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APRESENTAÇÃO

O Atlas Geoambiental do Vale do Ribeira foi elaborado com o propósito de produzir uma visão 
integrada do meio físico que possa servir de base ao planejamento territorial e desenvolvimento 
socioeconômico dos vários municípios  dos estados do Paraná e São Paulo, localizados no 
Alto e Médio Vale do Ribeira. Contém a descrição detalhada dos 11 domínios geoambientais 
identificados na bacia hidrográfica do Ribeira em área que se estende desde as cabeceiras do 
rio até a região de Sete Barras. A presente versão do Atlas é acompanhada de um CD contendo 
a catalogação das unidades de conservação ambiental, a localização dos atrativos turísticos e 
científicos, e registros fotográficos de um total de 679 localidades. Resultou, portanto, de um 
trabalho exaustivo de coleta de informações do meio físico, a exemplo de outras experiências 
bem sucedidas já levadas a efeito pela equipe do Serviço Geológico do Brasil (CPRM-SP).

Este trabalho foi executado no âmbito do projeto “Paisagens geoquímicas e ambientais do 
Vale do Ribeira - avaliação e prevenção de riscos para o meio físico e saúde humana relacionados 
à exposição ao arsênio e metais pesados”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Processo 02/00271-0). Esse projeto maior contemplou também a elaboração 
do Atlas Geoquímico do Vale do Ribeira (sedimento de corrente) e a geração de dados inéditos 
sobre a exposição ao chumbo (Pb) e ao arsênio (As) de ecossistemas e agrupamentos humanos 
no Alto e Médio Vale do Ribeira (SP e PR). Em conjunto, essas atividades foram executadas por 
uma equipe multidisciplinar formada por geólogos, químicos, médicos e toxicologistas, atuantes 
na UNICAMP (Instituto de Geociências e Faculdade de Ciências Médicas), Universidade Estadual 
de Londrina, Instituto Adolfo Lutz (Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo) e Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM-São Paulo). 

Os estudos do meio ambiente contribuem para o melhor entendimento de um espaço onde 
vigora um equilíbrio dinâmico entre forças concorrentes dos meios físico, biótico e antrópico. 
Permitem entender como o ser humano, com suas ações e procedimentos culturais, interage 
com o ambiente, desencadeando reações que podem modificar sua dinâmica tanto de forma 
positiva como negativa. Percebe-se que, quando e onde a gestão territorial não é implementada 
de forma racional e integrada e onde não existem regras de convivência adequadas, estipuladas 
a partir de um conhecimento prévio das potencialidades e fragilidades naturais do meio físico, 
sobrevêm vários conflitos e problemas ambientais, com conseqüências às vezes irreversíveis, 
que demandam soluções complexas e onerosas para a sociedade. Muitos desses problemas, 
que comprometem a qualidade de vida de populações e ocasionam perdas de vida e enorme 
dispêndio de recursos financeiros em ações corretivas, poderiam ser facilmente evitados se 
fossem seguidas algumas diretrizes racionais de ocupação e uso dos solos.

Dentre os principais motivos pelos quais o meio físico não é ou é pouco considerado nas 
decisões de planejamento, sobressaem a inexistência de documentos informativos adequados 
que possam servir de base para quem toma decisões de planejamento e de gestão ambiental. 

Outro motivo é a inexistência  de planos diretores regionais, tanto na esfera federal como estadual, 
que obriguem as instâncias decisórias do processo de uso e ocupação do solo, os municípios, 
a respeitarem algumas diretrizes relacionadas às potencialidades e fragilidades naturais dos 
diferentes terrenos e ao bem-estar comum de uma determinada população. 

É no sentido de colaborar para a mudança desta realidade que o Serviço Geológico do 
Brasil CPRM, órgão público federal, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, vem executando, 
por meio de iniciativas institucionais e de convênios com diversos órgãos da iniciativa privada e 
pública, projetos como este, de geração de informações sobre o meio físico para subsidiar ações 
planejamento e gestão territorial de várias regiões do Brasil. 

Dentre os diversos estudos executados, destaca-se o zoneamento geoambiental em 
questão. Através de uma abordagem metodológica inovadora, apresenta-se uma grande parte da 
bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape dividida em domínios e subdomínios geoambientais. 
Estes são unidades de terrenos definidas a partir da integração de diversas variáveis da geologia 
e dos sistemas de relevo e drenagem das quais inferem-se comportamentos diferenciados 
em termos de respostas frente ao uso e ocupação. Partindo-se da premissa que quanto mais 
se conhece mais se cuida, mais se preserva e melhor se planeja, o estudo geoambiental foi 
concebido de forma a possibilitar que o usuário tome conhecimento de um universo de variáveis, 
especialmente relacionadas ao meio físico que devem ser levadas em consideração tanto no 
planejamento regional como setorial. 

O apoio da sociedade em geral e, em especial, dos planejadores, administradores e 
gestores ambientais, a este tipo de estudo é muito importante porque cabe a eles observar as 
recomendações aqui apresentadas e, desta forma, propiciar o uso e a ocupação adequada desta 
bela região dos estados de São Paulo e Paraná. Em razão de uma complexa e longa história 
geológica, o Vale do Ribeira constitui um ambiente especial em vários sentidos, e por isso, deve 
merecer atenção especial, motivo principal que levou a executar este documento com muito amor 
e trabalho, e com o qual os autores esperam ter dado a sua pequena contribuição à população 
trabalhadora e generosa da região e aos visitantes potenciais.

Para a elaboração deste Atlas foram muito importantes os apoios recebidos dos gestores 
públicos e residentes do Vale do Ribeira e o apoio dos diretores do Serviço Geológico do Brasil, 
em especial da Superintendência da CPRM, em São Paulo. Agradecimentos são devidos aos 
diretores e profissionais do Instituto Florestal da Secretária de Estado do Meio Ambiente de São 
Paulo e aos coordenadores do programa BIOTA/FAPESP pelo fornecimento da base cartográfica 
digital do Vale do Ribeira.

Bernardino Ribeiro de Figueiredo
Coordenador
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Capítulo 1 - Introdução

1.1 - Considerações gerais

Resultado de uma complexa história geológica que desde a Era arqueana - cerca de 2.6 bilhões anos, até os tem-
pos geológicos mais recentes, envolveu a superposição de vários eventos geotectônicos, a bacia hidrográfica do 
Rio Ribeira de Iguape é sustentada por uma variedade enorme de rochas das mais diferentes origens, idades e 
composição químico-mineral. O reflexo disso se traduz numa diversidade de tipos de terrenos, cada qual com suas 

peculiaridades geológicas, geomorfológicas, pedológicas, hi-
drológicas, geotécnicas, minerais e ambientais. Em razão dis-
so, é  um ambiente especial em vários sentidos. Motivo pelo 
qual também merece cuidados especiais em todas as formas 
de uso e ocupação. 
Destaca-se por ser um ambiente de grande beleza paisagística, 
predominando um relevo bastante movimentado (figura 1), ar-
quitetado com as mais variadas, curiosas e bonitas formas e 
drenado por um denso sistema de drenagem com formações 
de belas corredeiras, cachoeiras e piscinas naturais (figura 2); 
por ser um dos mais importantes pólos de produção mineral do 
Brasil e uma das regiões onde ainda se pode encontrar os frag-
mentos mais expressivos e mais bem preservados do pouco 
que resta da Mata Atlântica e ecossistemas associados, e por 
ser uma região onde se localiza uma das maiores e mais belas 
concentrações de cavernas calcárias do mundo. 
Por outro lado, é um dos ambientes mais frágeis frente a qual-
quer forma de ação antrópica que possa interferir de maneira 
um pouco mais significativa nas suas características naturais.
A desconsideração desse fato nas decisões de uso e ocupação 
do solo, a falta de um plano diretor regional, integrado e formu-
lado de acordo com as potencialidades e fragilidades do seu 
meio físico, são preocupantes e são motivos de uma série de 
impactos ambientais negativos, muitos dos quais irreversíveis, 
ou então de complexas e onerosas soluções.
Ressalta-se que uma grande parte da região encontra-se bas-
tante modificada de suas características naturais, principal-
mente no que se refere à questão do desmatamento. Partes da 
floresta bem preservada restringem-se praticamente às áreas 
sob legislação ambiental, consideradas como parques. Fora 
delas, o pouco do que resta das manchas da Mata Atlântica, 
gradualmente vem sendo queimada (figura 3) e substituída por 
pastagens ou por reflorestamentos com espécies alienígenas, 
que pouco a pouco homogeneízam a vegetação de grandes su-
perfícies, com todos seus impactos negativos.

O rio Ribeira já mostra claros sinais de que se encontra em 
acelerado processo de assoreamento. A cada ano que passa, 
suas enchentes atingem níveis mais elevados e são mais ca-
tastróficas. Trechos antes navegáveis em qualquer época do 
ano, agora sequer permitem o tráfego de canoas. Peixes, qua-
se não existem mais. Quando chove um pouco mais forte, ra-
pidamente suas águas tornam-se bastante barrentas e a cada 
ano observa-se que a sua vazão tem se tornado cada vez mais 
irregular. São indicativos de que muito material detrítico está 
chegando aos cursos d´água, que a velocidade do escoamento 
superficial tem aumentado bastante e que as águas subterrâ-
neas não estão sendo recarregadas o suficiente para manter a 
regularidade da vazão do rio. Cabe ressaltar também que, por 
envolver terrenos entre duas importantes e grandes capitais do 

Brasil - São Paulo e Curitiba - sendo que desta última envolve boa parte de sua região metropolitana, muitos setores 
encontram-se sob forte pressão de adensamento ocupacional, inclusive urbano. Cidades de Municípios periféri-
cos a Curitiba e do baixo e médio Vale do Ribeira, vêm crescendo bastante nos últimos anos. Algumas, de forma 
desordenada e em direção a áreas de alta fragilidade ambiental e de grande importância como fonte de recursos 
minerais e hídricos.
Conflitos já existem entre a urbanização, agricultura e a exploração dos recursos naturais. Algumas áreas com po-
tencial turístico natural e de grande importância hídrica foram ou estão sendo degradadas. Preocupantes também 
são os passivos ambientais gerados pela atividade de beneficiamento de minério de Chumbo, que deixou, em vários 
locais, o rejeito contaminado com elementos altamente prejudiciais à saúde humana e aos ecossistemas.
Não menos preocupantes são a miséria e o atraso cultural que vive 
boa parte da população de algumas regiões. A riqueza em recursos 
naturais, explorada com intensidade em vários setores, não foi so-
cializada. Até o momento não se encontrou uma forma eficiente de 
melhorar as condições socioeconômicas de boa parte da população. 
Principalmente do médio Vale do Ribeira, uma das regiões mais belas 
e ricas em termos de recursos naturais e, por outro lado, uma das mais 
pobres e atrasadas dos estados de São Paulo e Paraná. As poucas 
iniciativas tomadas no sentido de mudar tal realidade, são tímidas e 
pouco eficientes. 
Muito tem-se falado em melhorar as condições socioeconômicas da 
região através do incremento do ecoturismo. Entretanto, é importante 
salientar que, para que isso aconteça e não fique concentrado somen-
te na região das grutas, como hoje ocorre, é necessário que novos 
atrativos sejam divulgados. Potencial existe. Os atrativos, como pode 
ser notado ao longo do texto a seguir, são os mais variados (figura 4) e encontram-se distribuídos por toda a região. 
Há de se destacar no entanto que muitos deles encontram-se em vias de inviabialização pelo uso e ocupação ina-
dequados do solo.
Há de se destacar ainda que, num futuro bem próximo, tanto a região metropolitana de Curitiba como a de São 
Paulo terão que buscar água para abastecimento urbano na região. Projetos com tal finalidade existem desde longo 
tempo. Um dia ou outro sairão do papel. Junto com eles certamente novos núcleos urbanos surgirão, pressionando 
ainda mais a degradação ambiental da região.
Por tudo isso, e para que não se cometam os erros do passado, seria de fundamental importância que os órgãos 
de planejamento e ambientais dos estados de São Paulo e Paraná, as prefeituras, as ongs e outros segmentos 
da sociedade organizada se unissem para formularem um plano diretor regional e integrado, com a finalidade de 
promover a recuperação ambiental e de estabelecer diretrizes de uso e ocupação, de acordo com o que se define 
como desenvolvimento sustentável. Para que tal plano seja concebido de forma adequada, é necessário que antes 
se tenha um bom conhecimento dos problemas ambientais e das características do meio físico que devem ser le-
vadas em consideração para melhor se decidir por uma ou outra forma de ocupar, preservar e recuperar essa bela 
e frágil região. 
É nesse sentido que o Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, o Instituto 
Adolfo Lutz e a CPRM - Serviço Geológico do Brasil, com apoio da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo se uniram para conceber o projeto Paisagens Geoquímicas e Ambientais do Vale do Ribeira, 
processo no 02/0027�-0, o qual envolveu a execução de diversos estudos ambientais. Em nível setorial, efetivaram-
se estudos específicos visando o conhecimento técnico-ciêntifico sobre a problemática da exposição ao arsênio e 
aos metais pesados - Cu, Pb, Zn, Cr, Mn, dentre outros, que possam estar sujeitos os ecossistemas e agrupamentos 
humanos do alto e médio Vale do Ribeira, entre Iporanga e Eldorado Paulista. Num contexto mais regional, reali-
zaram-se estudos geoquímicos de baixa densidade em toda bacia hidrográfica, e geoambientais, em sua porção à 
montante da cidade de Registro.
Este documento se refere aos resultados dos estudos  geoambientais. Nele apresenta-se a área compartimentada 
em domínios e subdomínios geoambientais, para os quais são apresentadas informações de interesse geológico, 
geomorfológico, pedológico, geotécnico, agrícola, mineral, ambiental e turístico e sobre os principais problemas 
decorrentes do uso e ocupação, com recomendações para ações preventivas, recuperativas, preservacionistas e 
restritivas.
Ressalta-se que se trata de um documento gerado exclusivamente por análises qualitativas e que muitas das 
informações foram adquiridas por deduções lógicas, interpretando-se, para fins de uso e ocupação do solo, os sig-
nificados das variações da geologia e dos sistemas de relevo e drenagem. Portanto, existem informações que são 
factuais e outras que devem ser entendidas como de caráter previsional. Assim sendo, principalmente no caso de se 
executar obras, estudos geotécnicos detalhados, envolvendo ensaios tecnológicos, devem ser realizados.

