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M Ó D U L O S  C O N T E M P L A D O S  

 IGEO - Introdução à geomorfologia e conceitos iniciais 

 GEOL - Geologia 

 PTEC - Placas tectônicas 

 AEND - Agentes endógenos 

 AEXO - Agentes exógenos e formas de relevo 

 RBRA - Relevo brasileiro 

 FSOL - Formação de solos 

 EXGE - Exercícios de geomorfologia 
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GEOMORFOLOGIA  

 

 

E S T R U T U R A  I N T E R N A  D A  T E R R A  

 

O nosso planeta apresenta uma estrutura interna complexa e ainda bastante 

desconhecida pela ciência. Entretanto, o que se sabe já permite uma excelente visão do interior 

planetário. 

 

ESTRUTURA SUBDIVISÃO CARACTERÍSTICAS 

Núcleo 

Interno (sólido) Formado principalmente por ligas metálicas de 

Níquel e Ferro. Possui temperatura aproximada de 

5.000ºC e profundidade máxima de 6.370km. 
Zona de transição 

Externo (pastoso) 

Manto 

Inferior Envolve o Núcleo e possui textura pastosa 

(resultado do derretimento das rochas). 

Temperaturas médias em torno de 3.400ºC. Superior 

Crosta 

Oceânica (Sima) Sima: composta principalmente por silício e 

magnésio e com espessura entre 10 e 20 km. 

Sial: composta principalmente por silício e 

alumínio e com espessura entre 30 e 70 km. 
Continental (Sial) 

 

A Litosfera, camada mais externa, é dotada de dinamismo e é alimentada pelas forças 

do manto e do núcleo. Muitas são as teorias que surgiram para explicar tal fato; as mais aceitas 

hoje são: Deriva Continental e Tectônica de Placas.  
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DERIVA CONTINENT AL  

 

Desenvolvida no início do século XX (1915) pelo alemão Alfred Wegener, um 

cara muito doido e com uma ideia mais doida ainda, a teoria apontava que há 

aproximadamente 250 milhões de anos os continentes estavam agrupados em um único 

e gigantesco continente, denominado Pangeia (do grego, Pan = todo, Gea = Terra). De 

acordo com esta teoria, a Pangeia, a partir do período Jurássico (há aproximadamente 

180 milhões de anos), começou a se fragmentar em várias massas de terras emersas que 

foram lentamente se afastando umas das outras. Esse processo durou milhões de anos, 

até que os continentes adquiriram a forma atual. Para desenvolver sua teoria, Wegener 

observou vários fatos, dentre os quais destacamos:  

 As linhas de costa atlântica atuais da América do Sul e da África se 

encaixariam 

 Alguns fósseis de animais e vegetais que viveram na mesma época foram 

encontrados tanto na América como na África;  

 Formações rochosas coincidentes entre regiões do planeta hoje afastadas e 

que no tempo do Pangeia estariam unidas.  

 

O cara era crânio, não era? 
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TECTÔNICA DE PLACAS  

 

Em 1960, a partir da teoria da Deriva Continental de Wegener, cientistas 

desenvolveram estudos que afirmam que a crosta da Terra está fragmentada em uma 

série de placas tectônicas que se movimentam devido à dinâmica interna do planeta – 

as chamadas correntes de convecção. O deslocamento horizontal dessas placas provoca 

vários fenômenos, como o surgimento de dobramentos, falhas, vulcanismo e terremotos.  

A Teoria da Tectônica de Placas explicou o porquê da fragmentação do 

Pangeia, coisa que Wegener não soube explicar. 

Observe o esquema das correntes de convecção no manto terrestre – ideia mais 

aceita da dinâmica interna do planeta: 

 

 

L I M I T E S  E N T R E  P L A C A S  T E C T Ô N I C A S  

 

As áreas de instabilidade geológica correspondem às bordas das placas. Estas bordas 

apresentam três tipos principais de limites entre as placas tectônicas:  

 

 Limites convergentes as placas tectônicas convergem ou colidem, gerando zonas de 

subducção (fossas) ou dobramentos. 

◆ Podem ocorrer entre: 

◆ Duas placas oceânicas; 

◆ Duas placas continentais; 
◆ Uma placa oceânica e outra continental. 
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 Limites divergentes: as placas estão se separando devido ao extravasamento de 

material magmático pelas fendas da crosta. Ocorre a formação de um novo assoalho 

e, por isso, também são denominados de margens construtivas. Os limites são 

marcados pelas dorsais oceânicas. Ex.: Dorsal Meso-oceânica Atlântica.  

