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Abstract 
The purpose of this essay is to understand the relationship between litology and the units of relief 
aiming the comprehension of the spacial organization of these forms in the Brazilian territory. It is 
supposed that this relationship expresses itself through one association key between these units of 
relief, the litology and altimetry, and  finally the elaboration of a representative map of distribution of 
forms of relief through the Brazilian territory. The elaboration of a map started with the adaptation of 
geomorphologic mapping ever produced by IBGE and also Ross. The scale of work for the elaboration 
of the map of relief units is 1:5.000.000 because it is the most appropriate to represent the Brazilian 
territory, the geologic provinces, the macrocompartments and macro-structures of the relief of the 
country. Specifically, it is intended to comprehend how the litologic parameters can influence the 
spacial forms of relief. It is understood that the concept of morpho-structure is related to the influence 
of the geologic structure in the genesis of the forms of relief, mainly those which are related to the 
action of the dynamic of geologic provinces, and the concept of morpho-sculpture relates to the 
influence of the past and present climatic actions on a determined structure. While the morpho-
structure associates in one special unit of relief similar forms in according the dynamic actions of the 
endogenous processes of the relief, the morpho-sculpture associates the dynamic actions of the 
exogenous processes .It is emphasized that what predominates in the Brazilian territory is the planaltic 
relief, which happens from the pos-Cretaceous lifting of South-American plataform and the erosives 
sequences along Tertiary and Quaternary. 
Key-words:  relief, litology, altimetry, morpho-structures, morpho-sculptures 
 
Resumo 
O presente trabalho pretende entender as relações entre litologia e as unidades de relevo visando a 
compreensão da organização espacial dessas formas no Território Brasileiro. Foi proposto que tal 
relação se expressasse através de chave de associação entre as unidades de relevo, litologia e  
altimetria, a fim de elaborar mapa representativo da distribuição das formas de relevo pelo território do 
Brasil. A elaboração deu-se a partir de adaptação de mapeamentos geomorfológicos já produzidos, 
pelo IBGE e por Ross. A escala de trabalho para elaboração do mapa das unidades de relevo é de 
1:5.000.000, por ser a mais adequada para representar no território brasileiro, as províncias geológicas, 
os macro-compartimentos e as macro-estruturas do relevo do país. Especificamente, buscou-se 
compreender de que forma os parâmetros litológicos e altimétricos podem influenciar na organização 
espacial das formas de relevo. Entende-se também que o conceito de morfo-estrutura relaciona-se à 
influência da estrutura geológica na gênese das formas de relevo, e que o conceito de morfo-escultura 
relaciona-se à influência da ação climática passada e presente sobre determinada estrutura. Assim, 
enquanto morfo-estrutura associa em uma unidade espacial formas de relevo semelhantes segundo a 
ação da dinâmica dos processos endógenos do relevo, a morfo-escultura associa a ação da dinâmica 
dos processos exógenos. Destaca-se assim que predomina no território brasileiro o relevo planáltico, 
que é decorrente do soerguimento pós-Cretáceo da Plataforma Sul-americana e das seqüências de fases 
erosivas ao longo do Terciário e Quaternário. 
Palavras-chave: relevo, litologia, altimetria, morfo-estruturas, morfo-esculturas 
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1. Introdução 

O território brasileiro, no contexto da plataforma sul americana, está situado entre 
a cordilheira andina, a plataforma da patagônia, o escudo guiano meridional e o escudo 
atlântico. Em linhas gerais, é possível dizer que o território se sub-divide em planaltos 
(Guiana meridional, Xingú/Tapajás, Tocantins, São Francisco, Borborema e Mantiqueira), 
depressões  (Bacia Amazônica, Bacia Parnaíba e Bacia do Paraná) e planícies costeiras. 

O objetivo do presente trabalho consiste no entendimento das relações entre  
litologia, altimetria e formas de relevo, visando  compreender as organizações espaciais 
resultantes das  mesmas, no Território Brasileiro. Tais relações se expressam  por meio de uma 
chave de associação entre os elementos considerados, resultando na elaboração de mapa da 
distribuição das formas de relevo pelo território nacional. 

A organização espacial das formas de relevo do território brasileiro não somente 
responde às características da morfodinâmica da superfície terrestre, como também às 
litologias regionais, produzindo formas de relevo com características próprias. 