Figura 1 - O bonito Vale do Rio Betari, um grande atra-
tivo turístico da região.

Figura 2 - Rio Catas Altas.

Figura 3 - Quase sempre as queimadas extrapolam 
as pastagens e aos poucos destroem a vegetação 
natural.

Figura 4 - A bela entrada da Caverna Mato 
Preto, um dos atrativos turísticos da região.
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	Domínio 1 - Corresponde ao terrenos geologicamente mais novos, ou seja, as planícies aluviais, popularmente 
conhecidas como várzeas, sustentadas por sedimentos quaternários relacionados ao atual ciclo de erosão; 
	Domínio 2 - corresponde aos sedimentos terciários e quaternários de deposição fluvial, correlacionados à For-
mação Pariquera-Açu;
	Domínio 3 - sedimentos terciários  relacionados à Bacia Sedimentar de Curitiba;
	Domínio 4 - intrusivas básico-alcalinas mesozóicas;
	Domínio 5 - diques de rochas básicas mesozóicas; 
	Domínio 6 - seqüências sedimentares devonianas (formações Furnas e Ponta Grossa), associadas à Bacia do 
Paraná;
	Domínio 7 - sedimentos cambrianos da Formação Camarinha;
	Domínio 8 - rochas graníticas proterozóicas tardi e pós-tectônicas;
	Domínio 9 - seqüências metavulcanossedimentares proterozóicas correlacionadas aos grupos Açungui  e Setuva;
	Domínio 10 - rochas graníticas proterozóicas sintectônicas;
	Domínio 11 - rochas granito-gnaisse-migmatíticas proterozóicas e arqueanas. 

Divisões dos domínios geambientais em subdomínios geoambientais - o passo seguinte consistiu em veri-
ficar se no contexto de um domínio geoambiental existiam ou não particularidades geológicas com implicações 
geoambientais importantes e com expressividade areal suficiente para ser delimitada na escala do trabalho. Utili-
zando-se desse critério  alguns domínios foram divididos em vários outros e outros não.

Uma vez individualizados os domínios e subdomínios geoambientais em razão das particularidades da geologia, o 
passo seguinte consistiu em verificar se dentro deles existiam ou não variações de relevo importantes e com expres-
são areal suficiente para ser delimitada na escala de 1:250.000. Para isso, utilizou-se como suporte técnico Imagens 
de Satélite e cartas de drenagem e topográficas (figuras 6, 7 e 8).

Para realçar e delimitar as variações de relevo importantes de serem consideradas no planejamento, foi gerada uma 
carta de drenagem especial, elaborada a partir de uma complementação detalhada que se fez do sistema de drena-
gem contido nas cartas topográficas do IBGE e do DSG, na escala 1:50.000, complementação que foi reduzida para 
a escala de trabalho, que é 1:250.000.

Identificação e delimitação das variações de relevo - foi feita superpondo-se os três documentos. E, consideran-
do-se um conjunto de particularidades do relevo e drenagem importantes de serem consideradas no planejamento 
territorial, muitos dos domínios e subdomínios foram compartimentados em até 6 padrões de relevo diferentes 
(figuras 9 a 20). Para representar tais diferenciações em mapa, utilizou-se também de números seqüenciais, co-
locados entre parênteses, abaixo dos caracteres 
geológicos.

Padrão 1 - relevo variando de montanhoso a local-
mente forte ondulado (figuras 9 e 10); declividades 
entre 35% a mais de 45%; amplitudes entre 300 
a mais de 400 metros; elevações com encostas 
predominantemente retilíneas; alta densidade de  
canais de drenagens, com vales estreitos, profun-
dos e desprovidos de planícies aluviais.

1.2 - Localização da área estudada

Abrange cerca de �7.595 Km2 da bacia hidrográfica do alto e médio rio Ribeira de Iguape, à montante da cidade de 
Registro (figura 5), envolvendo total ou parcialmente 12 municípios do extremo sudeste do estado de São Paulo e 
15 municípios do norte-nordeste da região metropolitana de Curitiba, estado do Paraná.

1.3 - Método de estudo

A concepção deste documento e de outros que o Serviço Geológico do Brasil, através da Superintendência Regional 
de São Paulo, executou com a finalidade de subsidiar o planejamento e a gestão ambiental de algumas regiões dos  
estados de São Paulo e Paraná, basearam-se em conclusões tiradas a partir de discussões que a equipe técnica 
fez com os mais diversos seguimentos da sociedade envolvida com o assunto meio físico, planejamento territorial 
e gestão ambiental. Nas discussões procurou-se saber quais eram as principais dificuldades enfrentadas pelos 
planejadores e administradores com o assunto meio físico e o planejamento territorial e que tipo de documento o 
Serviço Geológico do Brasil poderia gerar sobre o meio físico para lhes servir como suporte técnico nas decisões 
de planejamento territorial. 
Além disso, refletiu-se sobre como poderia-se gerar documentos que fossem adequados às características ambientais 
e socioeconômicas das regiões Sul e Sudeste; que fossem originais; estivessem de acordo com o papel institucional 
da CPRM como um órgão público de pesquisa e como o Serviço Geológico do Brasil; não concorressem com os que 
a iniciativa privada executa e pudessem ser executados com pouca disponibilidade de recursos financeiros e por 
uma equipe técnica composta exclusivamente por profissionais geólogos.
As conclusões tiradas levaram a executar este trabalho segundo uma metodologia bastante inovadora e que, por 
várias razões, se diferencia bastante das fórmulas clássicas comumente aplicadas em estudos similares. Trata-se 
de uma metodologia que levou a compartimentar a região em domínios e subdomínios geoambientais, definidos a 
partir da análise e interpretação conjunta de diversas variáveis da geologia e dos sistemas de relevo e drenagem 
(figura 21) que são importantes na definição das adequabilidades e limitações dos diferentes tipos de terrenos fren-
te ao uso e ocupação. Para isso, foram desenvolvidas as seguintes atividades.

1.3.1 - Atividades de escritório

Definição dos domínios e subdomínios geoambientais - por ser um estudo executado pelo Serviço Geológico, 
por ser a equipe técnica responsável pela sua execução formada exclusivamente por profissionais geólogos e levan-
do-se em conta que se concluiu que na escala deste trabalho - 1:250.000 - as respostas diferenciadas que os terre-
nos apresentam ao uso e ocupação são coincidentes com as grandes divisões geotectônicas da região, tais divisões 
foram utilizadas como critério para inicialmente compartimentar a área em 11 grandes Domínios Geoambientais, 
diferenciados com números seqüênciais, estabelecidos de uma forma que representam a ordem cronológica dos 
ambientes tectônicos que se sucederam ao longo da história geológica da região. Dessa forma, dos terrenos geolo-
gicamente mais novos para os mais antigos, foram diferenciados os seguintes domínios geoambientais: Figuras 9 e 10 - Montanhoso a localmente forte ondulado.

Figura 6 - Imagem de Satélite. Figura 7- Carta de drenagem. Figura 8 - Carta topográfica.

Figura 5 - Área do Alto e Médio Vale do Ribeira.

Figura 9 Figura 10
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	Padrão 3 - relevo variando de predominante-
mente forte ondulado a localmente ondulado, ou 
até montanhoso (figuras 13 e 14); declividades 
entre 20 a mais de 35%; amplitudes entre 200 
a mais de 300 metros; elevações com encostas 
com formas bastante irregulares, variando de re-
tilíneas a convexas-côncavas; alta densidade de 
canais de drenagem com vales profundos, des-
providos ou com restritas planícies aluviais.

	Padrão 2 - relevo variando de predominante-
mente forte ondulado a localmente montanhoso 
(figuras 11 e 12); declividades predominantes 
entre 20 a mais de 35%; amplitudes entre 200 
a mais de 300 metros; elevações com encostas 
retilíneas e retilíneas-convexas-côncavas; alta 
densidade de canais de drenagem com vales 
profundos, desprovidos ou com restritas planí-
cies aluviais (várzeas). Figuras 11 e 12 - forte ondulado a localmente montanhoso.

Figuras 13 e 14 - forte ondulado a localmente ondulado.

	Padrão 4 - relevo variando de predominan-
temente ondulado a localmente forte ondulado 
(figuras 15 e 16); declividades variando de 5 a 
mais de 35%; amplitudes entre 30 e 100 metros; 
elevações com encostas predominantemente 
convexas-côncavas; alta densidade de canais 
de drenagem, sendo  que o sistema principal 
apresenta vales não muito profundos e contém  
planícies aluviais relativamente amplas. Figuras 15 e 16 - ondulado a localmente forte ondulado.

	Padrão 5 - relevo variando de ondulado a 
suave ondulado (figuras 17 e 18); declividades 
entre 5 e 15%; amplitudes entre 10 e 50 metros; 
elevações baixas, com encostas predominante-
mente convexas, ou então convexas-côncavas; 
sistema de drenagem principal com vales aber-
tos, rasos e contendo expressivas planícies 
aluviais.

Figuras 17 e 18 - ondulado a suave ondulado.

	Padrão 6 - relevo variando de suave ondula-
do a plano (figuras 19 e 20); declividades entre 0 
a 10%; amplitudes de até 10 metros; elevações 
com encostas já tendendo ao aplainamento; sis-
tema de drenagem principal com vales bastante 
rasos, abertos e com amplas planícies aluviais.