 

 
 

 Limites transformantes ou conservativos: as placas resvalam horizontalmente ao 

lado de outras e, não havendo destruição, não há formação de crosta terrestre. Ex.: 

Falha de San Andreas na Califórnia (EUA).  

 

 

 

E S T R U T U R A  G E O L Ó G I C A  D A  T E R R A   

 

Chama-se estrutura geológica o conjunto de diferentes rochas de um lugar e os vários 

processos geológicos sofridos por elas. Existem três províncias geológicas de macroestruturas 

do relevo:  

 Escudos ou Maciços Antigos: correspondem aos primeiros núcleos de rocha que 

afloraram desde o início da formação da crosta terrestre (eras Pré-Cambrianas e 
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Paleozoicas). Assumem feições de baixos planaltos ou de depressões e são 

caracterizados preferencialmente por rochas magmáticas e metamórficas muito 

antigas (dá uma olhadinha nos tipos de rocha a seguir). Quando afloram, ou seja, 

ficam expostos aos agentes de erosão, recebem o nome de escudos (cráton 

aflorado); quando estão recobertos por terrenos sedimentares, são chamados de 

maciços. No Brasil: Escudo das Guianas e Escudo Brasileiro (Plataforma Sul-

amazônica e do São Francisco).  

 

 Bacias Sedimentares: correspondem às depressões que, através das eras 

geológicas, foram preenchidas com sedimentos trazidos de outras áreas (escudos), 

podendo ser recentes ou antigas. As bacias sedimentares recobrem parcialmente as 

áreas cratônicas ou de plataformas, ocupando 75% da superfície emersa da Terra e é 

nesse tipo de estrutura que os combustíveis fósseis – carvão e petróleo, entre 

outros – são encontrados. No Brasil: merecem maior destaque a Bacia Sedimentar 

Amazônica, do Paraná, do Pantanal e do Maranhão.  

 

 

 

 Dobramentos ou Cinturões Orogênicos: correspondem aos terrenos mais elevados 

da superfície terrestre, produzidos pela tectônica de placas. Podem ser antigos ou 

recentes (mais instáveis), gerados por forte atividade tectônica. Encontram-se 

preferencialmente nas bordas dos continentes. As dorsais submarinas também são 

estruturas modernas. No Brasil ocorrem apenas cinturões antigos. Podemos citar 

como dobramentos recentes as Cordilheiras dos Andes, do Himalaia e os Alpes. 
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T I P O S  D E  R O C H A S   

 

 Você já percebeu que estruturas geológicas diferentes possuem rochas diferentes na sua 

estrutura. E é agora que você vai sacar as diferenças entre elas, afinal nem tudo são pedras.  

As rochas são compostas por grupos de incontáveis grãos de minerais agregados que, 

por sua vez, são constituídos por elementos químicos. Em geral, são compostos heterogêneos, 

isto é, são formadas por diversos minerais. 

 De acordo com sua origem, as rochas podem ser divididas em: 

 Magmáticas ou ígneas: originadas da solidificação do magma e, por isso, de 

origem primária. Segundo as condições de formação, podem ser:  

◆ intrusivas ou plutônicas ⇒ solidificadas no interior da Terra, a partir de um 
resfriamento lento do magma; 

Ex.: granito, diabásio e gabro. 

 

◆ efusivas ou vulcânicas ⇒ consolidam-se na parte externa da superfície da Terra, 

a partir da solidificação rápida do magma extravasado (lava);  

Ex.: basalto e obsidiana. 
 

 Sedimentares: se originam da decomposição e deposição de sedimentos de outras 

rochas (ou de detritos orgânicos). São: 

◆ detríticas ou clásticas ⇒ geradas pela decomposição, transporte e deposição de 

detritos de rochas pré-existentes;  
Ex.: arenito e calcário. 

 

◆ químicas ⇒ dividem-se em:  

 orgânicas – formadas pelo acúmulo de detritos orgânicos;  

Ex.: carvão. 

 

 inorgânicas – formadas pela decomposição de sedimentos por processos 

químicos;  

Ex.: sal. 

