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Unidades de Relevo
Altitude, altura, planície, planalto, 

montanha e depressão

01



ALTURA: Tamanho 
de um objeto de sua 
base até seu topo;

ALTITUDE: Posição 
de um local em 
relação ao nível-base 
dos oceanos.



MONTANHAS E 
CORDILHEIRAS

Áreas de relevo muito acidentado e 
de grande altitude.

São formadas por dobramentos 
(choques de placas).











PLANÍCIES
Áreas geralmente baixas e planas.

Predomínio de sedimentação 
(acúmulo de sedimentos).





Tipos de 
Planícies

Marítimas;
Continentais;

Planícies de montanha



PLANALTOS
Também chamados de platôs.

Áreas mais altas que as planícies, 
com topo levemente ondulado.



O processo de desgaste das rochas e
dos solos é maior que a deposição de
sedimentos provenientes de outras
áreas do relevo.



Também são 
encontrados 
nos planaltos

Serras;
Chapadas



Parque Nacional da Serra dos Órgãos

Chapada Diamantina
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DEPRESSÕES
Áreas rebaixadas em relação 

aos seus arredores.
RELATIVA: acima do nível do 

mar
ABSOLUTA: abaixo do nível 

do mar

















Relevo e 
Sociedade

O povoamento de várias regiões da Terra 
foi influenciado por fatores de ordem 

natural

O relevo ainda impõe restrições ao 
povoamento e práticas econômicas



Relevo e 
Agricultura

A declividade das encostas do relevo
permite que as enxurradas adquiram
grande velocidade e poder erosivo,
arrastando solos e plantas



Escoamento Superficial Pluvial



A vegetação é importante para ajudar na
infiltração da água no solo e evitar o
desgaste erosivo.

Terraceamento
Agricultura de jardinagem em 
terraceamento.
Objetivos:
• Aproveitar o relevo em 

áreas de encostas;
• Reduzir a velocidade da 

água!



Deslizamento de terra em áreas urbanas

1 – área com vegetação: reduzir a 
velocidade do escoamento;

2 – Solos compactos (argilosos) 
podem ajudar a reduzir a 

velocidade do escoamento;

3 – Rede de drenagem da água. 
Fenômeno natural que também 
pode transportar sedimentos;

4 – Ocupação irregular em áreas de 
encostas



Ecoturismo: em contato com os 
ambientes naturais

1 - Definição: turismo realizado em meio
à natureza.

2 - Importância: dinamizar a economia, gerar empregos
e auxiliar na preservação ambiental.

3 - Desafio: equilibrar o turismo com a manutenção dos
processos ecológicos, diversidade sociocultural e de
conhecimentos tradicionais, além da conservação da
biodiversidade.

Importante: a delimitação de Unidades de
Conservação ajuda na realização do ecoturismo.

As Unidades de Conservação podem ser:

a) Proteção Integral (parques nacionais);
b) Uso sustentável (Reserva Particular de Patrimônio Natural). 