Figuras 19 e 20 - suave ondulado a plano

Através do acréscimo das letras a e b minúsculas aos números dos padrões de relevo, respectivamente, foram 
diferenciadas as áreas de relevo bem estruturado, ou seja, controlado por estruturas tectônicas (falhas, fraturas, 
foliação metamórfica, bandamento litológico etc) e as áreas com relevo não ou pouco estruturado. 
Interpretação para fins de planejamento e gestão ambiental das variações de arranjos dos sistemas de re-
levo e drenagem - uma vez a área compartimentada da forma mencionada, o passo seguinte consistiu em interpre-

tar, por deduções lógicas, o que a variações da geologia contida nos mapas geológicos e dos sistemas de relevo e 
drenagem refletem ou podem estar refletindo em termos de implicações geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, mine-
rais, ambientais e turísticas. Com esse procedimento, antes de serem realizados os estudos de campo, já se obteve 
um grande número de informações factuais e fez-se muitas suposições para serem testadas em campo. A lógica 
dessa análise parte do pressuposto que a uma determinada particularidade da geologia e dos sistemas de relevo 
e de drenagem muitas outras características factuais e outras que não são factuais mas que são mais provável de 
que sejam se inter-relacionam.  Exemplo: pode-se assumir como sendo factual que num domínio em que substrato 
rochoso é sustentado por rochas que tem o quartzo como mineral essencial que dentre outras coisas o solo dela 
derivado é arenoso e que se trata de uma litologia de baixa resistência ao cisalhamento. Por conseqüência, não é 
verdadeiro mas é mais provável que esse solo seja bastante erosivo, de alta permeabilidade, de baixa capacidade 
hídrica, de baixa capacidade de retenção de elementos  e que as rochas sejam bastante fraturadas e percolativas, 
assim por diante. São suposições feitas para serem testadas em campo ou então através de análises especificas, 
inclusive laboratoriais, o que não foi o objetivo deste trabalho.

1.3.2 - Estudo de campo
Uma vez a área previamente compartimentada e os domínios e respectivos subdomínios geoambientais analisados  
da forma acima mencionada, eles foram estudados em campo, oportunidade em que se checaram se as previsões  
de escritório eram ou não verdadeiras e se fizeram novas divisões geoambientais, em razão de outras particularida-
des geológicas importantes observadas no campo. Também se analisou o comportamento das águas águas super-
ficiais, como o domínio estava ocupado e quais eram os principais problemas causados ao meio ambiente. Durante 
os trabalhos de campo, também aproveitou-se para fazer atividades de educação ambiental junto aos moradores 
da região.  

1.3.3 - Integração e apresentação de informações
Todas as informações geradas por este estudo foram condensadas neste documento. Por ser um produto voltado 
ao planejamento territorial, foi elaborado de forma a permitir que o usuário tenha uma vizualização de conjunto 
sobre diversas variáveis dos meios físico e antrópico importantes de serem consideradas tanto no planejamento 
regional como setorizado  das várias formas de uso e ocupação. Razão pela qual para cada domínio e subdomínio 
geoambiental são apresentadas informações de interesse geológico, geomorfológico, pedológico, agrícola, hidro-
lógico, mineral, ambiental, turístico e fazem-se recomendações para ações de planejamento corretivo e preventivo.

Figura 21 - Exemplifica a lógica utilizada neste trabalho para compartimentar um domínio geoambiental em subdomínios 
geoambientais, em razão das variações da geologia e do relevo.

Padrão 6 Padrão � Padrão 3 Padrão 4

D1A1 - rochas dolomíticas

Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 14

Figura 15 Figura 16

Figura 17 Figura 18

Figura 19 Figura 20
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Capítulo 2 - Resultados

2.1 - Curiosidades sobre a geologia da região

As potencialidades e fragilidades naturais ao uso e ocupação que os diferentes domínios e subdomínios geoambientais 
descritos a seguir apresentam, de uma ou outra forma, são reflexos diretos de uma complexa história geológica que 
desde a Era Arqueana (> de 2.6 bilhões de anos) até os tempos geológicos atuais envolveu a superposição de vá-
rios eventos geotectônicos, tanto de caráter distensivo como compressivo. À luz da Tectônica de Placas, eventos 
tectônicos aconteceram e ainda acontecem desde que a Terra começou a se formar porque os continentes encon-
tram-se em contínuo processo de ruptura e estão se afastando ou então estão se aproximando uns dos outros, de 
forma que, como pode ser observado na figura 22, nas diferentes eras geológicas, o número deles e as posições 
que ocupavam na Terra eram bem diferentes dos de hoje.

Há 500 milhões de anos.

Há  250 milhões de anos.

Hoje.

Conforme a teoria da Tectônica de Placas, há mais ou menos 500 milhões de 
anos, os atuais continentes estavam acoplados num único megacontinente de-
nominado Pangea. Hoje, conforme tal teoria, admite-se que o Pangea também 
ter-se-ia formado pela colagem de vários continentes, que nas eras arqueana e 
proterozóica, eram em número bem maior que os dos atuais continentes e esta-
vam provavelmente separados uns dos outros por pequenos mares ou oceanos.

Há mais ou menos 250 milhões de anos, o megacontinente Pangea, por con-
seqüência de uma tectônica distensiva, teria se fragmentado em dois grandes 
blocos, que se  afastaram um do outro, separando a norte, a Laurásia, formada 
pelas atuais América do Norte, Europa e Ásia, e ao sul, o Gondwana, formado 
pela América do Sul, África, Índia, Antártida e Austrália.

Há mais ou menos 135 milhões de anos, uma nova tectônica distensiva  teria se 
instalado e feito com que esses dois grandes blocos também se fragmentassem 
em várias placas, que começaram a se afastar umas das outras. Com isso, o bloco 
Gondwana teria se fragmentado e os continentes Sul-Americano e o Africano, que 
estavam acoplados, começaram a se afastar um do outro, afastamento este que 
ainda está acontecendo e que possibilitou que se originasse uma imensa depres-
são tectônica, hoje ocupada pelo Oceano Atlântico. Esse afastamento se dá a par-
tir da Cadeia Médio Oceânica, que é uma zona de ruptura, por onde sobe material 
magmático que empurra em sentidos opostos os dois continentes. Atualmente 
existem na Terra 16 grandes placas tectônicas se afastando ou se aproximando 
uma das outras

Figura 22 - Mostra as posições dos continentes nas diferentes épocas da história geológica mais recente da Terra, segundo à 
Teoria da Tectônica de Placas, que procura explicar as complexidades geológicas da Terra através de interações de placas litos-
féricas em contínuo movimento, conceitos derivados da hipótese da Deriva Continental, formulada por Alfred Wegener (1912).

Sendo a Terra  redonda, se em uma determinada região continentes, ou placas tectônicas, se separaram ou estão 
se separando, noutras eles se chocaram ou estão se chocando, ou então estão mergulharam ou estão mergulhando  
um por debaixo do outro. É por tal motivo que existem regiões que freqüentemente são abaladas por terremotos e 
nelas vulcões encontram-se em plena atividade e que existem regiões onde isso não acontece mas já aconteceu, 
como no caso da América do Sul, que na região Andina, por estar situada numa zona de convergência de placas 
tectônicas encontra-se em plena atividade tectônica, e o território brasileiro, por estar mais afastado dessa zona, 
encontra-se hoje em relativa calmaria tectônica.

Aos diferentes momentos desse processo de fragmentação, separação e choque de continentes ou de placas 
tectônicas associam-se diferentes ambientes tectôno-climáticos e neles diversos tipos de rochas se formam ou en-
tão se deformam, fundem-se, metamorfizam-se e se dobram, cadeias de montanhas se formam ou se destroem e 
mares e oceanos se formam ou se extinguem.
É por tal razão que hoje podemos encontramos em áreas montanhosas rochas que só se formam em um ambiente 
marinho; que existem áreas que são ricas em minério e outras que são pobres; que existem áreas onde os solos são 
bons e outras onde são ruins; que existem áreas que são mais suscetíveis a sofrerem deslizamentos e processos 
erosivos e outras que são menos suscetíveis, assim por diante.
O território brasileiro, que hoje se encontra em relativa calmaria tectônica, num passado geológico não muito dis-
tante, foi palco de grandes conturbações tectônicas e, ao que tudo indica, decorrentes da superposição de vários 
eventos de fragmentação, separação, choque e subdução (mergulho) de continentes, acontecidos nos mais diferen-
tes momentos da história geológica da Terra. O registro dessa história geológica se faz presente na área através de 
uma variedade enorme de rochas, diferenciadas, de acordo com os objetivos e a escala deste trabalho, em vários 
domínios e subdomínios geoambientais, cuja história geológica, dos mais antigos para os mais novos, de modo 
bastante simplificado, pode assim ser contada:

A - Domínios  sustentados por rochas que teriam sido geradas ou deformadas em tempos pré-fragmentação 
do Pangea - entre as eras Arqueozóica e Paleozóica -  entre 2,6 bilhões e 500 milhões de anos - o registro 
deste período da história geológica da Terra se faz presente na região através das rochas que sustentam os terrenos 
diferenciados como Domínios ��, �0, 9, 8 e 7, rochas que ter-se-iam se formadas ou se deformadas nas seguintes  
situações geotectônicas.

Situação A1 - as rochas que sustentam o Domínio 11, certamente são as mais antigas da região, razão pela qual 
sofreram os efeitos da superposição de vários eventos tectônicos, tanto de caráter distensivo como compressivo, 
em condições de elevadas temperaturas e pressões. Por tal motivo, sofreram fusões, refusões, metamorfizaram-
se e foram penetradas por material granítico mais novo. São denominadas de rochas granito-gnaisse-migmatíticas 
(figura 23) e são consideradas nos mapas geológicos como pertencentes ao Embasamento Cristalino. Uma parte 
delas exibe feições de que é produto da transformação metamórfica de rochas magmáticas que sustentavam pale-
ocontinentes muito antigos (figura 24). Outra parte, mostra feições de que se derivou do metamorfismo de  rochas  
vulcanossedimentares marinhas (figura 25).

Zona distensiva, de separa-
ção de placas tectônicas

Crosta continental de 
composição granítica

Zona térmica por onde material 
magmático sobe e   faz  com 
que um continente  se frag-
mente e se separe em dois.  

Figura 24 - Mostra como se inicia um processo de fragmenta-
ção e de separação de um continente. Por vários razões um 
continente começa a se fragmentar. Pelas fendas magmas ge-
rados em altas profundidades da Terra se infiltram e começam 
a dividi-lo dois ou em vários blocos, os quais são empurrados 
em sentidos opostos. Um exemplo atual de uma zona de sepa-
ração de continentes é a cadeia Médio-Oceânica, que é uma 
zona de intenso vulcanismo que está empurrando em sentidos 
opostos os continentes Sul-Americano e Africano.

Com a evolução do processo distensivo,  
começa a se formar, na zona de expansão, 

um mar que,  com o passar do tempo, 
pode ou não se transformar num Oceano, 

como o Atlântico

Manto superior

Crosta continental

Figura 25 - Mostra o que acontece com a evolução do pro-
cesso de fragmentação e de separação de um continen-
te. É isso que está acontecendo com o Oceano Atlântico, 
que se encontra em pleno processo de expansão e está 
sendo preenchido por detritos que são transportados dos 
continentes pelos rios e também por material magmático 
proveniente de altas profundidades da Terra.

Figura 23 - Exemplar de uma das rochas gnaisse-migmatíticas que sustentam os 
terrenos diferenciados neste trabalho como Domínio ��. A parte escura, corresponde 
à rocha mais antiga, provavelmente uma rocha magmática de composição básica, 
que teria sofrido fusão. A parte clara, é composta de material granítico mais novo, 
gerado durante o processo de fusão e metamorfismo.
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Situação A4 - esse processo de expansão e de compres-
são é que teria possibilitado que vários continentes se 
unissem (figura 30) para formar, há mais ou menos 500 
milhões de anos, o Pangea (figura 22). O registro desse 
processo de aglutinação de placas se faz presente na 
região através de expressivas zonas de cisalhamento 
compressivo (falhas geológicas) que existem na região 
e colocam lado a lado unidades geológicas de idade e 
origem distintas. Relacionado a esse processo de ajuste 
final de placas, teriam também se formado, entre blocos 
os soerguidos e rebaixados por falhas, pequenas bacias 
sedimentares intramontanas. Numa dessas bacias é que  
teriam se depositados os sedimentos que sustentam os 
terrenos diferenciados como Domínio 7 (figura 30). 