 

 Metamórficas: resultam da alteração por elevadas pressões e temperaturas 

exercidas pelo dinamismo da litosfera, agindo tanto sobre as rochas sedimentares 

quanto as ígneas. Geralmente, as rochas metamórficas são mais compactas e mais 

duras do que seus tipos originais, exceto quando provêm de rochas ígneas. Ex.: 

mármore – transformação do calcário (rocha sedimentar); gnaisse – transformação 
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do granito (rocha magmática intrusiva); ardósia – transformação do argilito (rocha 

sedimentar); quartzito – transformação do arenito (rocha sedimentar). 

 

A G E N T E S  D O  R E L E V O  

 

O relevo, o modelado da superfície terrestre, é fruto da atuação de duas forças opostas: a 

endógena ou interna e a exógena ou externa. 

 

Os agentes endógenos (formadores do relevo) são:  

 Tectonismo: movimentos que deslocam e deformam as rochas que compõem a 

crosta terrestre. Há dois movimentos associados ao tectonismo ou diastrofismo: 

◆ Os movimentos epirogênicos: soerguimentos e rebaixamentos da crosta 

terrestre. São movimentos amplos e lentos resultantes da isostasia. Ocorrem 
em áreas onde as rochas oferecem maior resistência, gerando falhamentos 

(falhas). 

 

◆ Os movimentos orogênicos: movimentos que originam as montanhas 

(cadeias). Atuam preferencialmente nas zonas de instabilidade da crosta e 
são caracterizados como movimentos de pequena duração no tempo 

geológico, mas muito intensos. Ocasionam dobramentos (dobras) da crosta 

terrestre. 
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 Vulcanismo: processo de extravasamento do magma em superfície terrestre através 

de fendas ou fissuras ou através de um corpo vulcânico. O vulcanismo ocorre 

geralmente em áreas fraturadas e sísmicas. Existem duas áreas no planeta onde 

encontramos o maior número de vulcões: Círculo do Fogo do Pacífico (3/4 dos 

vulcões ativos do mundo) – composto pela Cordilheira dos Andes, pela Costa 

Ocidental da América do Norte, Japão, Havaí e Filipinas – e Círculo do Fogo do 

Atlântico. 

Existem manifestações vulcânicas secundárias, como os géiseres (fontes termais). 

 

 

 Abalos sísmicos: são movimentos da superfície terrestre através de vibrações que 

provocam deslocamentos e/ou falhamentos; terremoto, quando em terra; maremoto, 

quando em mar. As causas dos abalos sísmicos são o tectonismo, o vulcanismo e os 

desmoronamentos internos (dissolução de rochas). Ex.: Falha de San Andreas 

(EUA) e Falha da Anatólia (Turquia). 
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Os agentes exógenos (modeladores do relevo) são os agentes que provocam a erosão – 

desgaste das rochas, transporte de sedimentos e deposição dos mesmos. Os agentes erosivos 

mais atuantes nas alterações do relevo terrestre são: 

 

 Erosão Marítima: as águas do mar modelam as linhas costeiras, modificando os 

litorais, realizando um trabalho destrutivo e construtivo (cordão de praia). O poder 

de erosão das ondas recebe o nome de abrasão. As falésias são as formas 

características da abrasão. 

 

 

 Erosão Glacial: a erosão ocorre através do deslocamento das geleiras continentais e 

alpinas e do consequente atrito entre elas e o piso e paredes dos vales. As áreas de 

depósito sedimentar de uma geleira chamam-se moraina glacial. Uma das formas 

de relevo mais características da erosão glacial são os vales em “U”, que, em certos 

locais, geraram os fiordes; 

 

 Erosão Pluvial: constitui a ação erosiva pela queda das águas das chuvas. Ao cair, 

as águas pluviais desgastam o solo e carregam parte do material erodido. A 

inclinação do terreno e a falta de vegetação tornam mais intensos os processos de 

erosão pluvial. Temos três tipos de erosão pluvial: superficial, laminar e de 

ravinamento; 
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 Erosão Fluvial: decorrente da erosão pela ação das águas dos rios; este agente 

exógeno provoca a erosão, o transporte e a acumulação de material. A formação de 

vales, cânions, planícies fluviais e deltas ocorre através da erosão fluvia;. 

