pluviais e fluviais é marcante nas regiões de climas tropicais quentes e úmidos, 

conferindo ao relevo formas arredondadas ou convexizadas.  

c) As formas de relevo esculpidas nas grandes unidades estruturais, como as cadeias de montanhas, 

os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, resultam da ação de um conjunto de processos 

externos, tais como: o intemperismo, a erosão, a sedimentação e o vulcanismo.  

d) O relevo terrestre é resultado da ação de forças internas e externas ao longo do tempo. As forças 

internas, também designadas como endógenas, são aquelas condicionadas pela energia 

armazenada no interior do planeta e responsáveis pelo tectonismo e vulcanismo.  

e) Existe uma relação estreita entre as formas do relevo, os solos, a litologia e o tipo climático atuante 

nas diferentes regiões do território brasileiro.  
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2.     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) organicismo;  

e) tectonismo. 
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3.  (IFMT) “A erosão acelerada não é uma coisa nova, ela acompanha a agricultura desde o seu início, há 

4.000 ou 5.000 anos a.C., nos vales do Eufrates, Tigre e Nilo, onde, presume-se, tenha sido o berço da 

agricultura.” 

(CONCIANI, Wilson. Processos erosivos: conceitos e ações de controle. Cuiabá: Editora Cefet-MT, 2008. p. 11.) 

 

Mesmo que a erosão seja um acontecimento antigo, como citado acima, o tema é sempre atual, trazendo 

muitos transtornos para as zonas rural e urbana. Sobre a erosão, suas causas e consequências, é correto 

afirmar que: 

a) é caracterizada pela destruição e transformação de rochas pela ação de agentes que modelam a 

superfície terrestre, através dos fatores endógenos (clima, rios, correntes marítimas, enxurradas) e 

de fatores exógenos (animais, homens e vulcanismos). 

b) nas encostas, as águas superficiais escorrem e formam as ravinas ou voçorocas com sulcos laterais 

inclinados, entretanto só provocam efeitos na superfície dos solos e são facilmente controladas pela 

ação antrópica. 

c) é parte do processo de degradação do solo, provocando o acúmulo de metais pesados, lixiviação e 

diminuição de nutrientes; só ocorre com a intervenção do homem, tornando-se um dos mais sérios 

problemas ecológicos do planeta. 

d) a ação do intemperismo físico e químico e das cheias e inundações compensam o material retirado 

pela erosão, com formações de cordões arenosos e praias nos rios e no litoral. 

e) a ação da água como agente de erosão depende da quantidade que cai sobre o solo e da maior ou 

menor capacidade de infiltração que este solo oferece. A erosão provocada pelo escoamento 

superficial recebe o nome de erosão laminar ou em lençol. 
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4.  (UEP) Os processos geomorfológicos internos ou endógenos, deixam sempre impressões de sua 

atuação, eles desenvolvem, inclusive, um conjunto de feições de relevo característico. Esse fato reveste-

se de uma particular importância na Geologia. 

Voltando a análise para a fotografia reproduzida a seguir, assinale com base nas evidências morfológicas, 

o processo responsável pela elaboração da paisagem visualizada em primeiro plano. 

  

 

a) Erosão eólica. 

b) Erosão glacial. 

c) Tectonismo ruptural. 

d) Neotectonismo plástico. 

e) Sedimentação fluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

10 

Geografia 
 

5. (UFRN) O Rio Grande do Norte apresenta um elevado potencial turístico, principalmente em decorrência 

das belezas de sua paisagem litorânea, destacando-se algumas formas do relevo cuja configuração está 

associada a processos erosivos desencadeados pela ação de diferentes agentes. 

Observe a figura. 

 

Disponível em: www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta- tem-historia-gastronomia-e-belezas-HYPERLINK 

"http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-historia-gastronomia-e-belezas-

naturais.jhtm"naturais.jhtm Acesso em: 29 ago. 2011. 

Considerando os elementos da paisagem litorânea expostos na Figura, pode-se afirmar que esta 

corresponde a uma 

a) falésia,         constituída        pela deposição         de     areia paralelamente à costa, em decorrência da 

erosão eólica. 

b) restinga, formada pela consolidação da areia de antigas praias, em decorrência da erosão marinha. 

c) falésia, formada a partir de processos de erosão marinha, que originam paredões escarpados. 

d) restinga, constituída a partir de processos de erosão eólica, que formam costas íngremes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-historia-gastronomia-e-belezas-naturais.jhtm
http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-historia-gastronomia-e-belezas-naturais.jhtm
http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-historia-gastronomia-e-belezas-naturais.jhtm
http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-historia-gastronomia-e-belezas-naturais.jhtm
http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-historia-gastronomia-e-belezas-naturais.jhtm
http://www.viagem.uol.com.br/ultnot/2011/08/29/nisia-floresta-%20tem-historia-gastronomia-e-belezas-naturais.jhtm
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6. (UPE) Observe, atentamente, o desenho esquemático a seguir, correspondente a uma morfoestrutura 

observada em área de relevo submarino, fortemente influenciada pelas ações tectônicas.  

 

  

O que a seta está indicando?  

 a) Planície Abissal.  

 b) Talude Continental.  

 c) Plataforma Continental.  

 d) Delta-Estuário.  

 e) Dorsal Oceânica.  

