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AGENTES EXTERNOS



INTEMPERISMO

Alteração da estrutura física ou 
química das rochas.

Leia: Intemperismo
Blog Geografia: Conceitos e Temas.

http://conceitosetemas.blogspot.com.br/2009/03/intemperismo.html






EROSÃO PLUVIVAL

RAVINAS VOÇOROCAS



EROSÃO FLUVIAL

CANYONS VALES FLUVIAIS



EROSÃO EÓLICA

DUNASRELEVOS RUINIFORMES



EROSÃO GLACIAL

FIORDES



EROSÃO MARINHA

RESTINGAS FALÉSIAS



GEOGRAFIA 
FÍSICA DO BRASIL



O ARCABOUÇO GEOLÓGICO BRASILEIRO:

Placa tectônica Sul-Americana.

Arcabouço geológico formado no pré-cambriano (eras
muito antigas).

Modelagem realizada no cenozóico (era recente).

Presença de Escudos Cristalinos (estruturas antigas).

Presença de Bacias Sedimentares (estruturas antigas ou
recentes)

Ausência de Dobramentos Modernos (áreas recentes e
instáveis). Sem vulcanismo ativo e raros terremotos.



Fonte: http://clubecetico.org/forum/index.php?topic=24192.75



Fonte: http://hospedagem.infolink.com.br/nostradamus/c01q069.htm



O ARCABOUÇO GEOLÓGICO BRASILEIRO:

Embasamento cristalino composto por escudos
formados no Arqueozóico (muito antigo) e Proterozóico
(menos antigo).
Escudos do Arqueozóico não sofreram perturbações.
Escudos do Proterozóico foram deformados por
orogênese antiga gerando dobramentos e vales de
falhas como as serras da Mantiqueira e de Borborema e
o Vale do Rio Paraíba do Sul.
Nos escudos cristalinos encontram-se os minerais
metálicos, fundamentais para a economia brasileira.
Quadrilátero ferrífero (MG); Xingu/Carajás (PA),
Urucum (MS); São Francisco (BA).



O ARCABOUÇO GEOLÓGICO BRASILEIRO:

Bacias sedimentares brasileiras têm até pouco mais de
500 milhões de anos.

No período devoniano, o mar cobriu grande parte das
bacias sedimentares brasileiras.

Logo após, no carbonífero e no permiano, o mar
regrediu e as terras meridionais brasileiras sofreram
várias glaciações.

Antigas florestas e pântanos soterrados em ambiente
glacial geraram reservas de carvão, uma rocha
sedimentar.



Fonte: http://www.brcactaceae.org/geologia.html

Bacias Sedimentares

Escudos Cristalinos

Estruturas Antigas Formas Recentes



AS BACIAS SEDIMENTARES BRASILEIRAS:

Ricas em combustíveis fósseis.

Carvão Mineral, Petróleo e Gás Natural.

Origens em processos de sedimentação.

 Principais terras no Planalto Meridional, na Planície
Amazônica e no eixo Maranhão-Piauí.





FORMAÇÃO DO CARVÃO MINERAL:

Sedimentação vegetal em ambiente glacial.



PROCESSO DE FORMAÇÃO DO CARVÃO MINERAL



CARVÃO MINERAL

TIPOS DE CARVÃO MINERAL:

Turfa

Linhito

Hulha

Antracito – inexistente no Brasil

USO EM QUEDA NO BRASIL:
 Combustível muito poluente.

Opção por usinas à gás natural.



FORMAÇÃO DO PETRÓLEO:

Sedimentação marinha (plâncton).



DISTRIBUIÇÃO DO PETRÓLEO BRASILEIRO:
Maior parte encontra-se “offshore”, ou seja, no mar.

 Existência de reservas “inshore”, ou seja, em terra.

Principal região produtora: Bacia de Campos (RJ)

DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTIES PETRÓLEO :

 ATUAL: 22,5% p/ Estados Produtores, 30% p/ Municípios
Produtores, 40% p/ União e 7,5% p/ Demais Municípios e
Estados não-produtores.

 EMENDA IBSEN PINHEIRO: Propõe 30% p/ Municípios, 30%
p/ Estados e 40% p/ União, sem diferenciação entre
produtores e não-produtores.



PRÉ-SAL
“O PASSAPORTE PARA O FUTURO”



globoonline.com



globoonline.com



OS ESCUDOS CRISTALINOS BRASILEIROS:

Ricos em minerais metálicos.

Minerais metálicos formam-se pela solidificação do magma
dentro da crosta, em altas ou baixas profundidades.

Alta profundidade: Ouro, Cobre e Estanho.

Baixa profundidade: Prata, Chumbo e Zinco.

Principais províncias minerais: Quadrilátero ferrífero,
Urucum, São Francisco e Xingu.





O QUADRILÁTERO FERRÍFERO (OU CENTRAL):

Minas Gerais.

Grandes reservas de ferro e manganês.

Sustentou a implantação da siderurgia no país.

Proporciona grandes exportações minerais.



O QUADRILÁTERO 
FERRÍFERO



PROVÍNCIA DO XINGU

Terras do sul/sudeste do Pará, do Mato Grosso e do
Amazonas.