 

 

 

 Erosão Eólica: a erosão pelo vento é mais atuante nas regiões desérticas e 

litorâneas e menor nas regiões equatoriais. No trabalho destrutivo o vento retira as 

partículas mais finas da rocha – processo denominado de deflação – originando 

formas esculturais do relevo. O trabalho de acumulação e deposição do vento acaba 

por formar as dunas e os solos de Loess (sedimentos muito finos e muito férteis – 

quartzo, argila e calcário, na China meridional, por exemplo); 

 

 

 

 Erosão Antrópica: resultante da atuação do homem. 
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FORMAS DE RELEVO 

 

As macroformas de relevo encontradas na superfície terrestres são: 

 Montanhas: são as maiores saliências do relevo; na maioria das vezes têm 

origem ligada aos processos endógenos. Algumas montanhas, por serem 

antigas, não estão mais em processo de construção; podem apresentar 

altitudes medianas; 

 

 Planaltos: também conhecidos como chapadas ou escarpas, são superfícies 

topográficas que possuem, geralmente, altitudes superiores a 300m, 

formadas por relevos residuais (unicamente pela estrutura geológica 

original) resultantes de processos erosivos prolongados; 

 

 Depressões: são áreas do relevo que se situam abaixo do nível do mar ou 

dos terrenos que o circundam. Podem ser:  

◆ depressões absolutas – situam-se abaixo do nível do mar;  
◆ depressões relativas – situadas abaixo do nível dos terrenos que as 

circundam. 

 

 Planícies: grande extensão de terreno, caracterizado por apresentar 

superfície plana ou levemente ondulada e pouco elevada acima do nível do 

mar. 
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 MA CROFORMA S  DE REL EV O 

 

 Relevo cárstico: resultante da erosão subterrânea de rochas de fácil 

dissolução, como o calcário, por exemplo. As formas mais conhecidas 

deste tipo de relevo são as cavernas – com suas estalactites e estalagmites – 

e as dolinas. 

 

 

E S T R U T U R A  G E O L Ó G I C A  B R A S I L E I R A  
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O território brasileiro está completamente inserido na Plataforma Sul-Americana, cuja 

história geológica remonta há mais de 03 bilhões de anos. O território nacional foi 

compartimentado em 09 Províncias Estruturais com base em feições estratigráficas, tectônicas, 

metamórficas e magmáticas peculiares a cada uma delas, recebendo as denominações: São 

Francisco, Borborema, Tocantins, Parnaíba, Paraná, Amazonas-Solimões, Mantiqueira, 

Amazônica e Costeira. 

Dos tipos de estrutura geológica que distinguimos na crosta terrestre, o Brasil apresenta 

escudos cristalinos ou núcleos cratônicos, bacias sedimentares e dobramentos antigos. O país 

não apresenta dobramentos modernos. 

As bacias sedimentares ocupam cerca de 64% da área total do território brasileiro. São 

divididas em grandes e pequenas bacias, que se formam nas eras Paleozoica (± 570 a 250 

milhões de anos), Mesozoica (± 250 a 70 milhões de anos) e Cenozoica (de 70 milhões de anos 

até hoje).  

No Brasil, as áreas cristalinas (escudos) ocupam cerca de 36% do território. Foram 

formadas em épocas muito antigas (pré-cambrianas ⇒ entre 4,5 bilhões e 570 milhões de anos) 

e são tectonicamente estáveis.  

A ocorrência de recursos minerais no país está intimamente ligada à geologia do nosso 

território. Os terrenos arqueozoicos correspondem a 32%, e os proterozoicos a 4% da área total 

do país. Nos terrenos da Era Proterozoica estão as riquezas minerais do Brasil – ferro 

(hematita), manganês (pirolusita), estanho (cassiterita), alumínio (bauxita), ouro e cobre, entre 

outros. O que denominamos Complexo Cristalino Brasileiro formou-se na Era Arqueozoica e é 

constituído por rochas magmáticas (granito) e metamórficas (gnaisse). 
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F O R M A S  D E  R E L E V O  D O  B R A S I L  

 

 O relevo brasileiro, por ser muito antigo, vem sofrendo a ação dos agentes externos 

(principalmente água e vento) em seu trabalho de erosão, sedimentação e transporte. Pela 

antiguidade de seu território, o Brasil não apresenta grandes altitudes; segundo o IBGE, cerca de 

99% do país é formado por terrenos com menos de 1200 metros de altitude. 

 O clima tipicamente quente e úmido do país condiciona os mecanismos externos de 

atuação do intemperismo e da erosão sobre as rochas cristalinas e sedimentares. 