 
2.  Unidades taxonômicas  e a classificação do relevo brasileiro 

A proposta de uma nova classificação do relevo brasileiro proposta por Ross 
(1985) é considerada mais detalhada que apresentada por Ab´Saber e pelo Projeto 
RADAMBRASIL. É possível dizer que há um aprofundamento do critério morfoclimático já 
abordado por Ab´Saber, levando-se em conta, a partir de então, outros fatores, como a 
litologia, a ação de agentes exógenos pretéritos e atuais e a altimetria. 

Especificamente, ao tratar da  organização espacial do relevo, torna-se necessário 
destacar as unidades taxonômicas têmporo-espaciais, que têm por princípio a dimensão das 
formas na perspectiva tridimensional, quais sejam tamanho, gênese e idade. Ross (1992) 
utiliza-se das unidades taxonômicas propostas por Demek em 1967 e propõe seis níveis para a 
representação geomorfológica. 

O 1 º táxon, que corresponde a uma maior extensão superficial, é representado 
pelas Unidades Morfoestruturais, cuja escala permite a plena identificação dos efeitos da 
estrutura no relevo, como mostram as imagens de radar ou as de satélite, em escala média, o 
que se situa em torno de 1:250.000 (CASSETI, 1994). O 2 º táxon refere-se às Unidades 
Morfoesculturais, contidas em cada Unidade Morfoestrutural. Refere-se a compartimentos 
que foram gerados pela ação climática ao longo do tempo geológico. Estas não mais 
apresentam um controle causal relacionado às condições geológicas, mas estão relacionadas, 
essencialmente, a fatores climáticos atuais ou passados. Incluem-se neste táxon os planaltos e 
as serras, as depressões periféricas, entre outras formas. As unidades morfoesculturais, em 
geral, não têm relação genética com as características climáticas atuais (ROSS, 1992). O 3 º 
táxon representa as Unidades Morfológicas ou Padrões de Formas Semelhantes, que por sua 
vez encontram-se contidas nas Unidades Morfoesculturais. Trata-se de compartimentos 
diferenciados em uma mesma unidade, relacionados a processos morfoclimáticos específicos, 
com importante participação dos eventos tectônicos ou diferenciações litoestratigráficas, sem 
desconsiderar influências do clima do presente (CASSETI, 1994). O 4 º táxon diz respeito às 
formas de relevo individualizadas na unidade de padrão de formas semelhantes. Estas formas, 
quanto à gênese, podem ser: agradação, como as planícies fluviais ou marinhas, terraços 
fluviais ou marinhos; ou de denudação, como colinas, morros e cristas. O 5 º táxon está 
relacionado às partes das vertentes ou setores das vertentes de cada uma das formas do relevo. 
Por fim, o 6º táxon “corresponde às pequenas formas de relevo que se desenvolvem por 
interferência antrópica direta ou indireta ao longo das vertentes. São formas geradas pelos 
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processos erosivos e acumulativos atuais” (Ross, 1992), e alguns exemplos podem ser 
ravinas, voçorocas , deslizamentos e desmoronamentos.  

 
3. Materiais e métodos 

Após pesquisa bibliográfica (AB’ SABER (1964, 1969, 1977), ROSS (1985, 
1992, 1996, 2006), CUNHA e GUERRA (1998), MANTESSO-NETO (2004) e IBGE 
(2005)), realizou-se a pesquisa cartográfica (Unidades Morfoesculturais do Brasil- ROSS, 
1985); Unidades de Relevo do Brasil (IBGE, 1993), em escala 1:5.000.000; Unidades 
Geomorfológicas do Brasil (ROSS, 2006),  escala original 1:5.000.000; Esboço Geológico 
(IBGE, 2002) de escala 1:5.000.000; Esboço Geológico (IBGE, 2005)  escala original 
1:5.000.000; Compartimentos de Relevo (IBGE, 2005),  escala original 1:5.000.000; “Brasil 
ao milionésimo” (IBGE, 2003)), a qual foi considerada etapa distinta devido à importância 
que esta tem para o trabalho, mesmo que a rigor seja considerada pesquisa bibliográfica. 

A definição da escala de trabalho 1:5.000.000, foi  selecionada por ser   adequada 
na representação do território brasileiro, caracterizando litologias nas províncias geológicas, 
macro-compartimentos,  macro-estruturas do relevo brasileiro e altimetria.  A maioria das 
fontes consultadas utiliza essa mesma escala, facilitando o trabalho de integração dos dados. 
 
3.1 Definição da chave de associação das unidades de relevo. 

 Esta chave consiste na ferramenta para realizar a integração ou dissociação de 
diferentes unidades de relevo. A base encontra-se na metodologia dos mapeamentos de IBGE 
(1993) e Ross (1985, 1992) que utilizam os conceitos de morfo-estrutura e morfo-escultura 
para a macro-compartimentação do relevo brasileiro. 