Situação A5 - no Paleozóico, entre 350 e 400 milhões de 
anos - depois que o Pangea se formou, a Terra teria pas-
sado por um longo período de relativa calmaria tectônica. 
Foi nesse ambiente que  se formaram grandes depressões 
tectônicas (figura 31) que deram origem às enormes ba-
cias sedimentares brasileiras, como a Bacia do Paraná, 
por exemplo, que se faz presente na área através de uma 
pequena porção de sua borda ocidental.
Durante sua história evolutiva, que durou mais de 340 
milhões de anos, por conseqüência de reativações de 
falhas geológicas que de vez em quando causavam len-
tos soerguimentos e abatimentos da crosta continental, 
o mar ora invadia ora se afastava dessas depressões. 
Com isso, a Bacia do Paraná foi gradativamente sendo 
preenchida por sedimentos relacionados aos mais varia-
dos ambientes climático-deposicionais, tais como lagunar, 
fluvial, marinho, desértico e até vulcânico. Destaca-se que 
na área em questão, a maior parte da pilha sedimentar 
da Bacia do Paraná erodiu e hoje nela só afloram seus 
sedimentos mais basais, representados, principalmente, 
por sedimentos areno-conglomeráticos depositados num 
ambiente continental, terrenos diferenciados como Domí-
nio 6 (figura 32). 

B - Domínios geoambientais sustentados por rochas 
que se formaram durante e após o processo de frag-
mentação do Pangea.

Situação B1 - até aproximadamente 230 milhões de anos, 
os continentes que formavam o Pangea teriam permane-
cidos unidos. Há mais ou menos 200 milhões de anos, um 
novo processo de fragmentação se implantou. Com isso, 
os continentes sul-americano e africano começaram a se 
afastar um do outro, possibilitando que entre eles surgisse 
o Oceano Atlântico. No início desse processo aconteceu 
um dos maiores eventos vulcânicos de caráter fissural da 
história geológica da Terra (figura 33). Um imenso volume 
de magma básico, proveniente de altas profundidades da 
Terra, infiltrou-se nas grandes fendas que se abriram no 
inicio do processo de separação. Uma grande parte do 
magma chegou até a superfície e se espalhou cobrindo 
grandes extensões dos territórios sul-americano e africano 
— assim se originaram os derrames basálticos que co-
brem boa parte das regiões Sul e Sudeste do Brasil e dos 
quais derivou-se a famosa e fértil Terra Roxa, que ocorre 
numa boa parte dessas regiões — outra parte se crista-

Situação A2 - com a evolução do processo de separação de placas, forma-se uma fossa tectônica, que progres-
sivamente vai se ampliando dando origem a um ambiente tipicamente marinho (figura 25), que, gradualmente, vai 
sendo preenchido por lavas vulcânicas e também por sedimentos que são transportados do continente pelos rios. É 
num ambiente deste tipo que se depositaram as seqüências metavulcanossedimentares que sustentam os terrenos 
diferenciados como Domínio 9 e que, muito provavelmente, nesse ambiente distensivo, também ter-se-iam se origi-
nados os granitóides que sustentam os terrenos diferenciados como Domínio ��.

Situação A3 - chega-se a um momento em que se inverte o processo de expansão para um de compressão (figuras 
26 e 27). Com isso, todo o pacote vulcanossedimentar e as rochas magmáticas pré-compressão começam a se 
deformar, a se dobrar (figura 28) e a se metamorfizar, em condições diferenciadas de temperatura e pressões. Com 
isso, novas manifestações magmáticas acontecem, possibilitando que se formem muitos imensos corpos de rochas 
graníticas (figura 27), a exemplo das que sustentam os terrenos diferenciados como Domínios 8 e 10. Os granitos do 
Domínio 10 mostram evidências de que se formaram numa ambiência em que processos tectônicos compressivos 
ainda estavam atuantes. Razão pela qual apresentam-se com a mineralogia bastante deformada, se caracterizando 
como granito-gnaisse. Já os do Domínio 8, teriam se formado quando já estavam se atenuando os processos com-
pressivos, ou seja, num um ambiente de relativa calmaria tectônica (figura 29), razão pela qual encontram-se não 
ou muito pouco deformados. 

Figura 26 - Mostra a situação de inversão do processo de dis-
tensão para o de compressão de placas, que faz com que as 
rochas se dobrem e se metamorfizem de forma diferenciada 
(figura 28). É em razão desse processo compressivo que se for-
mam as cadeias de montanhas e que um ambiente marinho se 
extingui e se transforma num continente. 

Figura 27 - Mostra o que acontece no final de um processo 
compressivo. Com a evolução do processo de compres-
são, continentes se chocam ou então uma placa tectônica 
mergulha por debaixo da outra. Com isso, as transforma-
ções metamórficas das rochas se acentuam, mais material 
magmático se forma e se cristaliza como grandes corpos 
graníticos (figura 29) e o ambiente marinho acaba se extin-
guindo e se transformando em montanhas, como foi o que 
aconteceu na Região do Vale do Ribeira.

Figura 28 - Rocha calcária associada ao Domínio 9.  
Mostra claros sinais de que foi submetida à uma tectônica  
compressiva, que fez com que suas camadas se dobras-
sem como se fossem um papel amassado. A existência de 
calcários comprova que a região um dia já foi um mar.

Figura 29 - Exemplar de um dos granitos que sustentam o 
Domínio 8, exibindo feições texturais de que não sofreu gran-
des transformações tectônicas nem durante e nem após sua 
formação.

Figura 30 - Mostra o que acontece na fase final de uma 
tectônica compressiva, que leva continentes a se chocarem 
e a se formarem blocos altos e baixos, separados por fa-
lhas geológicas, entre os quais se formam pequenas bacias 
sedimentares que são preenchidas por sedimentos como os 
que sustentam o Domínio 7.

Figura 31 - Mostra como teria se formado a depressão 
tectônica da Bacia do Paraná.

Figura 32 - Ao fundo, destaca-se a bela paisagem da bor-
da ocidental da Bacia do Paraná, correspondente à escapa 
Devoniana, sustentada por arenitos do Domínio 6.

Figura 33 - Mostra como se deu o vulcanismo fissural que 
originou as rochas do Domínio 5.

Falhas geológicas que teriam permitido que blocos se soer-
guessem e se rebaixassem um em relação ao outro, dando 

origem dentre outras à  bacia sedimentar do Paraná.  

Magmatismo sob a forma 
de derrames

Magma que se cristali-
zou nas fendas, dando 
origem aos diques que 
sustentam o Domínio 5

Porção da Escarpa Devoniana, sustentada 
por arenitos da Bacia do Paraná.

Zona compressiva

Zona onde as rochas se 
dobram mais do que se 

metamorfizam. 

Zona onde, devido às tempera-
turas mais elevadas, as rochas, 
além de se dobrarem bastante, 

sofrem grandes transforma-
ções metamórficas.

Zona onde as rochas, devido 
às temperaturas muito eleva-
das, sofrem grandes trans-
formações metamórficas e 

até se fundem, transforman-
do-se em magma. 

Nos momentos finais do processo compressivo todas as rochas 
geradas durante o processo tectônico passam a ser intensamen-

te deformadas e já não estão mais no lugar de origem. 

Placa 
subductada

Magma granítico  

Bacias intermontanas delimitadas por falhas, 
onde teriam se depositado sedimentos do 

Domínio 7 

Na fase final de uma tectônica compressiva as rochas sofrem 
grande transporte tectônico, formam-se grandes falhas geológicas 

e blocos são soerguidos e rebaixados um em relação ao outro 
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lizou como rochas nas fendas das rochas pelas quais o 
magma subia. Essa foi a origem das rochas que sustentam 
os terrenos diferenciados neste trabalho como Domínio 5.
Nos estágios finais desse evento vulcânico fissural também 
ocorreram manifestações magmáticas tipicamente vulcâni-
cas (figura 34) e material magmático também se cristalizou 
em profundidade como pequenas intrusões circulares. Ro-
chas desse magmatismo sustentam os terrenos que neste 
trabalho foram diferenciados como Domínio 4.

Situação B2 - no Cenozóico, entre 65 e 1,6 milhões de 
anos - à medida que o continente sul-americano se afas-
tava e ainda se afasta da zona de expansão, diminuía a 
intensidade das perturbações tectônicas no território brasi-
leiro, até chegar a atual configuração de relativa calmaria 
tectônica (figura 35). Entretanto, em determinados mo-
mentos do processo de separação, na zona continental 
e próximo à linha da costa brasileira, em razão de falhas 
geológicas, que tanto soerguiam como rebaixavam gran-
des blocos da crosta continental, formaram-se várias pe-
quenas bacias sedimentares intramontanas. Tais bacias 
transformaram-se em lagos, nos quais se depositavam os 
detritos que eram erodidos e transportados pelos rios e enxurradas dos terrenos altos vizinhos. Dentre estas bacias,  
teria se originado a Bacia Sedimentar de Curitiba, terrenos diferenciados neste trabalho como Domínio 3.
Situação B3 - ainda no cenozóico - à medida que o Continente Sul-Americano se afastava da zona de expansão, 
cada vez mais diminuía a intensidade das perturbações tectônicas na zona continental. Entretanto, em tempo geo-
lógicos não muito distantes, acredita-se que na zona mais próxima à linha da costa brasileira, antigas falhas geoló-
gicas teriam se reativadas, fazendo com que acontecessem novos grandes abatimentos e soerguimentos de blocos 
(figura 36). Essa teria sido a origem, por exemplo, da Serra do Mar - bloco soerguido - e das amplas planícies - bloco 
rebaixado - que hoje existem nas zonas litorâneas e sublitorâneas do Brasil. Por conseqüência das variações climá-
ticas que, no inicio do Cenozóico, ora congelavam ora descongelavam regiões frias da Terra, o nível do mar ou subia 
e cobria as tais planícies ou abaixava e delas se afastava. Foi numa época em que o nível do mar teria abaixado que 
se depositaram nas áreas baixas da região do médio e baixo Vale do Ribeira os sedimentos tipicamente continentais 
da Formação Pariquera-Açu, terrenos diferenciado neste trabalho como Domínio 2 (figura 37).

Situação B4 - encerrando a história geológica da região, destacam-se os terrenos diferenciados como Domínio �, 
correspondentes às planícies aluviais, popularmente conhecidas como várzeas (figura 38), que são sustentadas por 
camadas de argila, cascalho e areia, erodidos e depositados pelo rios no atual ciclo de erosão. 

Figura 34 - Nesta foto de Satélite, da região de Tunas do 
Paraná, pode-se verificar claramente quatro morfoestrutu-
ras circulares. São vestígios das raízes das chaminés de 
um vulcão que aí ocorreu no início do processo de separa-
ção dos continentes Sul-Americano e Africano.

Figura 35 - Esboço mostrando a atual configuração morfotec-
tônica do Continente Sul-Americano, de acordo com a teoria da 
tectônica de placas.

Figura 36 - Esboço mostrando como teria se formado a bacia 
de Curitiba, terrenos diferenciados como Domínio 3.

De forma bastante simplificada, assim teriam se originado os diferentes tipos de rochas que ocorrem na região e que 
fazem com que ela apresente, como pode ser visto a seguir, peculiaridades geoambientais, tanto regionais como 
setoriais, importantes de serem consideradas nas decisões de planejamento e de gestão ambiental.

2.2 - Caracterização geoambiental e recomendações para ações de planejamento e gestão 
ambiental
Em decorrência dessa complexa história geológica a área de definição da bacia hidrográfica do Rio Ribeira de 
Iguape se caracteriza por ser umas das regiões do Brasil que apresenta as mais variadas e contrastantes caracterís-
ticas geoambientais. Isso faz com que nela existam terrenos com os mais diferentes comportamentos em termos de 
respostas ao uso e ocupação, o que levou a dividi-la em vários domínios e subdomínios geoambientais. Ressalta-se 
no entanto que algumas características persistem por toda sua área de definição. Isso faz com que ela apresente 
alguns aspectos geoambientais regionais típicos e de fundamental importância de serem levados em conta tanto 
no planejamento regional como no setorial. É por tal razão que, antes de se descrever os domínios e subdomínios 
geoambientais, a seguir destacam-se quais são tais aspectos, o que eles representam em termos de implicações 
geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais e ambientais e fazem-se recomendações para que o processo de uso 
e ocupação setorial aconteça em conformidade com as potencialidades e fragilidades naturais regionais de toda a 
bacia hidrográfica.
2.2.1 - Aspectos geoambientais regionais
Relacionados à geologia - como particularidade  importante e que faz com que a região toda seja um ambiente 
com características geoambientais típicas, destaca-se o fato de que, embora exista uma variação litológica muito 
grande (figura 39), a maioria das rochas que ocorrem na região tem em comum o fato de serem compostas por 
minerais que quando se alteram se transformam em argila. Rochas quartzosas são poucas e de distribuição areal 
bastante restrita.