As regiões úmidas, em geral, são caracterizadas por formas de relevo suaves e 

arredondadas, de topos convexos, como os pães de açúcar e as meias-laranjas das zonas 

tropicais, típicas das serras elevadas do Sudeste brasileiro. As águas das chuvas, com 

enxurradas, além dos rios e cachoeiras, são os principais modeladores desse relevo. 

Nas regiões áridas destacam-se as formas abruptas, por causa da desagregação mecânica 

do material rochoso e da ação torrencial das chuvas irregulares, características do clima 

semiárido nordestino. 

Além do clima, que comanda a maior parte dos fatores externos que atuam sobre o 

modelado terrestre, o Brasil possui uma densa rede hidrográfica, o que faz dos seus rios 

importantes agentes de erosão (em formas elevadas) e sedimentação (em planícies). 

 Predominam três grandes formas de relevo no país: planaltos, planícies e depressões 

relativas. Entretanto, temos alguns termos específicos para denominar outras formas de relevo, 

como: 

 

 Serra: designa um conjunto de formas variadas de relevo, como dobramentos 

antigos e modernos e escarpas de planaltos (terrenos acidentados, com fortes 

desníveis). Seu uso não é rígido, sofrendo variações na sua definição em diferentes 

regiões do país; 
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 Chapadas: tipo de planalto sedimentar, cujo topo é aplainado e as encostas, 

escarpadas. Também é chamado de planalto tabular; 

 

 

 

 Inselbergs: saliência encontrada em regiões de clima árido e semiárido. Sua 

estrutura rochosa foi mais resistente à erosão que o material ao seu redor;        

 

 Cuestas: forma de relevo que possui um lado com escarpa abrupta e outro com 

declive suave. Essa diferença de inclinação ocorre porque os agentes externos 

atuaram sobre rochas com resistências diferentes. É típico de bacias sedimentares. 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO RELEVO 

 

Nas últimas décadas foram feitas várias classificações do relevo brasileiro, 

tornando-as cada vez mais precisas.  

A primeira delas ocorreu no final da década de 1940, quando o professor Aroldo 

de Azevedo classificou o relevo nacional a partir de esboços já existentes. O pequeno 

nível de detalhamento apresentado se deve às limitações tecnológicas e de informações 

sistematizadas da época. Azevedo usou como critério para distinguir planaltos de 

planícies a altimetria – o limite de 200m de altitude distinguia uma forma da outra. 
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Nas décadas de 1950 e 1960, o professor Aziz Ab’Saber reelaborou a 

classificação do relevo brasileiro a partir da proposta feita por Azevedo. Para esse 

trabalho ele contou com fotografias aéreas que proporcionaram um detalhamento maior 

em relação à classificação. A partir de um critério morfoclimático, que explica as 

formas do relevo pela ação do clima, foram consideradas as seguintes definições: 

 Planalto: área em que os processos de erosão superam os de sedimentação; 

 Planície: área em que os processos de sedimentação superam os de erosão, 

independentemente das cotas altimétricas.  

O brasil passou a possuir dez compartimentos de relevo. Os planaltos 

correspondem a 75% da superfície e as planícies a 25% da superfície do território. 
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Na década de 1980, o professor Jurandyr L. S. Ross, com base nas 

classificações anteriores e nas informações obtidas pelos Projetos Radam e 

Radambrasil – projetos implantados na década de 1970 que tinham como objetivo 

ampliar o conhecimento e o controle do território nacional através do seu mapeamento, 

utilizando imagens aéreas – propôs uma divisão do relevo brasileiro tão detalhada 

quanto os novos conhecimentos adquiridos sobre o território nacional nos projetos. 

Nesta divisão o Brasil apresenta 28 unidades de relevo divididas da seguinte forma:  

 Onze planaltos – superfícies irregulares que podem apresentar diferentes 

aspectos (serras, chapadas, escarpas, morros) com altitudes acima de 300 

m; 

 

 Onze depressões – áreas mais ou menos planas que sofrem prolongados 

processos de erosão, com altitudes variando entre 100 e 500 m. Segundo 

Ross, “São áreas mais planas que os planaltos”; 

 

 Seis grandes planícies – superfícies planas com altitudes que não 

ultrapassam os 100 m.  