O conceito de morfo-estrutura relaciona-se à influência da estrutura  litológica na 
gênese das formas de relevo, principalmente aquelas relacionadas à ação da dinâmica das 
províncias geológicas, de acordo com Ross (1985, 1992). O conceito de morfo-escultura 
relaciona-se à influência da ação climática sobre determinada estrutura, ou seja, o aspecto 
escultural é decorrente da ação dos climas atual e passado. Assim, enquanto morfo-estrutura 
associa em  unidade espacial, formas de relevo semelhantes segundo a ação da dinâmica dos 
processos endógenos do relevo, a morfo-escultura associa a ação da dinâmica dos processos 
exógenos (ROSS, 1992). 

Morfo-estrutura e morfo-escultura bases do mapeamento das unidades do relevo 
em macro-escala,  justifica a adoção da escala de trabalho desta pesquisa e dos métodos de 
mapeamento do IBGE (1993) e Ross (1985) como base da chave de associação. Assim, 
segundo IBGE (1993), por exemplo, unidades morfo-estruturais seriam: Bacias com 
coberturas sedimentares inconsolidadas plio-pleistocênicas; Faixas de dobramentos e 
coberturas meta-sedimentares associadas, entre outras; e unidades morfo-esculturais seriam 
Planícies, Depressões, Tabuleiros, Planaltos,  entre outras. Essas unidades morfo-esculturais 
ainda seriam subdivididas seguindo critérios regionais, como por exemplo: na unidade morfo-
escultural dos Planaltos da Bacia e Coberturas Sedimentares do Paraná encontra-se o Planalto 
dos Guimarães, da Caiapônia, Central da Bacia do Paraná, das Araucárias e da Campanha 
Gaúcha. 

De modo a compreender como os parâmetros litológicos podem influenciar na 
organização espacial das formas de relevo, elaborou-se uma chave de associação das unidades 
morfo-esculturais a partir do mapeamento do IBGE (1993). Considerou-se a influência dos 
parâmetros litológicos, pois respondem às características morfodinâmicas da superfície 
terrestre como erosão diferencial, material parental para processos pedogenéticos, 
suscetibilidade à erosão entre outros. 
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Além do critério litológico para elaboração da chave de associação, utilizou-se o 
parâmetro altimétrico para associação das unidades de relevo. Os dados altimétricos são 
adaptados da fonte “Brasil ao milionésimo” (IBGE, 2003), que devido  sua complexidade 
tornou necessária a definição de classes de intervalo de altimetria, sendo:  0 a 100; de 100 a 
200; de 200 a 300; de 300 a 400; de 400 a 500; de 500 a 600; de 600 a 700; de 700 a 800; de 
800 a 900; de 900 a 1000; de 1000 a 1200; de 1200 a 1500; e de 1500 a 2000 metros. A 
altimetria pode ser resultante de diversos processos morfogenéticos, entre os quais erosão 
diferencial, diastrofismo (epirogênese e orogênese), e processos morfoclimáticos. 

A influência dos parâmetros litológicos e altimétricos na organização espacial das 
formas de relevo ainda ajuda a explicar o inter-relacionamento entre elementos e variáveis 
existentes em unidades geossistêmicas. 

A chave de associação das unidades de relevo consiste na união de unidades 
morfo-esculturais do IBGE (2005) onde  há predomínio de mesmas características litológicas 
e mesmos níveis altimétricos. Por outro lado, quando as características litológicas e níveis 
altimétricos são distintos, conservam-se as unidades de relevo do mapeamento do IBGE 
(2005), no qual são apresentadas de forma individualizada. O Quadro 1 apresenta a chave de 
associação das unidades de relevo e os resultados de sua aplicação. O primeiro nível apresenta 
as unidades morfo-estruturais, propostas no mapeamento do IBGE (1993). O segundo nível 
apresenta as unidades morfo-esculturais, sobre as quais foi processada a associação. O 
terceiro e o quarto nível apresentam respectivamente as características litológicas e 
altimétricas das unidades de relevo. 