Figura 37- Os sedimentos correlacionados ao Domínio 2 
mostram evidências de que foram transportados pelos rios 
e pelas enxurradas e que foram depositados num ambiente 
continental subaquoso. No caso, trata-se de um afloramento 
de conglomerado, ou seja, uma camada composta de frag-
mentos (seixos) de vários tipos de rochas. 

Figura 38 - Trecho em que o rio Ribeira passa pelas amplas 
planícies aluviais que existem entre as cidades de Eldorado e 
Registro, terrenos que, por serem geologicamente os mais no-
vos, foram diferenciados como Domínio �.

Figura 39 - Exemplares de algumas das principais rochas que sustentam a maior parte da área. - A - granito, rocha magmática 
intrusiva; B - rochas vulcanossedimentares metamorfizadas; C - migmatito, rocha de origem ígnea, que sofreu metamorfismo ele-
vado, foi fundida e injetada por material granítico mais novo. Todas são rochas à base de minerais que se alteram para argila.

A B C

Cadeia Médio-Oceânica, onde magma está 
subindo e empurrando em sentidos opostos os 
continentes sul-americano e africano

Zona onde a Placa 
Tectônica de Nasca 
mergulha por de-
baixo da Placa Sul-
Americana

Oceano
Pacífico

Região
Andina

Brasil
Oceano
Atlântico

África

Cadeia médio-oceânica

Bacia de Curitiba

Falhas geológicas que teriam 
soerguido e rebaixado blocos na 
zona continental, possibilitando 
que entre eles se originassem pe-
quenas bacias sedimentares, den-
tre outras, as Bacias de Curitiba e 
São Paulo, por exemplo.

Bloco que 
subiu Bloco que  

abaixou

Oceano Atlântico
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Relacionados ao relevo - em decorrência da heterogeneidade geológica e dos processos tectônicos diferenciados 
a que foram submetidas, o relevo da região se caracteriza por ser extremamente movimentado, predominando o 
montanhoso. No entanto, em nível regional, destaca-se o fato de que existem dois grandes compartimentos com 
características de relevo bem distintas (figura 40). Do médio para o alto Vale do Ribeira predomina um relevo que 
varia de forte ondulado a montanhoso (figura 40a), composto de elevações de topos e encostas curtos, com formas 
convexas-concâvas e retilíneas-côncavas; declividades médias variando entre 20 a mais de 35%; amplitudes, na 
maior parte, entre 100 a mais de 300 metros. Esse relevo é drenado por um denso sistema de canais de drenagem, 
a maior parte apresentando vales estreitos, profundos e desprovidos de planície de deposição. Do médio para o bai-
xo Vale, a partir de Itapeúna, ocorre uma mudança brusca no padrão de relevo. A partir de um expressivo lineamento 
estrutural, provavelmente uma falha geológica (figura 40), em direção à juzante da bacia, o relevo passa a ser bem 
mais suavizado, porém bastante movimentado e irregular. Alternam-se parcelas de relevo colinoso (figura 40b), com 
alta densidade de elevações convexas-côncavas com amplitudes variando entre �00 e �50 metros e com o sistema 
de drenagem principal contendo amplas planícies aluviais, com pequenas parcelas de relevo forte ondulado, por 
vezes até montanhoso.

Relacionados aos solos - pelo fato de predominarem rochas que se alteram para minerais de argila, por ser o relevo 
bastante movimentado e ser uma região onde chove bastante o ano todo, quase toda a região é recoberta por solos 
que se caracterizam por serem bastante argilosos, em geral profundos (figura 41) e por serem pedogeneticamente 
bastante diferenciados (figura 42),  o que faz com que, em geral, apresentem os horizontes A, B e C bem diferen-
ciados e exibam muitas diferenciações locais de cores e de características físicas e, provavelmente químicas. Outro 
aspecto que chama a atenção é que a lógica de que num relevo montanhoso os solos são rasos e num terreno mais 
plano são profundos, nem sempre é verdadeira na região. Há casos em que existem solos bastante profundos e 
ricos em matéria orgânica em terrenos montanhosos e há casos em que existem solos rasos e pobres em matéria 
orgânica em áreas de relevo bem suavizado.

Em decorrência das características 
retromencionadas, a região apre-
senta características geotécnicas, 
hidrológicas, pedológicas/agríco-
las, ambientais e minerais regio-
nais típicas.

Geotécnicas - no planejamento 
de obras de abrangência regional, 
como rodovias, obras enterradas 
(gasodutos, oleodutos), redes de 
distribuição energética etc é im-
portante que se leve em conta 
que as implicações da geologia, 
do relevo e do solo nas caracte-
rísticas geotécnicas regionais são mais negativas do que positivas. Como aspecto positivo, salienta-se apenas o 
fato de que em quase toda a extensão da área o manto de alteração é argiloso, conseqüentemente de baixa erosivi-
dade natural e, em sua maior parte, pode ser facilmente escavado apenas com ferramentas e maquinários de corte 
até profundidades superiores a �0 metros.

Como aspectos negativos, destacam-se que predominam terrenos:

	onde em poucos metros e, na maior parte das vezes, num mes-
mo local, é comum  existirem lado a lado solos e rochas com as 
mais contrastantes características geotécnicas. Sendo assim, no 
caso de se fazer obras lineares ter-se-ão que ser realizados estu-
dos geotécnicos bastante detalhados e apoiados em amostragem 
e ensaios tecnológicos de materiais coletados de várias profundida-
des e em malha pouco espaçada, o que significa custos elevados, 
tanto nas fases de planejamento como na de execução das obras. 
Ensaios geotécnicos pontuais têm pouca representatividade lateral 
e vertical na maior parte da região;
	em que relevo encontra-se em franco e acelerado processo de 
desgaste e apresenta características topográficas favoráveis a que 
ocorram grande movimentos naturais de massas (figura 43) e a que 
se instalem processos erosivos, tanto laminar como concentrado;
	 que ao se fazer  escavações um pouco mais profundas, é grande 
a probabilidade de se expor nos taludes de corte materiais altamen-
te suscetíveis à erosão se são expostos à concentração das águas 
pluviais. Na maior parte da área é o horizonte C do solo, bastante 
erosivo e instável em taludes de corte, que aflora ou então está situ-
ado a baixas profundidades;
	que para se fazer obras viárias ter-se-ão que ser executados mui-
tos cortes profundos para minimizar declives acentuados em material, 
em geral,  bastante instáveis (figura 44) e ter-se-ão que ser feitas mui-
tas caras obras de transposição de profundos canais de drenagem e 
de estabilização de encostas declivosas ;
	 de escoamento superficial bastante rápido. Por isso, obras de 
canalização e de disciplinamento das águas pluviais devem ser pla-
nejadas de forma que suportem o grande volume d´água e as fortes 
enxurradas com alto potencial erosivo que, de repente, se formam 
com uma chuva um pouco mais forte;
	em praticamente toda a região os solos, quando molhados se 
tornam bastante pegajosos e escorregadios e quando secos entram 
facilmente em suspensão. Razão pela qual não se deve iniciar gran-
des obras que envolvem escavações durante os períodos chuvosos 
– enfrentar-se-ão muitos problemas com o emplastamento excessi-
vo de ferramentas e equipamentos – e as estradas não-pavimenta-
das são bastante poeirentas.

Figura 43 - Um problema comum aos terrenos 
mais acidentados são os escorregamentos, na 
maior parte, induzidos pelo desmatamento de 
vertentes declivosas.

Figura 41 - Mostra um perfil de solo bem 
evoluído e bastante profundo, situação bas-
tante comum, principalmente nos terrenos 
sustentados por rochas calcárias.

Figura 42 - Mostra um perfil de solo onde 
a pedogênese varia de local para local de 
incipiente a acentuada, característica da 
maior parte dos solos da região

Solo pouco evoluído
Solo bem evoluído

Figura 40b - Padrões de relevo que 
predominam em boa parte das regiões 
de Registro, Cajati, Jacupiranga e Pari-
quera Açu.

Figura 40a - Tipo de relevo que predomina na 
região do médio ao alto Vale do Ribeira.

Figura 40 - Modelo digital de terreno com destaque para o limite aproximado entre o relevo montanhoso do médio e alto Ribeira 
e as áreas de relevo mais suavizado do médio e baixo Ribeira. Pode-se notar que o limite é brusco e retilíneo, sugerindo que a 
mudança de um relevo para outro se dá por falha geológica, que teria soerguido as áreas montanhosas e rebaixado as áreas 
mais suavizadas.

Figura 44 - Mostra um  outro problema bastante 
comum em toda região, que são os desmorona-
mentos dos taludes de corte.

Limite entre a zona montanhosa e as 
áreas de relevo mais suavizado
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Hidrológicas - como particularidades regionais 
importantes, salientam-se que, na maior parte da 
área:

	predominam unidades geológicas nas quais as 
águas subterrâneas circulam e se encontram ar-
mazenadas em fendas abertas que existem nas 
rochas, relacionadas a falhas, fraturas e outras ar-
madilhas estruturais. Ou seja, predominam aqüí-
feros fissurais. Aqüíferos fissurais apresentam po-
tencial de explotação de água bastante irregular. 
Depende bastante da existência, da densidade, 
da distribuição espacial, do tamanho e da interco-
netividade das fendas. Portanto, em toda a região 
pode ocorrer a situação de que um local um  poço 
dê bastante água e outro imediatamente ao lado 
seja seco. No que diz respeito às características 
hidrodinâmicas do manto de alteração (solo), por 
ser argiloso, é bastante poroso, porém, de baixa 
permeabilidade (figura 45). Significa que armaze-
na bastante água, entretanto, quase não a dispo-
nibiliza para circulação, razão pela qual não é um 
bom aqüífero superficial.

	em todas as formas de uso e ocupação da região é importante que se leve em conta que nos aqüíferos fraturados 
os poluentes podem se infiltrar com facilidade pelas fendas que existem nas rochas e podem chegar rápido até  às 
águas subterrâneas. Dessa forma, são bastante vulneráveis à contaminação. Um outro aspecto importante é o fato 
de que em toda a região existem muitos cursos d´água e os canais de drenagem são bem próximos um dos outros. 
Portanto, o risco dos poluentes chegarem até um curso d´água é alto. Como aspecto positivo, salienta-se o fato de 
que na maior parte da área predominam solos argilosos bastante espessos. Solos argilosos são pouco permeáveis 
e apresentam alta capacidade de reter e eliminar poluentes. Conseqüentemente, onde são profundos, o risco de 
contaminação das águas subterrâneas é baixo;

	em razão dos solos serem argilosos e do relevo ser bastante movimentado, trata-se de um ambiente natural-
mente pouco permeável bastante desfavorável à recarga das águas subterrâneas. Motivo pelo qual é uma região 
onde se deve ter uma preocupação especial com a preservação da cobertura vegetal, cuidado que não está sendo 
observado (figura 46);

	pelo fato do escoamento superficial ser muito rápido, quando chove, a maior parte das águas escorre rápido 
para os canais de drenagem que, em sua maior parte, é desprovida de planície de inundação e apresenta as águas 
turbulentas e com alto potencial de transporte de sedimentos (figura 47). Trata-se portanto  de um ambiente de alto 
potencial de erosão hídrica; que naturalmente está fornecendo alta carga de detritos para o assoreamento dos rios; 
com características hidrogeológicas mais dispersoras do que concentradoras. Significa que se um poluente chegar 
até um curso d´água pode ser rapidamente transportado para longas distâncias. Destaca-se que na região do médio 
para o baixo Vale do Ribeira ocorre uma mudança brusca na dinâmica das águas superficiais dos principais rios. Os 
rios que vêm das áreas montanhosas ao aí chegarem sofrem uma quebra brusca de energia e passam a depositar 

Figura 45 - Um aspecto observado na maior parte da região é que, 
muitos dias depois que cessam as chuvas fica minando água nos 
taludes de corte das estradas em que se expõe a zona de transição 
entre o horizonte superior (permeável) e o inferior (pouco permeável) 
dos solos argilosos.

mais do que a escavar os sedimentos. Suas águas passam a ser mais lentas, menos turbulentas, menos oxigena-
das e por isso, de menor capacidade de se autodepurarem;

	um outro aspecto hidrológico a ser destacado é que, 
os desníveis altimétricos acentuados da maior parte da 
área são favoráveis a que o lençol freático aflore em mui-
tos locais. Portanto, são terrenos onde existem muitas 
nascentes e cursos d´água. Entretanto, há de se desta-
car que a maior parte do sistema de drenagem secun-
dário é seca e que o nível e a vazão dos cursos d´água 
abaixam bastante e muito rápido assim que se inicia o 
período de diminuição de chuvas. São indicativos de que 
predominam rochas com baixo potencial armazenador 
de água e que, no geral, trata-se de é um ambiente des-
favorável à recarga das águas subterrâneas.
Pedológicas/agrícolas -   destacam-se como particula-
ridades importantes que, na maior parte da área:

	os declives impedem ou dificultam bastante uso de 
qualquer tipo de implemento agrícola motorizado e é des-
favorável ao plantio de ciclo curto e de espécies em que 
há necessidade de se mecanizar freqüentemente o solo. 
Os vales de drenagem, em geral, são bem próximos uns 
dos outros e apresentam vertentes, na maior parte, com 
declives bastante acentuados, o que restringe bastante 
o tamanho das parcelas que podem ser mecanizadas e 
plantadas. Além de ser grande a possibilidade de que 
poluentes agrícolas cheguem com facilidade até os ca-
nais de drenagem;

	devido à diversidade geológica, do relevo ser bastan-
te movimentado e da pedogênese não ser homogênea,  
predominam solos bastante diferenciada em cores (figu-
ra 49), espessuras (figura 50), características físicas e, 
certamente químicas. Portanto, de características agrí-
colas bastante variáveis, na maior aparte das vezes, de  
local para local.

