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NATUREZA E SOCIEDADE NA
MODELAGEM DO RELEVO
 A força do vento
 A força da gota da chuva
 A força do gelo
 A força dos rios
 Raios solares
 Erosão fluvial e a modelagem do relevo
terrestre
 As obras de engenharia na calha dos rios

NATUREZA E SOCIEDADE NA
MODELAGEM DO RELEVO
Apesar de dividirmos os diversos agentes exógenos
(forças externas à superfície terrestre) que esculpem o
RELEVO, é importante observar que : eles agem sempre
em conjunto e de forma quase simultânea, na
natureza. Por exemplo: um mesmo local pode sofrer
com ações como: erupções vulcânicas, terremotos
(endógenas) e ser esculpido pela força das águas e dos
ventos (ações exógenas) tudo ao mesmo tempo. A
NATUREZA É DINÂMICA E NÃO PARA NUNCA.
TODOS OS SEUS PROCESSOS OCORREM DE FORMA
CONCOMITANTE

NATUREZA E SOCIEDADE NA MODELAGEM DO
FORMAÇÃO DAS DUNAS
RELEVO
 A força do vento

Um bom exemplo da força dos ventos
esculpindo o relevo é o que ocorre nos
países desérticos. Os postes instalados
na beira das estradas precisam da
proteção de chapas de aço em sua
base. Do contrário, em pouco tempo
estariam corroídos pelos jatos de areia
trazidos pelos fortes ventos.

O vento atua também na modelagem e transporte de sedimentos. As erosões
provocadas pelos ventos são denominadas erosões eólicas. Eles ajudam a “esculpir”
formas de relevo, formam e movimentam dunas de areia e ajudam a intensificar a
ação de outros agentes modeladores, como a água. O desgaste causado pelo vento
depende da quantidade e do tamanho das partículas transportadas.

NATUREZA E SOCIEDADE NA MODELAGEM DO
RELEVO
 A força da gota da chuva
Dentre os agentes exógenos, a água é considerada o principal, pois atua
através das chuvas, dos rios, dos mares e oceanos e do derretimento do
gelo.
As águas das chuvas atuam diretamente na transformação do
relevo e também indiretamente, quando aumentam a vazão em
cursos d’água ou intensificam outros processos já iniciados por outros
agentes. As águas das chuvas atuam em processos erosivos,
principalmente em terrenos íngremes e com poucos obstáculos,
pois as enxurradas adquirem maior velocidade nesses casos, o que
aumenta a sua força destrutiva. São responsáveis também por “lavar” os
solos, em um processo chamado de lixiviação.

NATUREZA E SOCIEDADE NA MODELAGEM DO
RELEVO
 A força do gelo

NATUREZA E SOCIEDADE NA MODELAGEM DO
RELEVO
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