Maiores reservas minerais do país.

Manganês, Cobre, Cassiterita, Níquel, Bauxita.

 Destaque para as enormes reservas de Ferro.

 Garimpagem artesanal do ouro em pepitas.



SERRA PELADA

http://taiada-blog.blogspot.com/2010/05/vai-reabrir-o-garimpo-de-serra-pelada.html



SERRA PELADA

http://taiada-blog.blogspot.com/2010/05/vai-reabrir-o-garimpo-de-serra-pelada.html



O RELEVO E AS PAISAGENS NATURAIS:

Grandes oscilações climáticas no Cenozóico marcaram
as formas de relevo do Brasil.

A atual classificação de relevo do Brasil pretende
descrever e indicar em linhas gerais os processos que
originaram o modelado.

São três os grandes tipos de formas de relevo:

Planaltos, Planícies e depressões.



O RELEVO E AS PAISAGENS NATURAIS:

Planaltos:

São cristalinos ou sedimentares.

São marcados pelo predomínio da erosão em
detrimento da sedimentação. Formas Residuais.

Apresentam-se em serras, morros e chapadas.



SERRA DO MAR

Fonte: http://www.baixaki.com.br/papel-de-parede/5492-serra-do-mar-no-parana.htm



MAR DE MORROS

Fonte: http://www.mundi.com.br/Fotos-Chapada-dos-Guimaraes-2709798.html



CHAPADA DOS GUIMARÃES

Fonte: http://www.mundi.com.br/Fotos-Chapada-dos-Guimaraes-2709798.html



O RELEVO E AS PAISAGENS NATURAIS:

Depressões:

 apresentam altitudes mais baixas do que as
existentes ao redor, já que elas circundam planaltos.

 Nas áreas de contato entre os planaltos e as
depressões, costumam surgir escarpas quase
verticais, demonstrando o efeito da erosão
diferencial.

 Os sedimentos erodidos constituem a estrutura
aplanada das depressões enquanto as rochas
resistentes à erosão constituem os planaltos.



PERFIL DO RELEVO PAULISTA

Fonte: ARAÚJO, Regina. MAGNOLI, Demétrio. Projeto de Ensino de Geografia. Vol. 1.



O RELEVO E AS PAISAGENS NATURAIS:

Tipos de Depressão:

 Periférica - estabelecidas nas regiões de contato entre
estruturas sedimentares e cristalinas.

Marginal - margeiam as bordas de bacias
sedimentares, esculpidas em estruturas cristalinas.

 Interplanáltica - estabelecidas em áreas mais baixas
em relação aos planaltos que as circundam.



O RELEVO E AS PAISAGENS NATURAIS:

Planícies:

 Áreas de sedimentação recente.

 Superfícies aplainadas e quase sempre sujeitas às
enchentes dos rios.

 Terras baixas cercadas por planaltos ou depressões, ou
seja, por terras mais elevadas que servem de captação
de água para seus rios.



PLANÍCIE DO PANTANAL

Fonte: ARAÚJO, Regina. MAGNOLI, Demétrio. Projeto de Ensino de Geografia. Vol. 1.









RELEVO SUBMARINO



Zonas de Jurisdição Marítima



Quatro enfoques:

Soberania
Economia
Ambiente

Ciência



CLASSIFICAÇÕES DE RELEVO DO BRASIL:

Tradição do departamento de Geografia da USP

 Aroldo de Azevedo – anos 40/50.

 Aziz Ab’Saber – anos 60/70.

 Jurandyr Ross – anos 80/90/00.



CLASSIFICAÇÕES DE RELEVO DO BRASIL:

Classificação de Aroldo de Azevedo – anos 40/50.

 Critério da Altimetria.

Planícies – terras com até 200 metros de altitude.

Planaltos – terras acima de 200 metros de altitude.

Baseou o trabalho nas informações produzidas sobre o
território até então e em trabalhos de campo onde
partiu para a observação direta do relevo.



Fonte: ARAÚJO, Regina. MAGNOLI, Demétrio. Projeto de Ensino de Geografia. Vol. 2.



CLASSIFICAÇÕES DE RELEVO DO BRASIL:

Classificação de Aziz Ab’Saber– anos 60/70.

 Introduziu a abordagem morfoclimática, que considera
os efeitos do clima sobre as formas do relevo.



Fonte: ARAÚJO, Regina. MAGNOLI, Demétrio. Projeto de Ensino de Geografia. Vol. 2.



CLASSIFICAÇÕES DE RELEVO DO BRASIL:

Classificação de Jurandyr Ross– anos 80/90/00.
 usou no seu trabalho os dados produzidos pelo
Projeto Radam Brasil
considerou, além das características
morfoestruturais (estruturas geológicas) e
morfoclimáticas, as características morfoesculturais
do relevo, ou seja, a ação dos agentes externos.
introduz o conceito de depressão, inexistente nas
classificações anteriores.



Fonte: ARAÚJO, Regina. MAGNOLI, Demétrio. Projeto de Ensino de Geografia. Vol. 2.







AQUÍFERO GUARANI