O emprego da chave de associação permitiu a elaboração de um mapa que 
represente o resultado das mesmas, no qual cada unidade de relevo apresenta características 
litológicas e altimétricas distintas. A elaboração desse mapa ocorreu por meio de técnicas de 
geoprocessamento, com uso de mapas obtidos em formato digital (IBGE, 2005) como fonte 
de localização, classificação, características e nome das unidades de relevo do território 
brasileiro. Os dados referentes à altimetria também foram obtidos em formato digital (IBGE, 
2003). As escalas no programa de Sistema de Informações Geográficas foram  determinadas 
durante a elaboração dos mapas. Utilizou-se o programa computacional ArcGIS versão 9.1 
para sobreposição dos layers e manipulação dos bancos de dados. A partir da elaboração da 
chave de associação, o programa foi utilizado  para construção entre as unidades de relevo 
que apresentaram características que permitissem essa ação, verificada pela união dos 
polígonos, que representaram as unidades a serem associadas. O mapa final produzido foi 
impresso em escala 1:5.000.000, o que permite a visualização das unidades de relevo 
associadas ou não, por meio do uso da chave. 

 
4. Resultados e discussões 

A chave de associação com os resultados de sua aplicação encontram-se descritos 
no Quadro 1 – Associação das Unidades de Relevo, a seguir: 

 

 MORFO-ESTRUTURA 
MORFO-

ESCULTURA    LITOLOGIA ALTIMETRIA (m) 
Depósitos 

sedimentares 
inconsolidados 

quaternários 
 
 
 

Planícies 
Marinhas, Fluviomarinhas e/ou 

Fluviolacustres 
Sedimentos 

arenosos 0 -100 

Fluviais e/ou fluviolacustres Aluviões, sedimentos 
arenosos e argilosos 0 - 500 
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Depósitos 
sedimentares 

inconsolidados 
quaternários 
(continuação) 

Pantanal Mato-grossense Aluviões, sedimentos 
arenosos e argilosos 100 -200 

Pantanal do Rio Guaporé Aluviões, sedimentos 
arenosos e argilosos 200 - 300 

Campos de 
Dunas 

Do Médio Rio São Francisco e 
Lençóis Maranhenses * Sedimentos 

arenosos 100 - 500 

Depressões 

Do Rio Xingu Sedimentos 
arenosos e argilosos 300 - 400 

Do Rio Araguaia/Bananal Sedimentos 
arenosos e argilosos 200 - 300 

  
    

    
Bacias com 
coberturas 

sedimentares 
inconsolidadas plio-

pleistocênicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depressões 

Rios Javari-Contamana Sedimentos argilosos 100 - 300 
Rios Solimões e Negro/Branco e 

De Boa Vista * 
Sedimentos 

arenosos 100 - 200 

Médio-Baixo Amazonas e 
Tabuleiros Costeiros da foz do 

Amazonas ** Sedimentos argilosos 
e arenosos 0 - 100 

Periférica Paulista Arenitos e argilitos 500 - 700 
Central Gaúcha Arenitos e argilitos 100 - 200 

Médios Rios Tocantins/Araguaia Arenitos, siltitos e 
argilitos 200 - 400 

Do Meio Norte 
Sedimentos argilosos 

e arenosos (paleo-
mesozóicos) 100 - 400 

Tabuleiros Costeiros Sedimentos 
arenosos e argilosos 100 - 200 

Patamares Oriental da Bacia do Paraná 
Arenitos e argilitos 600 - 1500 

Chapadas 

Dos Parecis Sedimentos 
arenosos e argilosos 500 - 800 

Dos Rios Tonã/Jatobá e 
Tabuleiros do Recôncavo/Tucano Sedimentos 

arenosos e argilosos 100 - 600 

Do Araripe 
Sedimentos 

arenosos e argilosos 500 - 800 

Do Rio São Francisco 
Sedimentos argilosos 

e arenosos 600 - 800 

Do Meio Norte Arenitos-calcáreos e 
largas coberturas 

detríticas argilosas. 300 - 600 

Planaltos 

Planaltos da Bacia Paraná ** 
Arenitos e basaltos 300 - 1000 

Das Araucárias 
Basaltos  300 - 1000 

Da Campanha Gaúcha 
Basaltos  100 - 300 
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Bacias com 
coberturas 

sedimentares 
inconsolidadas plio-

pleistocênicas 
(continuação) 

Dos Parecis Sedimentos 
arenosos e argilosos 300 - 600 

Marginais ao Rio Amazonas Sedimentos argilosos 
e arenosos 100 - 300 

Da Ibiapaba 
Sedimentos argilosos 

e arenosos 
(pelozóicos) 300 - 600 

  
    

    
Faixas de 

dobramentos e 
coberturas meta-

sedimentares 
associadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depressões 

