
RELEVO TERRESTRE 

O relevo submarino e continental se desenha através da ação de vários fatores internos e externos. Dependendo da 
força da ação, formam-se vários tipos de relevo, alguns mais altos, como planaltos e montanhas, e outros mais baixos, 
como é o caso de planícies e depressões. 

A geomorfologia é a ciência que estuda o relevo. 

RELEVO SUBMARINO OU OCEÂNICO 

No relevo abaixo do mar há: 

PLATAFORMA CONTINENTAL: É caracterizada por ser o prolongamento submerso dos continentes, com apenas 
algumas modificações promovidas pela erosão marinha ou por depósitos sedimentares. Apresenta profundidade entre 
10 e 500 metros, no entanto, sua profundidade média é de 200 metros. Nesta parte do relevo submarino são obtidos 
os recursos minerais e é realizada a maior parte das atividades pesqueiras. 

TALUDE CONTINENTAL: É o fim do continente, onde ocorre o encontro da crosta continental com a crosta oceânica. 
É uma inclinação mais aprofundada que a plataforma, podendo atingir até 3 mil metros. 

BACIA OCEÂNICA: Corresponde à maior superfície e se estende a partir do limite do talude continental até, 
aproximadamente, 5 mil metros de profundidade. É formada por extensas bacias. 

DORSAIS: Constituem as grandes cordilheiras e acompanham, em certos casos, o contorno dos continentes, se forma 
a partir do processo de afastamento entre duas placas tectônicas. As dorsais encontradas nos oceanos Atlântico, Índico 
e Pacífico apresentam altitudes que variam entre 2 e 4 quilômetros acima do fundo oceânico, emergindo em diversos 
pontos sob a forma de ilhas e arquipélagos. 

Ex: Ilha da Islândia 

REGIÃO ABISSAL OU FOSSA ABISSAL: com mais de 5000m de profundidade, é a região menos conhecida.   

Onde se Localizam as depressões oceânicas – fossas submarinas. Fossa mais profunda é a fossa das Marianas 
localizada no Oceano Pacífico próxima das ilhas Marianas, com 11033m. 

Escuridão, frio e pressão provocada pelo enorme peso das águas oceânicas são as suas características principais. 
Mesmo assim, alguns animais se adaptaram a esse ambiente. 

                                                                                                                Perfil do relevo continental 

  

RELEVO CONTINENTAL 

A fisionomia dos continentes, com seus altos e baixos, nos é muito mais familiar do que as formas do relevo submarino 
e, muitas vezes, interfere diretamente em nossas atividades. 

MONTANHAS 

Constituem grandes elevações da superfície, que apresentam relevo acidentado, encostas íngremes e vales profundos, 
originados de dobramentos modernos. 

PLANALTOS 

Superfícies que podem apresentar diferentes aspectos e que resultam do trabalho de erosão em rochas cristalinas e 
sedimentares. 

PLANÍCIES 

São superfícies planas, formadas por processo de sedimentação das águas de rios, mares e lagos. 

DEPRESSÕES 

São áreas mais ou menos planas que sofreram prolongados processos de erosão.  

 Depressões Relativas situam-se acima do nível do mar. 

 Depressões Absolutas situam-se abaixo do nível do mar. 


