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- ESTRUTURA GEOLÓGICA

. DOBRAMENTOS MODERNOS - formações geológicas 

recentes resultantes da ação do tectonismo, áreas de 

instabilidade , borda de placas tectônicas.

Obs: No Brasil não há dobramentos modernos já que o país 

não se encontra na borda de placas tectônicas.
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. BACIAS SEDIMENTARES: formada por camadas de rochas 

sedimentares, que surgiram pela deposição de sedimentos  

ao longo das eras. Possibilidade de encontrar combustíveis 

fósseis.

. ESCUDOS CRISTALINOS: formações geológicas antigas, 

compostas por rochas magmáticas ou  metamórficas, 

apresentando elevada quantidade de grandezas minerais. 

Possibilidade de encontrar minerais metálicos.
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. UNIDADES DE RELEVO

- Planaltos: Áreas de médias a altas altitudes, com superfícies 

irregulares e predomínio de processos de erosão.

- Planícies: Superfícies, geralmente planas e de baixa altitude, 

formadas a partir do acúmulo de sedimentos de origem marinha, 

lacustre ou fluvial.

- Depressões: Áreas formadas a partir de processos erosivos nas 

áreas de contato entre as bacias sedimentares (material menos 

resistente) e os maciços cristalinos (material mais resistentes).
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. UNIDADES DE RELEVO - BRASIL
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. UNIDADES DE RELEVO - BRASIL
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. ALGUNS EXEMPLOS:

Planalto da Amazônia Oriental - Planalto sedimentar 

apresenta topos arredondados, e em seu limite norte, o 

relevo é escarpado e definido por uma frente de cuesta.

. Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba - formados por 

terrenos de uma bacia sedimentar. As formas chapadas são 

predominantes neste tipo de planalto.

. 
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. Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná - dominados pela presença 

de terrenos sedimentares com formação arenítico-basálticas. 

. Planaltos Residuais Norte-Amazônicos - possui a forma de áreas 

serranas descontínuas e são constituídos de rochas cristalinas. Nessa 

unidade de relevo encontram-se o pico mais elevados do Brasil: o pico 

da Neblina.

. Planaltos Residuais Sul-Amazônicos - são planaltos cristalinos e 

nessa formação, localiza-se a serra dos Carajás, onde há grande 

ocorrência de minerais, como ferro, manganês, cobre e ouro. 
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. Planalto e Chapada do Parecis -são planaltos 

caracterizados pela presença de terrenos sedimentares. 

Apresentam o relevo de chapadas de topo plano que servem 

como divisores de águas das bacias do Amazonas-Paraguai. 

. Planalto de Borborema - apresentam um grande núcleo 

cristalino isolado.

. Planalto Sul-Rio-Grandense -está localizado no sul do Rio 

Grande do Sul. Suas altitudes não ultrapassam os 450m
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. Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste – a maior 

parte é terreno cristalino. Nestes planaltos têm-se as serras 

da Mantiqueira, do Mar e do Espinhaço, além de fossas 

tectônicas como o vale do Paraíba do Sul. 