Figura 46 - Uma grande parte dos terrenos montanhosos da região 
é recoberta por solos naturalmente pouco permeáveis e é ocupada 
por pastagens. O pisoteamento contínuo do gado reduz ainda mais a 
permeabilidade desses solos e aumenta a velocidade do escoamen-
to superficial, gerando condições propícias ao desencadeamento de 
processos erosivos, escorregamentos e à diminuição da infiltração 
das águas das chuvas no subsolo. Como pode ser verificado nesta 
foto, nem mesmo as vertentes excessivamente declivosas foram pou-
padas do desmatamento. Isso vem interferindo muito negativamente 
na dinâmica das águas superficiais e subterrâneas. Não se justifica 
que áreas como estas sejam desmatadas para plantar pasto. Nelas 
gado circula pelas curvas de nível e como estas são muito próximas 
uma das outras, quase toda a superfície se transforma em caminhos 
altamente compactados e impermeabilizados.

Figura 47 - Rio Catas Altas, um exemplo de um rio com as 
águas turbulentas e rápidas. Assim é a maioria dos rios da 
região do médio e alto Vale.

Figura 48 - Vertente d´água associada aos terrenos calcários. 
Preciosidades como estas são raras mas ainda existem na 
área. Segundo informações de moradores, muitas nascentes 
secaram ou estão secando, principalmente nas regiões ex-
cessivamente reflorestadas com plantas que absorvem água 
a grandes profundidades, como o pinus e o eucalipto, e na-
quelas onde a sua maior parte é ocupada por pastagens; 

Figura 49 - Um aspecto bastante comum dos solos da região 
é a mudança brusca de coloração.  É resultado da composição 
diferenciada das rochas das quais se originaram.

Figura 50 - Um outro aspecto comum dos solos da região é 
a variação da espessura da camada agrícola, que em poucos 
metros pode variar de rasa a profunda. 

Camada agrícola

Horizonte C: rocha parcialmente 
alterada
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	uma interferência bastante negativa nas características ambientais da região são as queimadas (Figura 55) que 
anualmente se fazem nas pastagens. Uma boa parte da região fora das áreas de preservação ambiental é ocupada 
por pastagens. Nem mesmo as áreas com declives quase que verticalizados (Figura 56), onde o gado, na maior 
parte dos casos, não consegue por elas circular, são poupadas das queimadas. Como o gado não consegue circular 
nessas áreas, geralmente elas são invadidas por tipo de samambaia ou por uma espécie de gramínea alta. Vege-
tações que secam bastante durante o inverno e costumam ser queimadas pelos fazendeiros. É importante ressaltar 
que durante os trabalhos de campo, flagrou-se por toda região trabalhadores cortando ou queimando a mata que 
estava em recuperação em áreas excessivamente declivosas. As queimadas das pastagens são uma das maneiras 
que os fazendeiros acharam para aos poucos irem eliminando o pouco que resta das manchas de mata que existem 
e assim, sem serem incomodados pelos órgãos ambientais, vão ampliando o tamanho das parcelas de pasto, pela 
invasão do fogo nas matas ao redor.
Estes são alguns aspectos geoambientais regionais que devem ser considerados para que macrodiretrizes de pla-
nejamento territorial e gestão ambiental aconteçam de forma racional e a levar em conta o bem-estar comum da 
região no seu todo. A seguir, descrevem-se as particularidades geoambientais setoriais, que levaram a dividir a área 
em vários domínios e subdomínios geoambientais.

minerais -  em razão da diversidade geológica a região se destaca por ser fonte de vários bens minerais de grande 
importância socioeconômica para os estados de São Paulo e Paraná. Como poderá ser observado na descrição dos 
domínios geoambientais, vários bens minerais (figura 51), com potencial de exploração já confirmado e outros por 
se confirmar, existem nos mais diversos setores da área.
Este é um aspecto que deve pesar bastante nas decisões de uso e ocupação do solo. Para se evitar conflitos fu-
turos e não inviabilizar o potencial de explotação, nas decisões de planejamento e gestão ambiental, a exploração 
mineral deve prevalecer sobre às demais formas de uso e ocupação, que não sejam de cunho preservacionista, ou 
de interesse turístico/científico.
Cabe ser lembrado que sem os recursos minerais não podemos viver, que não podemos criá-los e que eles não 
ocorrem onde a gente quer, e sim onde a natureza os colocou.
Ressalta-se que na região, especialmente nas áreas onde se explora calcário, como no caso dos terrenos mais 
próximos a Curitiba, dentre outros, já existem conflitos entre a atividade de mineração com as outras formas de 
uso e ocupação do solo. Conflitos que tendem a se agravarem, pois, com o crescente desenvolvimento agrícola 
do país, cada vez mais tem aumentado a demanda por insumos relacionado às rochas calcárias (figura 52). Bem 
mineral abundante nos mais diferentes setores da região e já intensamente lavrado, em alguns casos, em áreas 
urbanizadas e ou sob forte pressão de urbanização, como acontece nas proximidades de Curitiba. Esse é um 
aspecto que deve ser considerado em conjunto pelos planejadores e gestores ambientais dos estados de São 
Paulo e Paraná.

ambientais - como aspectos ambientais regionais importantes, salientam-se que:

	existem na região dois grandes compartimentos com características ambientais bem diferentes, que mudam 
bruscamente de um para outro. A porção do médio para o alto Vale do Ribeira é caracterizada por apresentar um 
sistema de drenagem de alta energia (figura 53), que está escavando muito mais do que depositando sedimentos. 
Aí os rios e córregos apresentam as águas bastante turbulentas, com alto potencial de oxigenação e de se autode-
purarem. Sendo portanto um ambiente com características de relevo e de drenagem mais favoráveis à dispersão 
do que à concentração de poluentes, tanto terrestres como atmosféricos. Do médio para o baixo Vale, ocorre uma 
mudança brusca na dinâmica das águas superficiais. As águas dos córregos e rios aí passam a ser bem mais lentas, 
pouco turbulentas e de baixa capacidade de transporte de sedimentos, de se oxigenarem e de se autodepurarem. 
Conseqüentemente, trata-se de um sistema com características mais concentradoras do que dispersoras (figura 
54). Por isso, é um ambiente que mais negativamente é impactado por tudo o que de ambientalmente incorreto for 
feito na região dispersora;

	a baixa permeabilidade dos solos e os declives acentuados da maior parte da área fazem com que seja um am-
biente de escoamento superficial rápido e por isso o nível e a vazão dos rios oscilam muito e bastante rápido com as 
mudanças climáticas. Nesse sentido, é uma região onde se deve ter uma preocupação especial para não desmatá-
la e impermeabilizá-la excessivamente; 

Figura 51 - Na região existem várias frentes de lavra de rocha 
para revestimento. Neste caso, trata-se de uma lavra de rocha 
alcalina associada ao maciço de Tunas do Paraná, terrenos dife-
renciado neste trabalho como Subdomínio 5A.

Figura 52 - Frentes de lavra de calcários como as desta 
foto existem em grande número nos terrenos diferenciados 
como Subdomínio 9B.

Figura 53 - Um rio de alta energia. Figura 54 - Um rio de baixa energia. 

Figura 55 - Flagrante de uma queimada eliminando uma 
mancha de mata em meio a uma área de pasto. Neste local 
afloram rochas calcárias e existe uma dolina se formando, o 
que indica que está se formando uma cavidade subterrânea 
(caverna).

Figura 56 - Nesta foto da região do Perau, município de Adria-
nópolis, pode-se notar que uma encosta quase que verticalizada 
foi desmatada e queimada. Em áreas com declives tão acentu-
ados o gado não consegue circular e por isso não dá para se 
entender por que as queimam e não deixam que a mata nelas 
se recupere. Salienta-se que a vegetação em áreas com decli-
ves tão acentuados como as deste exemplo, é protegida pelo 
código florestal.

Parte que foi queimada
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2.2.2 - Caracterização geoambiental setorial

2.2.2.1 - Domínio 1

A - Elementos e área de definição

Como domínio 1 foram diferenciadas as planícies aluviais,  
ou seja, as áreas planas ou quase planas que margeiam os 
rios e que popularmente são conhecidas como várzeas (fi-
gura 57).
Salienta-se que as informações aqui apresentadas são ex-
tensivas também a outras planícies aluviais menores que 
existem em grande quantidade distribuídas nos mais diversos 
setores da área, mas que, ao contrário das que aparecem em 
destaque na figura 58, não apresentam expressividade areal 
suficiente para serem delimitadas na escala de 1:250.000.

Por uma série de razões, as planícies aluviais são os ambien-
tes que mais merecem cuidados especiais nas decisões de 
planejamento e gestão ambiental. Fato que, na maior parte 
das vezes, não é levado em conta nas decisões de uso e 
ocupação do solo. O resultado disso se traduz numa série de 
problemas ambientais, perdas de vidas e no desperdício de 
muito dinheiro gasto com obras recuperativas, as quais,  na 
maior parte das vezes, ou são ineficientes ou então, ao invés 
de resolverem os problemas, geram outros maiores.
Curioso é constatar que por mais que se tenha conhecimen-
to disso, as planícies aluviais continuam sendo ocupadas de 
forma inadequada. Nas áreas urbanas, geralmente são as 
primeiras a serem ocupadas, via de regra são invadidas por 
população de baixa renda, criando uma série de dificuldades 
para o poder público, que acaba tendo de dotá-las de infra-
estrutura urbana, que, como pode ser visto a seguir, é bas-
tante complicado de se fazer nestas áreas.
Isso acontece por falta de planos preventivos, porque tanto a sociedade como quem planeja e administra o território, geralmente, não têm conhecimento sobre a importância e a fragilidade ambiental que as várzeas apresentam. Nes-
se sentido, a seguir, destacam-se algumas das características geoambientais mais importantes de serem levadas em conta para que decisões de planejamento territorial e de gestão ambiental aconteçam de forma adequada com as 
potencialidades e fragilidades naturais dessas áreas. Também salientam-se alguns dos principais problemas decorrentes do uso e ocupação atuais, algumas iniciativas positivas que estão sendo tomadas para minimizar os impactos ne-
gativos e fazem-se recomendações para ações de planejamento corretivo e preventivo.
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Figura 57 - Planícies aluviais do rio Ribeira de Iguape.

