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Erosão e Intemperismo  

 

Resumo 

 

É possível observar que a superfície da Terra é composta por uma diversidade de níveis de altitudes, de “alturas 

do relevo”. Isso ocorre pois no decorrer do tempo geológico ocorreram e ocorrem processos endógenos 

(internos) e exógenos (externos) que atuam, respectivamente, formando e modelando a superfície terrestre. As 

forças exógenas modelam o relevo de forma contínua, alterando o relevo, são elas o intemperismo e a erosão, 

agentes geomorfológicos exógenos estes que se relacionam à conservação dos solos e aos tipos de relevo. 

 

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 tipos 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: 

 



 
 

 

 

2 

Geografia 
 

• 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 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. 

 

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

alterando o material, transformando-o em outro. Já a erosão consiste no desgaste, transporte e deposição de 

uma rocha. 

 

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.  
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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 

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. 

 

 

  

http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-content/uploads/2015/09/78428-3.jpg
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Exercícios 

 

1. […] causado pela água das chuvas, tem abrangência em quase toda a superfície terrestre, em especial 
nas áreas com clima tropical, cujos totais pluviométricos são bem mais elevados do que em outras 
regiões do planeta. O processo tende a se acelerar à medida que mais terras são desmatadas […] uma 
vez que os solos ficam desprotegidos da cobertura vegetal e, consequentemente, as chuvas incidem 
direto sobre a superfície do terrenos. 

GUERRA, A. J. T. Geomorfologia urbana. Rio de Janeiro:Bertrand Brasil, 2011. 

O texto descreve um processo que pode ser acelerado com: 

a) a manutenção da vegetação. 

b) a construção de curvas de nível. 

c) o planejamento urbano e ambiental. 

d) o aumento da matéria orgânica do solo. 

e) a construção nas encostas de morros. 

 

2.  

 
O esquema representa um processo de erosão em encosta. Que prática realizada por um agricultor 

pode resultar em aceleração desse processo? 

a) Plantio direto. 
b) Associação de culturas. 
c) Implantação de curvas de nível. 
d) Aração do solo, do topo ao vale. 
e) Terraceamento na propriedade. 
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3. A superfície terrestre encontra-se em permanente evolução. Algumas mudanças que ocorrem são 
imperceptíveis de observação na escala temporal humana, enquanto outras podem ser facilmente 
verificadas, como a percebida no desenho esquemático a seguir. Observe-o.  

 

Pelas características visualizadas, é CORRETO afirmar que essa encosta está submetida ao seguinte 

processo físico-geográfico:  

a) Erosão fluvial.  

b) Movimento de massa lento.  

c) Falhamento normal.  

d) Desmoronamento.  

e) Deslizamento. 

 

4.  

 
Disponível em: <http://www.botanic.com.br>. Acesso em: 08/12/2013 

A imagem mostra um dos maiores problemas da atualidade, a perda de solo devido à ocupação 

irregular ou o mau aproveitamento da terra. O processo de destruição do solo mostrado na figura, uma 

vez iniciado, não tem retorno, há medidas para conter seu avanço, mas não há garantias de 

recuperação da fertilidade perdida. Esses buracos são chamados de 

a) deslizamento. 

b) voçoroca. 

c) afundamento. 

d) assoreamento. 

e) lixiviação. 
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5. Durante 2004, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o IME (Instituto Militar de 
Engenharia) realizaram novas medições, agora com GPS (Sistema de Posicionamento Global), obtendo 
para os pontos mais altos do Brasil, os valores da tabela abaixo. 

 

As altitudes brasileiras que aparecem na tabela são modestas em relação às maiores altitudes do 

planeta, encontradas por exemplo, no Himalaia ou na Cordilheira do Andes. Isso se deve ao fato de: 

a) o Brasil possuir em seu território a atuação de movimentos orogênicos, devido ao choque de placas 

tectônicas. 

b) a maior parte do território brasileiro ser de formação geológica antiga, e sua superfície se encontrar 

desgastada pelas forças exógenas. 

c) no Brasil predominarem terrenos de estrutura geológica da era cenozóica, do período quaternário; 

portanto, bastante antigos. 

d) serem de origem muito recente, da era cenozóica, os maiores picos brasileiros, que apresentam 

altitudes abaixo de 3.000 metros, já que ainda não houve tempo para o soerguimento e a formação 

de montanhas. 

e) as forças endógenas ainda predominarem no Brasil e desgastarem o relevo, deixando-o com 

predominância de planícies e com altitudes modestas. 

 

6. 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 CORRETO 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. 
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7. "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, assinale a alternativa que não está correta: 

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 estão relacionadas com as formas de relevo e a drenagem da água dos 
terrenos. 

c) O tipo de solo predominante no Brasil é o latossolo, 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, 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. 
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8.  

 

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. 

 
Fonte: 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 rochas, quando passam pelo processo de intemperismo, sofrem um processo 
de decomposição e desagregação, transformando-se em sedimentos ou material sedimentar, que 
podem ser transportados para outras áreas. 

 

Os termos “decomposição” e “desagregação” acima destacados fazem referência, respectivamente, aos 

intemperismos: 

a) naturais e antrópicos 

b) físicos e químicos 

c) químicos e físicos 

d) biológicos e mecânicos 

e) orgânicos e físico-químicos 
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Gabarito 

 

1. e 

A construção nas encostas de morros contribui para a aceleração do processo erosivo visto que exerce um 

peso sobre o solo, solo este que em muitos casos já está instável devido à retirada de vegetação e outras 

ações antrópicas somadas às condições naturais como incidência de chuvas, ocasionando os chamados 

movimentos de massa. 

 

2. d 

Caso um agricultor promovesse a aração no solo representado no esquema isto intensificaria o processo 

de transporte de sedimentos, isso porque a prática consiste em “soltar” a terra em que as sementes serão 

depositadas, tornando ela mais fofa e permeável. Por outro lado, essa técnica contribui para que o solo 

fique mais suscetível à erosão, visto que os sedimentos estarão menos agregados. 

 

3. b 

Observando-se a pouca vegetação e o grau de declividade do relevo, identifica-se que este solo esta 

suscetível à erosão pluvial (causada pelas chuvas) que ocasionará um movimento de massa lento. Esta 

lentidão está associada à declividade não muito acentuada. 

 

4. b 

A imagem mostra uma voçoroca, fenômeno de desagregação do solo pela erosão, sobretudo pela ação da 

chuva em áreas descampadas de vegetação. 

 

5. b 

A verificação da altitude dos pontos mais altos do relevo brasileiro permite afirmar que ele está sujeito ao 

processo de intemperismo e de erosão, visto que estas forças exógenas predominam sobre relevos antigos 

e estáveis como é o caso do Brasil. 

 

6. d 

No intemperismo químico, o principal agente é a água, logo predomina esse tipo de processo em regiões 

mais úmidas, com maior ocorrência de rios e precipitação. Nos locais secos, ou desérticos, há a 

predominância de intemperismo físico. 

 

7. a 

Quanto mais vegetação, maior a capacidade de infiltração da água no solo e consequentemente menor o 

escoamento superficial. 

 

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. 
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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. 

 

10. c 

A decomposição e transformação do material rochoso se entende como intemperismo químico, já a 

desagregação passa por um processo físico.  

 

 

 

 

 