Altos Rios Paraguai/Guaporé 
Sedimentos 

arenosos, meta-
sedimentares de 

médio e baixo graus 200 - 300 

Altos Rios Tocantins/Araguaia 

Granitos e rochas 
verdes, sedimentos 

arenosos, argilosos e 
meta-sedimentares 
de médio a baixo 

graus 300 - 500 

Do Baixo Rio Araguaia Meta-sedimentares 
de médio a baixo 

graus 100 - 300 

Do Rio Paraíba do 
Sul/Doce/Jequitinhonha * 

Gnaisses, granitos, 
meta-sedimentares 

de médio grau, 
sedimentos arenosos 

e argilosos 300 - 600 

Alto-médio São Francisco e 
baixadas dos Rios Jacaré/Salitre 

Meta-sedimentares 
de baixo grau 
(sedimentos 

arenosos e argilo-
carbonáticos) 400 - 500 

Cristas e 
colinas 

Do Rio Gurupi Gnaisses e 
sedimentos arenosos 100 - 200 

Morros do Rio de Contas/Cristas 
e Colinas Pré-Litorâneas 

Gnaisses, granitos e 
meta-sedimentares 

de médio grau 200 - 1000 

Patamares 

Sertanejo 

Gnaisses, granitos e 
meta-sedimentares 
de médio a baixo 

graus (sedimentos 
arenosos e argilo-

carbonáticos) 400 - 600 

Dos Rios São 
Francisco/Tocantins e Serra da 

Saudade 

Meta-sedimentares 
de médio a baixo 

graus (sedimentos 
arenosos e argilo-

carbonáticos), 
sedimentos argilosos 

e arenosos 400 - 600 

Chapadas Do Rios Irecê e Utinga 

Meta-sedimentares 
de médio a baixo 

graus (sedimentos 
arenosos e argilo-

carbonáticos) 500 - 800 

Planaltos Residuais dos Rios 
Tocantins/Araguaia 

Meta-sedimentares 
de médio a baixo 
graus, argilitos e 

arenitos 300 - 400 
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Faixas de 
dobramentos e 

coberturas meta-
sedimentares 
associadas 

(continuação) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Central Brasileiro 
Meta-sedimentares 

de baixo grau, 
granitos, rochas 

verdes e gnaisses 300 - 1200 

Paranapiacaba 

Gnaisses, 
migmatitos, granitos, 

sienitos e meta-
sedimentares de 

médio grau 800 - 1000 

Do Alto Rio Grande Gnaisses, granitos e 
rochas verdes 1000 - 1200 

Da Canastra 
Gnaisses, granitos, 
meta-sedimentares 

de médio grau e 
seqüências 

sedimentares 
psamíticas 800 - 1200 

Chapadas, Planaltos e Patamares 
dos Rios Jequitinhonha/Pardo 

Gnaisses, granitos e 
Meta-sedimentares 

de baixo grau 
(sedimentos 

arenosos e argilo-
carbonáticos) 300 - 800 

Dos Geraizinhos 

Sedimentos 
arenosos e argilosos 
e Meta-sedimentares 

de baixo grau 
(sedimentos 

arenosos e argilo-
carbonáticos) 800 - 1200 

Da Borborema Gnaisses, granitos e 
meta-sedimentares 

de médio grau 400 - 1000 

Sertanejo 

Meta-sedimentares 
de médio a baixo 

graus (sedimentos 
arenosos e argilo-

carbonáticos) 200 - 500 

Planaltos e 
serras 

Dos Altos Rios Paraguai/Guaporé Gnaisses, meta-
sedimentar de médio 

grau 300 - 600 

Da Diamantina 
Seqüências 

sedimentares 
psamíticas 

(mesoproterozóico) e 
magmáticas diversas 600 - 1000 

Serras Espinhaço/Tabatinga/Quadrilátero 
Ferrífero 

Meta-sedimentares 
de médio a baixo 

graus, rochas verdes 
e seqüências 
sedimentares 

psamíticas 800 - 1200 
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Faixas de 
dobramentos e 

coberturas meta-
sedimentares 
associadas 

(continuação) Escarpas e 
reversos 

Serra do Mar 

Gnaisses, 
migmatitos, granitos, 

sienitos e meta-
sedimentares de 

médio grau 800 - 1200 

Serra da Mantiqueira 

Gnaisses, 
migmatitos, granitos, 

sienitos e meta-
sedimentares de 

médio grau 1000 - 2000 

Tabuleiros Tabuleiro dos Rios Real/Vaza 
Barris 

Meta-sedimentares 
de baixo a médio 

graus (sedimentos 
arenosos e argilo-

carbonáticos) 200 - 400 

  
    