Figura 58 - Área de definição do Domínio 1.
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trar em combustão espontânea. É por tal motivo que, de vez em quando, se têm notícias que o solo de uma várzea 
pegou fogo sozinho;

	também existem camadas de cascalho composto de fragmentos de vários tamanhos (seixos, blocos e até 
matacões) de rochas muito duras e abrasivas, principalmente de quartzo e de quartzitos. Materiais difíceis de serem 
perfurados com sondas rotativas (as brocas desgastam-se muito rápido). Razão pela qual, no caso de se fazer per-
furações é mais recomendável utilizar bate-estacas;

	dentre os sedimentos existem camadas de argilas excessivamente plásticas e aderentes, difíceis de serem es-
cavadas, pois os equipamentos e ferramentas se emplastam excessivamente;

	nas planícies aluviais escavações alagam-se rápido e podem descompressionar camadas argilosas saturadas 
em água, podendo provocar o fenômeno da corrida de lama, ou seja, nesta situação o material  argiloso mole pode 
escorrer para as escavações, criando condições propícias a que ocorram colapso da superfície das áreas circunvi-
zinhas, o que pode ser bastante problemático, se existirem obras nas proximidades. Este é um aspecto que deve 
ser bastante considerado no caso de se fazer uma obra subterrânea de grande porte numa planície aluvial, como no 
caso de um túnel, por exemplo;

	malha viária urbana sobre uma planície aluvial terá que ser suportada por altos aterros (figura 63), cujo material 
de empréstimo, na maior parte das vezes, ter-se-á que ser buscado a longas distâncias. O que Implica em custos 
elevados. Na execução de tais obras é importante que se leve em conta que os aterros reduzem ainda mais a drena-
bilidade, podendo causar enchentes de longa duração, não pelo extravasamento dos rios, mas pelo represamento 
das águas das chuvas. Sendo assim, no caso de se fazer uma obra viária sobre as planícies aluviais, os aterros 
devem conter canalizações que permitam que as águas se escoem com facilidade;

	obras enterradas nas planícies aluviais sofrem corrosão e se danificam muito rápido. Razões pelas quais cui-
dados especiais devem ser tomados com a qualidade dos materiais nelas empregados, especialmente naquelas 
obras destinadas à circulação e ao armazenamento de substâncias poluentes, como gasodutos, oleodutos, tanques 
de combustíveis etc. (figura 64). Ressalta-se que se ocorrer um vazamento é grande a possibilidade de que os 
poluentes contaminem diretamente o lençol freático. Se isso acontecer, causará impactos negativos de grandes pro-
porções, de longa duração e ter-se-á que gastar muito dinheiro com ações recuperativas. Por isso, se obras destes 
tipos existirem nas várzeas, é importante que sejam constantemente monitoradas;

B - Caracterização geoambiental geral: particularidades importantes da geologia, relevo, solos, respectivas 
implicações geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais, ambientais e recomendações
Geologia - como particularidades importantes, destacam-se que as planícies aluviais são os terrenos geologica-
mente mais novos da região. Nelas se depositaram e estão se depositando os sedimentos que erodiram e estão 
sendo erodidos no atual ciclo de erosão e para elas são transportados das áreas altas circunvizinhas pelos rios e 
enxurradas. São sustentadas por um empilhamento, com espessura variando entre 8 a �0 metros, de camadas 
horizontalizadas, de várias espessuras e que, do topo do para a base, são constituídas de argilas, quase sempre 
ricas em matéria orgânica, por areias de várias granulometrias e composição mineral e, por fim, por camadas de 
cascalhos, compostos de seixos de diversos tamanhos e derivados de vários tipos de rochas (figura 59).
Relevo - as planícies aluviais sempre são as áreas topograficamente mais baixas de uma região e se caracterizam 
por apresentarem o relevo plano ou quase plano, com declividade variando entre 0 a no máximo 5%.
Solos - recobrem as planícies aluviais da região solos, em geral, bastante jovens. Diferenciam-se bastante em 
função da posição que ocupam nas planícies, existindo áreas onde são periodicamente renovados pelas enchentes 
e pelas enxurradas, áreas onde se encontram permanentemente saturados em água (banhados), neste caso se ca-
racterizando como solos hidromórficos, e áreas onde são mais secos, situação em que, em geral, estão associados 
a paleoterraços um pouco mais elevados que o nível das enchentes atuais.
Como implicações importantes decorrentes das características retromencionadas, destacam-se que:

do ponto de vista geotécnico -  nas decisões de planejamento é im-
portante que se leve em conta que são terrenos bastante problemáticos 
frente à execução de qualquer tipo de obra, pelos seguintes motivos:

	em especial, as planícies que aparecem em destaque na figura 58, 
são sujeitas a sofrerem com freqüência enchentes muito rápidas e de 
longa duração. Embora a freqüência de alagamentos seja maior nas 
áreas mais próximas do leito dos rios, salienta-se que, mesmo as pla-
nícies deles mais afastadas um dia ou outro também serão alagadas. 
São áreas de domínio dos rios. Sendo assim, em toda sua extensão, 
são bastante inadequadas para serem urbanizadas (figuras 60 e 61). É 
importante que se leve em conta que obras contra enchentes são com-
plexas, caras e, na maior parte das vezes são ineficientes e, ao invés de 
resolverem os problemas, podem gerar outros mais graves;

	em quase toda extensão das planícies aluviais da área a drena-
bilidade superficial e subsuperficial é bastante deficiente, ou seja, as 
águas quase não circulam ou circulam muito lentamente e, numa boa 
parte delas, o lençol freático aflora ou então está situado a profundida-
des, em geral, menores que 2 metros (figura 62);

	tanto os solos como os sedimentos que sustentam as planícies 
aluviais são pouco consolidados e geralmente encontram-se saturados 
em água, motivos pelos quais apresentam baixa capacidade de su-
porte, ou seja, compactam e se deformam bastante se forem submeti-
dos a cargas um pouco mais elevadas. Sendo assim, se obras ficarem 
diretamente apoiadas sobre eles, certamente sofrerão problemas de 
abatimentos e trincamentos (figura 60);

	são sustentados por um empilhamento de camadas horizontalizadas 
de características geomecânicas e hidráulicas contrastantes e que mu-
dam bruscamente de uma camada para outra; 

	dentre os sedimentos costumam existir camadas de areias fofas 
e bastante friáveis, sujeitas ao fenômeno da liquefação — tipo areia 
movediça — também existem camadas de argilas excessivamente 
plásticas e ricas em matéria orgânica e pode existir camadas de tur-
fa, ou seja, com alta concentração de matéria orgânica, relacionada a 
plantas fósseis. Tais argilas, quando saturadas em água, tornam-se ex-
cessivamente aderentes e escorregadias e quando secam, tornam-se 
bastante rijas e duras. A matéria orgânica e a umidade alta dos solos 
propiciam a formação de ácidos bastante corrosivos e pode liberar gás 
metano, gás de alta mobilidade, altamente inflamável e que pode en-

Figura 59 - Mostra como se dá o empilha-
mento das camadas de sedimentos que sus-
tentam as planícies aluviais.

Figura 60 - As várzeas são sujeitas a sofrerem 
enchentes e são sustentadas por materiais de 
baixa capacidade de suporte.

Figura 61 - Inundação das planícies do Rio 
Jacupiranga, relacionada às primeiras chuvas 
de verão do final do ano de 2004.

Figura 62 - Nas planícies aluviais o lençol freático 
aflora ou então situa-se bem próximo da superfície e 
os solos costumam ser saturados em água. 

Figura 63 - Estrada passando por uma planície alu-
vial e construída sobre alto aterro. Isso interfere muito 
negativamente no já precário escoamento das planí-
cies aluviais. 

Figura 64 - Nas várzeas o risco de contaminação do lençol freático é sem-
pre alto, razão pela qual cuidados especiais devem ser tomados com a 
qualidade dos materiais empregados em obras das quais possam vazar 
substâncias poluentes. 

Solo orgânico
Argilas orgânicas

Areia
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Lençol freático
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	as planícies aluviais que existem nas proximidades de Curitiba e na região do alto Vale do Ribeira, não mape-
áveis na escala deste trabalho, por se situarem numa região de cotas topográficas elevadas, são suscetíveis a 
formações de fortes geadas (figura 67);

	as áreas mais próximas aos rios são sujeitas a sofrerem alagamentos de longa duração várias vezes num mes-
mo ano. É um risco muito grande utilizá-las para o plantio de culturas de ciclo longo. Salienta-se que, à medida que 
se amplia o processo de uso e ocupação nas áreas montanhosas, aumenta-se o potencial e a freqüência de alaga-
mento das porções das planícies mais afastadas dos canais dos rios, hoje mais preservadas das enchentes.

do ponto de vista hidrológico - destacam-se como implicações importantes:

	que as planícies aluviais se caracterizam por serem aqüí-
feros do tipo sedimentar granular, ou seja, nelas a água en-
contra-se armazenada e circula através dos espaços vazios 
que existem entre os grãos minerais de camadas de areia e 
de cascalho. Por ser um aqüífero superficial é de fácil e barata 
explotação. Porém, esse potencial depende bastante da ex-
pressividade areal das planícies. Nesse sentido, as planícies 
que aparecem em destaque na figura 58, por serem bastante 
amplas, apresentam alto potencial exploratório;

	por ser um aqüífero sedimentar poroso, cujas camadas ar-
mazenadoras encontram-se próximas da superfície e porque o 
lençol freático aflora em vários locais, é altamente vulnerável à 
contaminação. Razão pela qual, no caso de se explorar água, 
é importante que não existam fontes de contaminação, o que 
não é o caso da região. Praticamente em todas as planícies a 
qualidade das águas para consumo humano (figura 68) deve 
estar bastante comprometida por vários tipos de fontes conta-
minantes e, em alguns lugares, pela existência de camadas de 
argilas ricas em matéria orgânica, que pode fazer com que a 
água apresente gosto ruim;

	pelo fato de serem áreas planas e de drenabilidade defi-
ciente e por serem sustentadas por solos e sedimentos bas-
tante permeáveis, as planícies aluviais são importantíssimas 
áreas de recarga de aqüíferos. Além do mais, cabe destacar 
que elas funcionam tanto como ambientes de recarga como de 
descarga das águas subterrâneas. As águas das chuvas que 
se infiltram nos terrenos altos circunvizinhos, acabam nelas 
ressurgindo, recarregando os rios que, por sua vez, ajudam a 
recarregar as águas subterrâneas (figura 69).

do ponto de vista mineral - as planícies aluviais são áreas 
fonte de vários bens minerais, de ampla aplicação na cons-
trução civil e na indústria cerâmica. Nelas existem camadas 
de cascalho e de areia das mais variadas granulonometrias e 
composições. Também podem existir camadas de argilas de 
várias aplicabilidades e camadas de turfa – concentração de 
plantas fósseis, que pode ser utilizada como combustível, adu-
bo e até para fins medicinais (indústria de cosméticos). Além 
disso, existe muita areia depositada no leito dos rios que dre-
nam as amplas planícies aluviais que aparecem em destaque 
na figura 58. A exploração dessa areia, desde que bem planejada, é benéfica. Contribui para minimizar o problema 
do assoreamento dos rios e, conseqüentemente, dos efeitos negativos das enchentes.