 

Ross aprofundou o critério morfoclimático de Ab’Saber, que passou a fazer 

parte de um conjunto mais amplo de fatores, como a estrutura geológica, a ação de 

agentes externos do relevo, passados e presentes, e o nível altimétrico. Assim, a 

classificação de Ross tornou-se mais complexa do que as anteriores. 
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S O L O S  

 

O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, resultado do intemperismo. O 

intemperismo, ou meteorização, consiste na alteração das rochas ao entrar em contato com a 

água, o ar, as mudanças de temperatura e os seres vivos, e pode ser classificado em físico ou 

químico. Os produtos do intemperismo – rochas alteradas e solos – estão sujeitos a outros 

processos, como a erosão, o transporte e a sedimentação, que levam à denudação continental, 

com o consequente aplainamento do relevo.  

Os fatores que controlam a ação do intemperismo são: 
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 Clima – que se expressa na variação sazonal da temperatura e na distribuição das 

chuvas; 

 Relevo – que influi no regime de infiltração e drenagem das águas pluviais; 

 Fauna e a flora – que fornecem matéria orgânica para reações químicas e 

remobilizam materiais; 

 Rocha parental – que, segundo sua natureza, apresenta resistência diferenciada ao 

processos intempéricos; 

 Tempo de exposição da rocha aos agentes do intemperismo.  

 

A pedogênese, formação dos solos, acontece quando as modificações causadas nas 

rochas pelo intemperismo, além de serem químicas e mineralógicas, tornam-se, sobretudo, 

estruturais, com importante reorganização e transferência dos minerais formadores do solo entre 

os níveis superiores do manto de alteração. Aí desempenham papel fundamental a fauna e a 

flora do solo, que, ao realizarem suas funções vitais, modificam e movimentam enormes 

quantidades de material, mantendo o solo aerado e renovado em sua parte mais superficial.  

O intemperismo e a pedogênese levam à formação de um perfil de alteração ou perfil 

do solo. O perfil é estruturado verticalmente a partir da rocha matriz, na base, sobre a qual se 

forma o manto de alteração ou regolito. Os materiais do perfil vão se tornando tanto mais 

diferenciados com relação à rocha matriz em termos de composição, estruturas e texturas, 

quanto mais afastados se encontram dela. Dependentes do clima e do relevo, o intemperismo e a 

pedogênese ocorrem de maneira distinta nos diferentes compartimentos morfoclimáticos do 

globo. 

 

 

 

 Intemperismo físico: são os processos causadores da desagregação das rochas, 

com separação dos grãos minerais antes coesos e com sua fragmentação, 

transformando a rocha inalterada em material descontínuo. Como exemplos 

podemos citar a variação da temperatura (expansão e contração térmica dos 

materiais rochosos), o congelamento da água nas fissuras rochosas (pressão nas 
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paredes rochosas, que tendem a aumentar a rede de fraturas) e a quebra das rochas 

pela pressão causada pelo crescimento das raízes em suas fissuras; 

 

 Intemperismo químico: o principal agente do intemperismo químico é a água da 

chuva, que infiltra e percola as rochas. Essa água, rica em oxigênio, adquire caráter 

ácido em interação com o gás carbônico da atmosfera. Em contato com o solo, onde 

a respiração das plantas pelas raízes e a oxidação da matéria orgânica enriquecem o 

ambiente em gás carbônico, tem seu pH ainda mais diminuído. 

 

Quanto à origem, os solos podem ser:  

 

 eluviais: quando se formam no próprio local onde houve a ação do intemperismo 

sobre a rocha que lhe deu origem. São também chamados solos residuais ou 

autóctones. Exemplos: 

◆ terra vermelha ⇒ argilosa e pobre em húmus; 

◆ terra roxa ⇒ rica em argila e óxido de ferro, resulta da decomposição do basalto 

e do diabásio. Ocorre no Brasil, principalmente, nas áreas da Bacia do Paraná; 

◆ massapê ⇒ argiloso, resulta da decomposição do gnaisse e do calcário; esse tipo 

de solo foi muito favorável  ao plantio de cana-de-açúcar na Zona da Mata do 

Nordeste; 

◆ salmourão ⇒ argilo-arenoso, decomposição do granito e gnaisses, comum no 
centro-sul do Brasil. 

 

 aluviais: têm caráter sedimentar, pois se formam distantes do local onde houve o 

intemperismo, e são transportados por algum agente, como a água dos rios ou os 

ventos; por esse motivo são geralmente muito férteis. São também chamados de 

alóctones. Exemplos: 

◆ solo de aluvião ⇒ oriundo de material transportado e sedimentado pela ação das 

águas fluviais; 

◆ loess ⇒ constituído de argila e rico em calcário, é depositado pela ação dos 

ventos e possui coloração amarelada. Aparece em extensas áreas ao norte da 

China, nos pampas argentino e uruguaio, entre outros locais. 

