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Planaltos são superfícies elevadas, delimitadas por escarpas. O processo de 
desgaste supera o de acúmulo de sedimentos. Apresentam altitudes 
superiores a 300 m, não são uniformes; apresentam diferenças, de acordo 
com sua estrutura geológica e sua evolução geomorfológica. 
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Depressões são áreas rebaixadas formadas pela atividade erosiva entre as bacias 
sedimentares e as estruturas geológicas mais antigas. Nessas unidades de relevo as 
marcas dos climas do passado e a alternância das diversas fases de erosão são mais 
facilmente notadas. Algumas das depressões localizadas às margens de bacias 
sedimentares são chamadas de depressões marginais e periféricas. 

Depressão Absoluta- é aquela situada abaixo do nível do mar. É o caso da depressão 
do mar morto. Depressão Relativa – é aquela situada acima do nível do mar . A 
depressão periférica paulista é uma depressão relativa 
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Planícies são superfícies mais ou menos planas , onde o processo de deposição de 
sedimentos supera o de desgaste. São terras baixas e geralmente planas, de 
sedimentação recente, em pleno processo de formação, que ocorre por causa da 
sucessiva deposição de material de origem marinha, lacustre ou fluvial em áreas 
planas.
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5- Planaltos residuais norte-
amazônicos

13- Depressão Marginal 
norte-amazônica

14- Depressão 
Marginal sul-
amazônica

5- Planaltos residuais 
sul-amazônicos

1- Planalto da 
Amazônia Oriental

1- Planalto da 
Amazônia Oriental

23- Planície do rio 
Amazonas
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2- Planaltos e chapadas 
da bacia do rio Parnaíba

19- Depressão 
Sertaneja

10- Planalto da 
Borborema
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26- Planície do 
Pantanal

3- Planaltos e chapadas 
da bacia do rio Paraná

7- Planaltos e serras do 
Atlântico leste-sudeste

21- Depressão Periférica 
da borda leste da bacia 

do Paraná
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Nome: Planaltos

Caracterização : São superfícies elevadas, delimitadas por escarpas. O 
processo de desgaste supera o de acúmulo de sedimentos. Apresentam 
altitudes superiores a 300 m, não são uniformes; apresentam diferenças, de 
acordo com sua estrutura geológica e sua evolução geomorfológica. 
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Nome: Depressão 

Caracterização: são áreas rebaixadas formadas pela atividade erosiva entre 
as bacias sedimentares e as estruturas geológicas mais antigas. Nessas 
unidades de relevo as marcas dos climas do passado e a alternância das 
diversas fases de erosão são mais facilmente notadas. Algumas das 
depressões localizadas às margens de bacias sedimentares são chamadas 
de depressões marginais e periféricas. 
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42 – “O entendimento do relevo é fundamental para sol ucionar os 
problemas relativos à expansão dos sítios urbanos”.

A-) Quais são as 3 diferentes formas de relevo apre sentadas na figura?
B-) Que unidades de relevo não são propícias à Urban ização? Justifique sua 
resposta
C-) Por que muitos assentamentos humanos foram hist oricamente desenvolvidos
nas várzeas dos rios?
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As planícies de inundação ocorrem, normalmente, no baixo curso do rio onde o 
relevo, mais desbastado pela erosão do que à montant e, apresenta pequeno 
gradiente topográfico; em conseqüência, a energia f luvial é diminuída e não 
consegue carregar muito da carga sedimentar do rio que é depositada, 
colmatando o vale com sedimentos fluviais. A grande fertilidade dessas 
margens, propiciam forte êxito agrícola e justifica  a formação de históricos 
ecúmenos.

Por que muitos assentamentos humanos foram historic amente desenvolvidos
nas várzeas dos rios?