    
Embasamentos em 
estilos complexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depressões 

Amazônia Setentrional 
Gnaisses, granitos, 

anfibolitos e 
migmatitos 100 - 300 

Amazônia Meridional 
Gnaisses, granitos, 

anfibolitos e 
migmatitos 100 - 500 

Sertaneja e de Paranaguá 

Gnaisses, granitos, 
meta-sedimentares 
de baixo a médio 

graus (sedimentos 
arenosos e argilo-

carbonáticos) 200 - 400 

Planaltos 

Residuais da Amazônia 
Setentrional 

Gnaisses, granitos, 
anfibolitos e 
migmatitos 400 - 800 

Residuais da Amazônia 
Meridional 

Gnaisses, granitos, 
anfibolitos e 
migmatitos 300 - 800 

Sul-Riograndense Gnaisses, granitos e 
meta-sedimentares 

de baixo grau 200 - 400 

De Poços de Caldas 
Meta-sedimentares 
de médio e baixo 
graus, kimberlitos, 

plutônicas alcaninas 
diversas 800 - 1200 

Centro-Sul Mineiro e Depressão 
de Belo Horizonte 

Gnaisses, 
migmatitos, granitos, 

sienitos, meta-
sedimentares de 

médio grau e rochas 
verdes 600 - 1000 

Residuais Sertanejos 

Gnaisses, granitos, 
meta-sedimentares 
de médio a baixo 
grau, sedimentos 
arenosos e argilo-

carbonáticos 200 - 400 

Serras Cachimbo/Sucunduri 

Sequências 
sedimentares 

(arenitos meso-
proterozócos), 

gnaisses 300 - 600 
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Embasamentos em 
estilos complexos 

(continuação) Do Leste Catarinense 

Gnaisses, 
migmatitos, granitos, 

sienitos e meta-
sedimentares de 

médio grau 600 - 800 

Escarpas e 
reversos Planalto de Roraima 

Gnaisses, granitos, 
anfibolitos e 
migmatitos 800 - 2000 

 
* associação proposta por semelhança de litologia 
** associação proposta por semelhança de litologia e altimetria 

 
 
 
 
 
O Quadro 1 apresenta quatro unidades morfo-estruturais que correspondem a uma 

adaptação de IBGE (2005). Apresenta também o resultado da aplicação da chave, com as 
unidades morfo-esculturais que foram associadas a partir da classificação das fontes usadas. 
Como mostrado no quadro, no total, 64 unidades morfo-esculturais representaram o relevo do 
território brasileiro. A nomenclatura das unidades morfo-esculturais foi conservada da fonte 
original (IBGE, 2005). Compartimentos de relevo que apresentam mesmo tipo de litologia ou 
mesma litologia e variação altimétrica foram associados, enquanto que compartimentos que 
apresentam tipos litológicos ou variações altimétricas diferentes mantiveram-se dissociados. A 
unidade morfo-escultural dos Planaltos da Bacia do Paraná (Quadro 1 e Mapa – a seguir) 
corresponde à associação das unidades Planalto dos Guimarães, da Caiapônia, de Maracaju e 
Central da Bacia do Paraná, segundo IBGE (2005), pois apresentam o mesmo tipo litológico 
(arenitos e basaltos) e mesma variação altimétrica (entre 300 e 1000 m).  Com relação a 
unidade morfo-estrutural da Faixa de Dobramentos e coberturas meta-sedimentares 
associadas, correspondente aos Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste de acordo com 
Ross (1985, 1996), mantiveram-se dissociadas diversas unidades morfo-esculturais, em 
virtude de apresentarem diferenças litológicas e/ou altimétricas, como por exemplo o Planalto 
da Canastra, dos Geraizinhos, Central Brasileiro e do Alto Rio Grande, entre outros.
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Mapa 01- Unidades de Relevo do Território Brasileiro (elaboração: Daniel Luis Storani e Archimedes Perez Filho). 
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4.1 Planaltos 
No território brasileiro ocorre predomínio de relevo planáltico como pode ser 

observado pelas unidades morfo-esculturais apresentados no Quadro 1, tais como: planaltos, 
planaltos e serras, serras, patamares, chapadas, cristas e colinas, escarpas e reversos. A chave 
de associação empregada neste trabalho permitiu enumerar 40 unidades de relevo planáltico. 
O predomínio dessas morfo-esculturas é decorrente do soerguimento pós-Cretáceo da 
Plataforma Sul-americana e das seqüências de fases erosivas ao longo do Terciário e 
Quaternário, que promoveram a dissecação desses planaltos e do aplainamento das regiões 
circunvizinhas, como argumentou Ab’Saber (1969) e Ross (1985). 

