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1 Comentários a respeito de um relatório do Professor Aziz  
 
2 Aziz Nacib Ab’Saber – Geógrafo Brasileiro 
 
3 Os mapas de organização natural das paisagens e o professor Ab’Saber 
 
4 Aziz Ab’Saber e o varvito de Itu 
Sequências de rochas glaciais e subglaciais dos arredores de Itu, São Paulo 
 
5 Sobre “Regiões de circundesnudação pós-cretácea, no Planalto Brasileiro” 
Regiões de circundesnudação pós-cretácea, no Planalto Brasileiro 
 
6 O Brasileiro Aziz Nacib Ab’Saber 
Geomorfologia de uma linha de quedas apalachiana típica do Estado de São Paulo 
 
7 Aziz Ab’Saber e a Amazônia 
A cidade de Manaus (Primeiros Estudos) 
 
8 Os estudos do professor Ab’Saber em áreas costeiras do Brasil 
Contribuição à geomorfologia do litoral paulista 
 
9 Aziz Ab’Saber, a história das geociências e o papel universidade: preocupações de longa data 
Meditações em torno da notícia e da crítica na geomorfologia brasileira 
 
10 A captura das cabeceiras do Rio Tietê pelo Rio Paraíba do Sul 
O problema das conexões antigas e da separação da drenagem do Paraíba e do Tietê  
 
11 A contribuição de Ab’Saber à geografia urbana do Brasil  
O sítio urbano de São Paulo 
 
12 Depoimento do Professor Bigarella 
Ocorrência de pedimentos remanescentes nas fraldas da Serra do Iquererim (Garuva, SC) 
 
13 Paleopavimentos 
Revisão dos conhecimentos sobre o horizonte subsuperficial de cascalhos inhumados do Brasil oriental 
 
14 Revisitando um clássico: “O relevo brasileiro e seus problemas” de Aziz Nacib Ab’Saber 
O relevo brasileiro e seus problemas 
 
15 Releitura de “O sítio urbano de Porto Alegre” 
O sítio urbano de Porto Alegre: estudo geográfico 
 
16 Domínios e províncias nos quadros de natureza brasileira  
Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil 
 
17 Geomorfologia do Rio Grande do Sul, o saber de Ab’Saber 
Participação das superfícies aplainadas nas paisagens do Rio Grande do Sul 
 
18 Evolução geológica neocenozoica da Depressão Periférica no centro-leste do Estado de São Paulo: inflexões do 
pensamento geomorfológico 
A Depressão Periférica Paulista: um setor das áreas de circundesnudação pós-cretácia na Bacia do Paraná 
 
19 “Um conceito de geomorfologia a serviço das pesquisas sobre o Quaternário” 
Um conceito de geomorfologia a serviço das pesquisas sobre o Quaternário 
 
20 Mamelonização, pedimentação e outras histórias 
A organização natural das paisagens inter e sutropicais brasileiras 
 
21 The natural landscapes of Brazil and the impact of quarternary dry climates – a comment on two papers by Aziz 
Nacib Ab’Saber 
A organização natural das paisagens inter e subtropicais brasileiras 
Espaços ocupados pela expansão dos climas secos na América do Sul, por ocasião dos períodos glaciais quaternários 
 
22 Geografia e Paisagem: Aziz Nacib Ab’Saber e o espaço organizado 
Tratamento paisagístico: Usina de Paraibuna e Barragem de Paraitinga 
 
23 A contribuição de Ab’Saber aos estudos de desertificação no Brasil 
Problemática da desertificação e da savanização no Brasil intertropical 
 
24 Um minuto para terminar  
Geomorfologia e Espeleologia 
 
25 Pantanal Mato-Grossense: uma paisagem de exceção 
O Pantanal Mato-Grossense e a Teoria dos Refúgios e Redutos 
 
A contribuição de Aziz Ab’Saber à Zoologia Sistemática 
O significado do Pantanal Mato-Grossense para a Teoria dos Refúgios e Redutos 
 
26 Interdisciplinary Collaboration 
Zoneamento ecológico e econômico da Amazônia 



27 O Nordeste do Brasil no pensamento de Aziz Ab’Saber: uma leitura a partir da teoria geomorfológica  
O Nordeste brasileiro e a Teoria dos Refúgios 
 
28 Trajetória do geógrafo rumo ao Nordeste  
No Domínio das caatingas 
 
29 O Projeto Floram 
Projeto Floram e desenvolvimento sustentável 
 
30 Dunas no Jalapão: uma paisagem insólita no interior do Brasil 
O paleopdeserto de Xique-Xique 