 

 

7.  (UECE) Às áreas planas oriundas da combinação de processos de deposição fluvial e marinha, 

geralmente sujeitas a inundações periódicas, sendo revestidas por mangues, dá-se o nome de:  

a) planície fluvial. 

b) planície flúvio-lacustre. 

c) planície flúvio-marinha. 

d) planície de erosão. 
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8. Leia o texto que descreve uma estrutura geológica localizada na porção ocidental da América do Sul: 

Observamos como principais características da estrutura o fato de ser um relevo mais recente que o 

encontrado no restante do continente, bem como o fato de apresentar áreas de instabilidade geológica. 

Além do retratado observamos sinais de vulcanismo ativo e de tectonismo recente.  

A leitura do texto nos permite afirmar que a estrutura geológica encontrada pode se tratar de um(a):  
a) Escudo cristalino  
b) Bacia Sedimentar  
c) Plataforma cratônica  
d) Dobramentos modernos  
e) Maciços antigos  

 
 

9.  

 

LEINZ, V. Geologia geral. São Paulo: Editora Nacional, 1989 (adaptado). 

 

A causa da formação do curso-d'água encachoeirado, tal como ilustrado na imagem, é a 

a) deposição de fragmentos rochosos. 

b) circulação das águas em redemoinho. 

c) quantidade de material sólido transportado. 

d) escavação de caldeirões pelo turbilhonamento. 

e) diferente resistência à erosão oferecida pelas rochas. 
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10. O conceito de erosão apresenta definições mais amplas ou mais restritas. A mais abrangente envolve os 

processos de denudação da superfície terrestre de forma geral, incluindo desde os processos de 

intemperismo de todos os tipos até os de transporte e deposição de material. Outro conceito, mais 

restrito, envolve apenas o deslocamento do material intemperizado, seja solo ou rocha, por agentes de 

transporte como a água corrente, o vento, o gelo ou a gravidade, produzindo formas erosivas 

características. 

R. Fairbridge. The Encyclopedia of Geomorphology, 1968. Adaptado. 

 
Exemplo de processo ao qual se aplica o conceito mais restrito de erosão é  
a) a formação de rochas. 
b) a oxidação de rochas. 
c) a formação de sulcos no solo. 
d) a formação de concreções no solo. 
e) o vulcanismo da crosta. 
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Gabarito 

 

1. C 
O vulcanismo não é um processo externo e os dobramentos modernos e os escudos cristalinos são frutos 
de processos internos. 
 

2. A 
O processo que, com o tempo, altera profundamente a estrutura e desgasta as rochas e relevos é o 

intemperismo.  

 
3. E  

A água, assim como o vento ou o calor do sol, é um agente que pode causar a erosão (transporte de 

sedimentos), o intemperismo físico  (desgaste) ou o intemperismo químico (transformação) do material 

rochoso. Quando era escorre superficialmente pelo solo arrastando apenas a camada de cima é chamado 

de erosão laminar.  

 

4. A 
A erosão eólica explica o afinamento da base rochosa e manutenção do seu topo alargado, que não sofreu 
tanto com a ação do vento. 
 

5. C 
As falésias são forma de relevo típica de áreas costeiras, nas regiões litorâneas de praia, causada pelo 
desgaste da rocha pela erosão marinha. O movimento das ondas rebaixa partes do costão rochoso. É 
comum que embaixo dessas falésias se formem grutas, já que é a area de maior contato com o mar. Mas 
é ali também que o costão rochoso irá despencar e é comum que haja grandes blocos de pedra naquela 
área, por isso é importante ter cuidado antes de mergulhar nesse tipo de relevo.  
 

6. B 
O talude continental é o primeiro rebaixamento do relevo depois da plataforma continental. Fossa é quando 
há uma profundidade maior e está mais distante da região costeira.  
 

7. C 
Os mangues são formados pela junção da água doce e salgada, quando o rio desagua no mar essas 
regiões misturam águas. Os rios no geral descem de serras e levam sedimentos para o mar, por isso no 
mangue há alta taxa de decomposição, funcionando como um filtro natural, um bioma com vegetação 
própria e animais endêmicos. Flúvio vem de rio e marinho de mar, planicie são areas rebaixadas onde 
predomina a sedimentação.  
 

8. D  

O texto apresenta as características da estrutura chamada dobramentos modernos. Este tipo de estrutura 

surgiu na Era Cenozoica e corresponde às formas jovens de relevo e por isso são mais flexíveis e maleáveis. 

Situam-se nas regiões de encontro de placas tectônicas onde, devido à pressão ocasionada pelo 

movimento convergente em que uma placa desce e a outra soergue, as rochas – magmáticas e 

sedimentares – são deformadas, formando as montanhas. Alguns exemplos são a Cordilheira do Himalaia, 

os Alpes e os Andes. 

 

9. E 

Conforme a figura, a formação da cachoeira deve-se a erosão diferencial provocada pela água do rio nas 

rochas. A queda d’água ocorre onde a rocha oferece maior resistência à erosão remontante. 
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10. C 

A erosão em seu conceito mais restrito limita-se ao transporte e sedimentação. Nesse sentido, a ação da 

chuva pode levar a formação de feições erosivas no solo, como pequenos sulcos, que devido a remoção 

de sedimentos, pode evoluir para uma ravina e, posteriormente, uma voçoroca. 
 