Esses relevos planálticos ocorrem em morfo-estruturas diferentes, ou seja, tanto 
em Bacias com coberturas sedimentares plio-pleistocênicas, como faixas de dobramentos e 
coberturas meta-sedimentares associadas, e em embasamentos em estilos complexos. 
Apresentam-se muito dissecados, pois antigas superfícies de aplainamento ou erosão, que 
foram soerguidas por ritmos diferentes a altitudes diversas, sofreram profundos e sucessivos 
processos denudacionais por meio da alternância de diferentes tipos climáticos. A interação 
entre o tipo de diastrofismo sofrido, litologias de diferentes graus de resistência a erosão e 
arranjo estrutural, e da alternância dos climas (secos e úmidos) e de seus níveis de 
agressividade formaram planaltos com morfologias diferentes. 

Exemplo disso são os planaltos que apresentam morfologia montanhosa e/ou 
serrana, como Planaltos de Paranapiacaba; do Alto Rio Grande; Sul Rio-Grandense; Serra do 
Espinhaço/Tabatinga/Quadrilátero Ferrífero, etc. A maioria dos planaltos sobre as Faixas de 
dobramentos e coberturas meta-sedimentares associadas apresentam diversas litologias, com 
predomínio de rochas metamórficas, plutônicas e intrusivas, e remanescentes de antigas 
estruturas dobradas (anticlinais e sinclinais), fortemente dissecados por processos 
denudacionais que deram origem a diversas serras e montanhas que se destacaram na 
paisagem por seu grau de resistência a erosão, como nos casos das Águas Negras e Pico da 
Bandeira no Sudeste brasileiro. 

Outro exemplo são os planaltos que apresentam morfologia de relevos 
tabuliformes, como o Planalto da Bacia do Paraná, Planalto Central Brasileiro, Planaltos e 
Serras da Diamantina, Chapada dos Parecis e Patamar Oriental da Bacia do Paraná, entre 
outros. Os planaltos sobre Bacias com coberturas sedimentares inconsolidadas plio-
pleistocênicas apresentam diversas litologias (rochas sedimentares e vulcânicas extrusivas, 
como na Bacia do Paraná) cujo arranjo estrutural e acamamento sub-horizontal favoreceu a 
formação de patamares e/ou superfícies aplanadas levemente inclinadas ou horizontalizadas e 
um modelado de topos amplos e planos ou suavemente convexizados. Freqüentemente nas 
bordas desses planaltos ocorrem relevos escarpados delimitados por frentes de “cuestas”. 
Esses planaltos de morfologia tabuliforme em outras morfoestruturas podem ser ainda 
resultados de antigas superfícies de aplainamento ou erosão que foram soerguidas e cujo forte 
condicionamento estrutural, apesar das fases erosivas subseqüentes, conservaram os topos 
aplainados. 

 
4.2 Depressões 

Como já verificaram Ab’Saber (1949, 1969, 1972) e Ross (1985, 1996), nas 
regiões marginais de diversos planaltos do território brasileiro ocorrem  unidades morfo-
esculturais das depressões,   (mapa – fig 01 ). A chave de associação empregada no trabalho 
permitiu levantar 14 unidades de depressão que ocorrem em diversas unidades morfo-
estruturais, por exemplo: Depressão Periférica Paulista, Depressão Central Gaúcha e 
Depressão do Meio Norte, localizadas  em Bacias com coberturas sedimentares e Depressões 
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da Amazônia Setentrional, da Amazônia Meridional e Depressão Sertaneja e de Paranaguá, 
em embasamentos em estilos complexos. 

Os processos denudacionais, ou circundenudacionais (AB’SABER, 1949), ao 
longo do Terciário e Quaternário, por meio da alternância de fases erosivas sob climas secos e 
fases erosivas sob climas úmidos, esculpiram essas superfícies rebaixadas e aplainadas, entre 
os diversos planaltos do território brasileiro. Portanto, essas depressões constituem-se 
superfícies de erosão ou de aplainamento com relevos que variam de colinas amplas baixas a 
médias até relevos de topos planos ou suavemente convexizados. É comum, no interior das 
depressões, como por exemplo, nas Depressões Sertaneja e de Paranaguá e na Depressão dos 
Altos Rios Tocantins/Araguaia, morros elevados caracterizados como relevos residuais ou 
inselbergs, que estão quase sempre ligados a litologias mais resistentes aos processos erosivos 
como rochas metamórficas, intrusivas ou plutônicas, que acabam por se destacar na 
topografia. 