  

 orgânicos: resultam da decomposição de matéria viva e possuem alto valor agrícola. 

São exemplos: 

◆ tchernozion ⇒ solo negro rico em húmus, portanto muito fértil, encontrado na 

Europa oriental (Rússia e Ucrânia); 

◆ podzol ⇒ solo acinzentado de boa fertilidade, típico de zonas temperadas, como 

o norte da Rússia. Ocorre em algumas áreas da região Sul do Brasil.  
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OS SOLOS BRASILEIROS  

 

O Brasil situa-se quase que inteiramente no domínio tropical úmido, com 

exceção da região Sul e do interior nordestino. Esta situação, aliada à estabilidade 

estrutural de seu embasamento, que desde o final do Cretáceo não sofreu 

movimentações de grande porte, leva à predominância de uma cobertura pedológica que 

reflete, de maneira acentuada, o fator climático como preponderante na sua formação. 

A acidificação dos solos é um processo químico que ocorre naturalmente na 

biosfera. Todos os solos “envelhecem”, ou sofrem intemperismo, e a acidificação é 

parte deste envelhecimento natural. O Brasil, por estar sob clima tropical, em sua maior 

parte, sofre forte ação das chuvas e das altas temperaturas, possui solos mais velhos e, 

por isso, mais ácidos. 

No Brasil, os latossolos são, de longe, os solos mais importantes do ponto de 

vista da representação geográfica. Eles ocorrem em praticamente todas as regiões 

bioclimáticas do país, sobre diferentes tipos de rochas. Possuem coloração avermelhada, 

elevada acidez e são ricos em argilominerais, óxidos de ferro e alumínio. 

 

D E G R A D A Ç Ã O  D O S  S O L O S  

  

O solo é, sem dúvida, um dos recursos naturais mais importantes de um país, pois é dele 

que derivam os produtos para alimentar sua população. Porém é aí que reside o grande 

problema, a má utilização dos solos acaba gerando uma perda monumental deste recurso finito e 

não renovável. De acordo com estimativas recentes, as várias formas de degradação do solo têm 

levado a perdas de 5 a 7 milhões de hectares de terras cultiváveis por ano. 

Podemos citar como os principais problemas vinculados à degradação dos solos, 

inclusive no Brasil, os seguintes aspectos: 

 Lixiviação: perda de sais minerais (potássio, cálcio, etc) das camadas mais 

superficiais do solo devido à circulação das águas pluviais que percolam em seu 

interior. Será maior quanto maior a temperatura e a umidade, assim, é um fenômeno 

típico de áreas tropicais; 

 

 Laterização: ocorrem em solos ricos em ferro e alumínio que se situam em áreas de 

clima chuvoso. Ocorrendo a lixiviação neste tipo de solo, os hidróxidos de ferro e 

alumínio permanecem junto às camadas mais superficiais. A partir dessa 

concentração, forma-se uma crosta dura e ferruginosa chamada laterita, que 

dificulta o manuseio da terra; 
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 Esgotamento dos solos: formas de plantio inadequado resultam na aceleração do 

processo de esgotamento dos solos, tornando as áreas cultiváveis praticamente 

estéreis; 

 

 Salinização: em áreas irrigadas de regiões tropicais, onde as temperaturas elevadas 

provocam alta evaporação, os sais contidos na água são acumulados no solo. Se não 

for tratada, a concentração de sais atinge níveis que podem endurecer a terra, 

tornando-a improdutiva; 

 

 Erosão: é o principal problema ambiental relacionado aos solos em função da ação, 

principalmente, das chuvas e dos ventos, que os desgastam e carregam os detritos. 

A cobertura vegetal serve de proteção e é fundamental para prevenir ou diminuir os 

efeitos do desgaste natural. As principais consequências do elevado grau de erosão 

dos solos são: assoreamento de rios e nascentes, formação de voçorocas, ravinas e 

deslizamentos de encostas.  
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Algumas práticas possibilitam a prevenção ou até mesmo permitem reverter a 

degradação dos solos. São elas: a rotação de culturas, o terraceamento, as curvas de 

nível e a calagem. 

