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EXTENSIVO



CLASSIFICAÇÕES DO RELEVO BRASILEIRO + ANTIGAS

• AROLDO DE AZEVEDO - 1940

• AZIZ NACIB AB´SÁBER - 1958

Divisões do relevo brasileiro segundo:

• PLANALTO

• PLANÍCIE

CLASSIFICAÇÃO DO RELEVO BRASILEIRO ATUAL

• JURADYR L. S. ROSS (1989)
• PLANALTO

• PLANÍCIE

• DEPRESSÃO



CLASSIFICAÇÕES DO RELEVO BRASILEIRO
RELEVO DO BRASIL – CLASSIFICAÇÃO DE                                        

AROLDO DE AZEVEDO - 1940

Planície do Pampa
ou Gaúcha.



CLASSIFICAÇÕES DO RELEVO BRASILEIRO

Características:

Planícies e 
terras baixas 

costeiras

•Desenvolveu a chamada

Geomorfologia Climática – o

estudo das formas de relevo a

partir do clima.

Domínios Morfoclimáticos e

províncias fitogeográficas do

Brasil.

RELEVO DO BRASIL – CLASSIFICAÇÃO DE                                        

AZIZ NACB AB´SABER - 1958



RELEVO DO BRASIL  

CLASSIFICAÇÃO 

JURANDYR ROSS 

1989



UNIDADES DO RELEVO BRASILEIRO

PLANALTOS – se distinguem pelas estruturas geológicas que os sustentam:

•Bacias sedimentares;

•Escudos cristalinos – núcleos cristalinos arqueados;

•Cinturões orogênicos antigos.

De modo geral, porém, esses compartimentos caracterizam-se como relevos residuais, isto é, eles

permaneceram mais altos que as depressões circundantes, pois suas estruturas rochosas ofereceram maior

resistência à erosão.



ESCUDO CRISTALINO DAS GUIANAS



CHAPADA DA DIAMANTINA



UNIDADES DO RELEVO BRASILEIRO

DEPRESSÕES – circundam os planaltos e foram geradas pelo desgaste erosivo das massas rochosas

menos resistentes. Sendo assim, são em geral constituídas por bacias sedimentares. As bordas de contato

das depressões com os planaltos, formadas muitas vezes por escarpas praticamente verticais, atestam a

resistência desigual do substrato rochoso à erosão.



DEPRESSÃO – FRENTE DE CUESTA



DEPRESSÃO – CHAPADA DOS GUIMARÃES



PLANÍCIES – correspondem a áreas mais ou menos planas em que o processo de deposição de materiais

(detritos ou sedimentos), ao contrário do que ocorre nas áreas de planalto, supera o processo de

desgaste. Percebe-se, pelo conceito, que os terrenos de uma planície são de natureza sedimentar. Os

sedimentos depositados nas planícies brasileiras são recentes (do Quartenário) e de origens marinha,

fluvial ou lacustre.

UNIDADES DO RELEVO BRASILEIRO

• PLANÍCIE – TERRAS BAIXAS DO AMAZONAS

• PLANÍCIE COSTEIRA OU LITORÂNEA

• PLANÍCIE DO PANTANAL MATO-GROSSENSE

• PLANÍCIES FLUVIAIS 



PLANÍCIE - TERRAS BAIXAS DA AMAZÔNIA



PLANÍCIE LITORÂNEA



PLANÍCIE FLUVIAL DO RIO ARAGUAIA



PERFIS TOPOGRÁFICOS – RELEVO BRASILEIRO



RELEVO DO BRASIL  

CLASSIFICAÇÃO 

JURANDYR ROSS 

1989
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EXERCÍCIOS



(Fuvest) No perfil esquemático a seguir, as grandes unidades de relevo representadas pelas letras A, B e C 

são respectivamente:

a) Planalto Central, Depressão Periférica, Planalto Atlântico.

b) Planalto da Bacia do Parnaíba, Depressão Sertaneja, Planalto da Borborema.

c) Planalto Ocidental, Depressão Periférica, Primeiro Planalto.

d) Primeiro Planalto, Segundo Planalto, Terceiro Planalto.

e) Chapadão Central, Depressão do São Francisco, Serra do Espinhaço.



(Fuvest) No corte topográfico esquemático a seguir, as seções de números 3 e 4 correspondem

respectivamente às seguintes unidades geomorfológicas do relevo paulista:

a) Depressão periférica e cuestas arenito-basálticas.

b) Mar de morros e Serra Geral.

c) Planalto arenito-basáltico e depressão permiana.

d) Primeiro planalto e segundo planalto.

e) Planalto Atlântico e planalto arenito-basáltico.



Identifique, no mapa, as unidades geomorfológicas do Rio Grande do Sul, que correspondem às

características indicadas abaixo.



( ) Planalto Meridional, área de elevada altitude, originalmente recoberta por matas e campos onde,

atualmente, predomina a agricultura.

( ) Depressão Sul-Rio-grandense, área caracterizada por baixas altitudes, formada de rochas

sedimentares que compõem colinas, ora de topo plano, ora de topo arredondado.

( ) Escudo-Sul-Rio-grandense, área formada por rochas muito antigas, altamente falhadas e dobradas.

Apresenta um relevo caracterizado pelos afloramentos rochosos e áreas de deposição mais

rebaixadas.

( ) Pertence à Depressão Periférica Sul-Rio-grandense, área com topografia que decai para oeste em

direção ao rio Uruguai. Apresenta coxilhas recobertas por campos e pastagens entremeados de matas

galerias ao longo dos rios.

( ) Planície costeira, área formada no Cenozoico com superfície aplainada e sedimentada.
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