 Segundo Ross (1985), freqüentemente essas depressões ocorrem nas bordas ou 
periferias das Bacias Sedimentares, se encaixando por entre estas e outras morfo-estruturas, 
ou mesmo interpenetrando por estas últimas. Muitas vezes, esses processos 
circundenudacionais removeram grande parte do material sedimentar das Bacias com 
coberturas sedimentares expondo em superfície estruturas do embasamento. Exemplo disso 
são as Depressões da Amazônia Meridional e da Amazônia Setentrional, cujos sedimentos da 
Bacia Amazônica foram erodidos formando as ditas depressões e aflorando as rochas do 
cráton ou plataforma Amazônica (MANTESSO-NETO, 2004). 

Em meio às Depressões podem ocorrer os planaltos residuais, como morros, 
serras e chapadas. Esses planaltos caracterizam-se por apresentarem litologias que resistiram 
aos processos circundenudacionais, como rochas metamórficas, intrusivas ou plutônicas, 
freqüentemente com coberturas sedimentares que restaram das antigas bacias. Como exemplo 
têm-se os Planaltos Residuais da Amazônia Meridional e Planaltos Residuais da Amazônia 
Setentrional, Serra do Cachimbo/Sucunduri, Chapada dos Parecis e Planaltos Residuais dos 
Rios Tocantins/Araguaia. 

 
4.3 Planícies 

As planícies correspondem a compartimentos de relevo de idades mais recentes 
(Quaternário) onde predominam processos agradacionais de origem fluvial, marinha, lacustre 
ou fluviolacustre. Sendo assim, apresentam morfologia extensamente plana, relativa à 
deposição marginal a rios, cursos d´água, lagunas e faixas praiais, pertencente à morfo-
estrutura dos Depósitos Sedimentares Inconsolidados Quaternários. Temos assim quatro 
unidades morfo-esculturais, as Planícies Marinhas, Fluvio Marinhas e/ou Fluviolacustres, as 
Planícies Fluviais e/ou Fluviolacustres, Planície do Pantanal Mato-grossense e Planície do 
Pantanal do Rio Guaporé. 

 
4.4 Tabuleiros 

A morfo-escultura dos Tabuleiros Costeiros e dos Rios Real/Vaza Barris 
encontram-se na morfo-estrutura das Bacias com Coberturas Sedimentares Plio-pleistocênicas 
e Faixas de Dobramentos e Coberturas Meta-sedimentares associadas respectivamente. 
Especialmente os Tabuleiros Costeiros correspondem aos depósitos da Formação Barreiras do 
Terciário e ocorrências secundárias de depósitos quaternários (DOMINGUEZ et. al, 2002). 

 
4.5 Campos de dunas 

Nos Depósitos Sedimentares Inconsolidados Quaternários, verificamos a 
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ocorrência dos Campos de Dunas do Médio Rio São Francisco e Lençóis Maranhenses, 
correspondentes a sedimentos eólicos arenosos. Especificamente os Lençóis Maranhenses são 
resultados de deflação marinha, enquanto que do Médio Rio São Francisco da deflação 
continental. 

O mapa da figura 1 apresenta a distribuição e a organização espacial dos 
compartimentos de relevo do território brasileiro resultantes da aplicação da chave de 
associação (Quadro 1). 

 
5. Considerações finais 

É possível constatar que os objetivos propostos pelo trabalho foram alcançados, já 
que se pode relacionar formas de relevo com características litológicas e altimétricas do 
território brasileiro. Assim, foi possível compreender como parâmetros litológicos 
influenciam na organização espacial e na compartimentação das formas de relevo. A 
importância de compreender essa relação está no fato de que os parâmetros litológicos 
influenciam as características morfodinâmicas da superfície terrestre, como erosão diferencial, 
material de origem para processos pedogenéticos, suscetibilidade à erosão, parâmetros 
morfométricos e morfológicos, bem como as características geocronológicas, entre outras. 

Essa relação entre relevo e litologia produz uma organização espacial e 
distribuição dos compartimentos de relevo do território do Brasil, que puderam ser 
identificadas e mapeadas por meio de uma chave de associação. 

 A compreensão e o mapeamento resultante dessas relações são fundamentais  pois 
servem de subsídios e constituem parte de um método em elaboração que procura estabelecer 
e mapear as unidades geossistêmicas brasileiras, relacionando os diversos elementos  
constituintes do sistema natural, ou seja, litologia, relevo, solo, clima e cobertura vegetal. 
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