Bons solos podem empobrecer e apresentar menor rendimento agrícola quando 

técnicas de cultivo inadequadas são empregadas. A agricultura tradicional e itinerante, 

por exemplo, praticada em partes da América Latina e da África, empobrece solos 

originalmente férteis. Daí a importância das diversas técnicas citadas acima. 

 

PROCESSO DE DESERTIFICAÇÃO E COMPROMETIMENTO DOS 

SOLOS 

 

O processo de desertificação vem tomando proporções cada dia maiores, 

ameaçando a continuação e exploração de atividades econômicas e a ocupação humana 

em diversas áreas do planeta.  

A Agenda 21, em seu Capítulo 12, definiu a desertificação como "a degradação 

da terra nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de vários fatores, 

entre eles as variações climáticas e as atividades humanas". Por "degradação da terra" se 

entende a degradação dos solos, dos recursos hídricos, da vegetação e a redução da 

qualidade de vida das populações afetadas.  

Segundo dados das Nações Unidas, a desertificação é responsável por impedir o 

aproveitamento de solos correspondentes a 6 milhões de hectares (60.000 km2) por ano 

devido ao sobrepastoreio, salinização dos solos por irrigação e processos de uso 

intensivo e sem manejo adequado na agricultura.  

Calcula-se que 1 bilhão de pessoas vivam em áreas desérticas, áridas e 

subúmidas e, desse total, 200 milhões já sofram por causa da desertificação; a maioria 

delas habita em países pobres, em grandes bolsões de pobreza, o que agrava 

enormemente as precárias condições de vida.  

A desertificação provoca três tipos de impactos, relacionados entre si: 

ambientais, sociais e econômicos. Os impactos ambientais correspondem à destruição 

da fauna e da flora, redução significativa da disponibilidade de recursos hídricos 

(assoreamento de rios e reservatórios) e perda física e química dos solos. Esses 

impactos ambientais geram uma perda considerável da capacidade produtiva, 

provocando mudanças sociais, como as migrações, que desestruturam as famílias e 

acarretam sérios impactos às zonas urbanas, para onde as pessoas se deslocam  na busca 

de melhores condições de vida.  

No que diz respeito às variações climáticas, a seca é um fenômeno típico das 

regiões semiáridas. Quanto às ações de degradação da terra induzidas pelo homem, 

http://mesalva.com/?utm_source=Material_Estudo&utm_medium=Apostila&utm_campaign=ENEM_Extensivo


 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

deve-se entendê-las como compostas por, pelo menos, cinco componentes, conforme 

propõe a FAO: 

 Degradação das populações animais e vegetais (degradação biótica ou 

perda da biodiversidade) de vastas áreas do semiárido devido à caça e 

extração de madeira); 

 

 Degradação do solo, que pode ocorrer por efeito físico (erosão hídrica ou 

eólica e compactação causada pelo uso da mecanização pesada) ou por 

efeito químico (salinização ou sodificação); 

 

 Degradação das condições hidrológicas de superfície, devido à perda da 

cobertura vegetal; 

 

 Degradação das condições geo-hidrológicas (águas subterrâneas), devido a 

modificações nas condições de recarga; 

 

 Degradação da infraestrutura econômica e da qualidade de vida dos 

assentamentos humanos. 

 

Problemas como esses vêm se avolumando e combater essas degradações 

requer grande capital, tecnologia e vontade política. A reversão é difícil, mas não 

impossível. Na região central dos Estados Unidos, na década de 1930, a intensa 

exploração agrícola associada à época seca provocou uma erosão tão grave que 

transformou o solo em pó, deixando-o estéril. Esse fenômeno ficou conhecido como 

Bacia de Poeira e obrigou os agricultores dos estados do Colorado, Kansas, Oklahoma e 

Novo México a abandonarem as propriedades rurais. Milhões e milhões de dólares 

foram gastos na recuperação desse solo degradado, permitindo que voltasse a ser fértil e 

agricultável. 

Áreas afetadas pela desertificação 

Tipos Km² 
% do total de 

áreas secas 

Áreas degradadas por irrigação 430.000 0,8 

Áreas degradadas por agricultura de sequeiro 2.160.000 4.1 

Áreas degradadas por pecuária 7.570.000 14.6 

Áreas secas com degradação de solos 10.160.000 19.5 

Degradação das terras de pastoreio 25.760.000 50.0 

Total das áreas secas degradadas 35.920.000 69.0 
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