Um aspecto importante a ser considerado no planejamento  é que os depósitos de areia próximos à região metropo-
litana de São Paulo estão se escasseando. Para atender à demanda, parte desse bem mineral já é oriunda do Vale 
do Ribeira. A tendência é que essa dependência cresça cada vez mais. Para que no futuro não existam conflitos 
entre a exploração de areia e as outras formas de uso e ocupação, seria importante que desde já isso fosse con-
siderado nos planos diretores da região. Cabe destacar que os bens minerais não ocorrem onde se quer, mas sim 
onde a natureza os colocou, conseqüentemente, sua exploração é uma forma de uso do solo que, exceto para as 
de cunho preservacionista, deve prevalecer sobre às demais. 

	nas planícies aluviais, redes de esgoto, além de se 
danificarem rápido, sofrem entupimentos freqüentes e 
por isso haverá necessidade de se fazer o bombeamento 
para melhorar o fluxo. Além de que liberam mau cheiro 
e se ocorrerem vazamentos, contamina-se diretamente o 
lençol freático;

	se construções ficarem apoiadas diretamente sobre as 
várzeas, estarão sofrendo permanentemente os efeitos 
agressivos da umidade sempre muito alta, o que favore-
ce a proliferação de fungos e bactérias. Além disso, gás 
metano pode ser liberado das camadas orgânicas e pode 
se infiltrar e armazenar-se nas tubulações (figura 65), 
criando condições propícias a que ocorram incêndios e 
até violentas explosões, além de ser um gás altamente 
prejudicial à saúde.

do ponto de vista agrícola - é importante que se leve em conta que as implicações são muito mais negativas do 
que positivas.
Dentre os aspectos positivos, salientam-se apenas que:

	em quase toda extensão das planícies aluviais da região predominam solos ricos em matéria orgânica. O lado 
positivo disso é que são solos de boa fertilidade natural, de boas características físicas para o desenvolvimento 
das plantas, são bastante porosos e permeáveis e apresentam alta reatividade química, significando que retêm e 
fixam bem  os nutrientes. Conseqüentemente, respondem muito bem à adubação. Além disso, em muitos locais a 
fertilidade natural é periodicamente renovada pelas enchentes e enxurradas que chegam dos terrenos altos circun-
vizinhos.
Como aspectos negativos, destacam-se que:

	por serem ricos em matéria orgânica, são solos excessivamente ácidos. Portanto, necessitam ser freqüentemente 
corrigidos com aplicação de grandes quantidades de calcário dolomítico;

	em muitos locais das planícies aluviais o lençol freático situa-se próximo da superfície (figura 66), ou então é 
aflorante, e nelas as águas das chuvas podem ficar empoçadas por longo tempo. Conseqüentemente, existem mui-
tas áreas onde a drenabilidade dos solos é bastante precária, o que as tornam inadequadas para o plantio, espe-
cialmente de espécies de raízes um pouco mais profundas e para as que necessitam de aplicação de agrotóxicos. 
Para melhorar a drenabilidade e rebaixar o nível do lençol freático, ter-se-ão que ser feitas profundas valas, prática 
que, além de ser bastante onerosa, é ambientalmente incorreta. Nas valas se expõe o lençol freático à contamina-
ção. Além do mais, o rebaixamento do nível freático faz com que os banhados que existem nas planícies, que são 
ecossistemas de grande importância ambiental, sequem. Além disso, nas épocas de chuvas os solos se encharcam 
excessivamente, tornam-se bastante moles, pegajosos e difíceis de serem mecanizados;

Figura 65 - Nas várzeas, gás metano, liberado a partir de 
camadas ricas em matéria orgânica, pode se infiltrar pelas 
tubulações das obras.

Figura 66 - Vala aberta para melhorar a drenabilidade, prática 
bastante comum na região e que interfere muito negativamente 
nas planícies aluviais.

Figura 67 - Registro de uma geada numa planície aluvial 
próxima a Curitiba.

	são áreas onde a umidade do solo e do ar costuma se manter alta na maior parte do ano, favorecendo a prolife-
ração de pragas agrícolas (fungos, insetos e bactérias). Aspecto bastante negativo para o plantio de espécies um 
pouco mais suscetíveis às pragas, a exemplo das hortaliças;

Figura 68 - Poço em construção nas amplas planícies 
do Rio Ribeira, em meio a uma plantação de banana, 
onde se aplica grande quantidade de agrotóxicos. Cer-
tamente a água desse local está contaminada pelos 
agrotóxicos.

Figura 69 - Esboço mostrando a configuração morfo-
lógica que faz com que as planícies aluviais funcionem 
ao mesmo tempo como áreas de recarga e de descarga 
das águas superficiais e subterrâneas.

Área de recarga

Área de descarga

gás metano

camada de turfa
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do ponto de vista ambiental - como particularidades importantes, destacam-se que:

	os rios que vêm das áreas montanhosas com as águas turbulentas, rápidas, bem oxigenadas e com alta ca-
pacidade de transporte de sedimentos e de se autodepurarem, ao chegarem nas planícies aluviais em destaque 
na figura 58 sofrem uma quebra abrupta de energia e aí suas 
águas passam a ser bem mais lentas, menos turbulentas, me-
nos oxigenadas, depositam mais do que transportam sedimen-
tos e perdem bastante a capacidades de se autodepurarem. 
Significa que se trata de um o sistema de drenagem com baixa 
capacidade de dispersar e eliminar poluentes. Razão pela qual 
tudo o que de ambientalmente incorreto for feito nos terrenos 
altos circunvizinhos, são as planícies aluviais  que mais negati-
vamente serão impactadas; 

	pelas suas condições geomorfológicas e hidrológicas nas 
planícies aluviais poluentes, tanto terrestres como atmosféricos, 
demoram muito tempo para se dispersarem;

	nas planícies que existem nas áreas montanhosas mais dis-
tantes da calha do Rio Ribeira, principalmente nas proximidades 
de Curitiba, durante o inverno formam-se densos e persistentes 
nevoeiros, aspecto que as tornam inadequadas para locação de 
aeroportos, por exemplo;

	são ambientes naturalmente bastantes insalubres para o ser 
humano, pois, a umidade dos solos se mantém bastante alta 
na maior parte do ano e no verão tornam-se muito quentes, fa-
vorecendo a proliferação de vários tipos de insetos, fungos e 
bactérias;

	tratam-se de terrenos de transição entre ambientes terres-
tres e aquáticos, com vegetação bastante típica, (figura 70), que 
sobrevive tanto em ambiente seco como aquoso. Essa vegeta-
ção tem um papel ambiental importante, razão pela qual deve 
ser preservada. Funciona como barreira de retenção dos detri-
tos carreados dos terrenos altos pelas enxurradas, impedindo-
os que cheguem até os cursos d´água. Além de ser habitat de 
vários animais predadores de insetos e ratos, como sapos, rãs e 
cobras. Dentre as vegetações típicas dessas áreas, destaca-se 
a taboa, que pode ser utilizada para fabricação de vários uten-
sílios, como cestos, bolsas, tapetes etc;

	as planícies aluviais em destaque na figura 58, são portado-
ras de lagoas, (figura 71) naturais e artificiais (antigas cavas de 
areia) e de áreas permanentemente encharcadas (banhados). 
Tais áreas são ecossistemas importantes para reprodução de 
peixes e habitat de vários tipos de aves e animais aquáticos. 
Na época das chuvas, quando os rios sobem e as inundam, os 
peixes para elas migram, repovoando-as. É importante ressaltar 
que os banhados também são importantes para a manutenção 
da regularidade da umidade do ar do microclima de uma re-
gião. As práticas de drená-los, secá-los e desmatá-los, como é 
comum se fazer, certamente em muito estão contribuindo para 
que a umidade do ar de certas áreas do território brasileiro tenha 
caído aos níveis percentuais inferiores a dos deserto, a exemplo 
do que vem se registrado todos os anos em muitas regiões do 
interior do estado de São Paulo, como a de Ribeirão Preto, por 
exemplo;

	por fim, um outro aspecto ambiental importante é que as pla-
nícies aluviais da região, por serem terrenos planos rodeados 
de áreas montanhosas, constituem-se em bonitas e bucólicas 
paisagem (figura 72).

Figura 70 - Um tipo de vegetação típica das planícies 
aluviais. 

Figura 71 - Uma lagoa situada nas planícies do Rio 
Ribeira. Provavelmente uma antiga cava de minera-
ção de areia. 

Figura 72 - Na região montanhosa da área, a maior 
parte do sistema de drenagem é desprovida de planí-
cies aluviais. No entanto, existem casos, como mostra-
do na foto, de rios condicionados a falhas geológicas 
que apresentam planícies relativamente amplas, confi-
gurando-se como bonitas paisagens morfoestruturais.

C - Uso e ocupação, problemas relacionados e recomendações para ações recuperativas

Em razão das características topográficas aparentemente favoráveis, as planícies aluviais costumam ser as primei-
ras áreas a serem ocupadas quando se coloniza uma região, especialmente se for uma região predominantemente 
montanhosa, como no caso em questão. Sendo assim, as planícies associadas aos rios principais do médio e baixo 

Ribeira, há muito tempo, encontram-se densamente ocupa-
das das mais variadas formas. Por isso, encontram-se  bas-
tante desconfiguradas de suas características naturais.
A seguir, destacam-se alguns dos principais problemas rela-
cionados ao uso e ocupação dessas áreas e fazem-se reco-
mendações para tomadas de ações visando minimizar seus 
impactos negativos.

O que mais chama a atenção é que praticamente toda a área 
de definição das amplas planícies do Rio Ribeira e de seus 
tributários, principalmente a partir de Itapeúna em direção a 
Registro, encontra-se ocupada por bananais (figura 73), ou 
então, em escala bem menor, por pastagens, onde cria-se 
gado, principalmente o búfalo.
Dentre alguns dos principais problemas relacionados ao cul-
tivo da banana, que merecem atenção especial no caso de 
se fazer um programa para minimizar seus impactos negati-
vos, destacam-se:

	que existe um número considerável de pessoas viven-
do dentro dos bananais, onde, freqüentemente, aplicam-
se altas cargas de agrotóxicos. Boa parte das pessoas 
consome água de poços rasos - tipo cacimba, (figura 74), 
em que o nível d´água é quase aflorante e o poço situa-se 
no meio dos bananais. Além de que, é bastante comum 
existir lixo espalhado e fossas negras (privadas), por ve-
zes localizadas ao lado dos poços. Segundo moradores 
da região, são freqüentes os casos de pessoas que apre-
sentam problemas de saúde típicos de quem consome 
água contaminada (diarréia, manchas na pele....). Por 
isso, seria importante que se realizasse um levantamento 
do número desses poços existentes nas planícies e que 
se realizassem análises para saber como está a qualida-
de das suas águas;

	outro problema preocupante é a falta de cuidados dos 
trabalhadores com o manuseio e com o armazenamento 
dos agrotóxicos. Constataram-se casos em que são ar-
mazenados em áreas onde o lençol freático é quase 
aflorante e que sofrem freqüentes alagamentos. Tam-
bém verificaram-se situações em que são armazenados 
e manuseados, sem os mínimos cuidados, no pátio das 
moradias, a exemplo do que foi registrado na figura 75, 
quando flagrou-se crianças descalças brincado em meio 
aos agrotóxicos. Além disso, com grande freqüência os 
bananais são pulverizados com aviões. Moradores quei-
xaram-se que sentem dores de cabeça quando isso acon-
tece. Deve ser lembrado que nas planícies aluviais os 
poluentes atmosféricos demoram bastante tempo para se 
dispersarem.	 Para minimizar tais problemas, a solução 
seria deslocar as moradias para fora das áreas dos ba-
nanais, ou então, pelo menos, deveria-se disponibilizar 
água tratada para quem dentro deles vive;

	outro procedimento inadequado é a locação de estra-
das feitas sobre aterros muito junto às barrancas dos rios 

Figura 73 - Planície aluvial da região de Sete Barras, den-
samente ocupada por bananais.

Figura 74 - Poço d´água, tipo cacimba, localizado em 
meio a um bananal. 

Figura 75 - Pessoas convivendo com agrotóxicos manu-
seados sem os mínimos cuidados numa porção da planí-
cie aluvial freqüentemente inundada pelas enchentes do 
Rio Ribeira.

Poço

Marca de enchente
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(figura 76). Cada vez que o nível das 
águas sobe um pouco mais, erodem os 
aterros, o que contribui bastante para 
assoreamento dos rios, além de que 
se gasta muito dinheiro para refazê-los, 
pois o material de empréstimo tem que 
ser transportado de longas distâncias;

	a monocultura da banana favorece e 
intensifica a proliferação de novas pra-
gas, exigindo que cada vez mais e com 
maior freqüência se tenha que aplicar 
grandes quantidades dos mais diferentes 
e fortes agrotóxicos;

	por razões econômicas, a limpeza do mato que cresce nos bana-
nais é feita com pesticidas. Essa prática deveria ser proibida nas pla-
nícies aluviais, principalmente junto aos cursos d´água e nos locais 
onde o lençol freático aflora ou está situado próximo da superfície. A 
mato aí deveria ser roçado. Seria uma maneira de minimizar um pou-
co os impactos negativos e de dar mais emprego aos moradores da 
região;
	outro procedimento que causa impactos negativos, principalmente 
ao sistema hidrológico, é o grande número de profundas valas (figura 
77) feitas nos bananais para melhorar a drenabilidade das planícies 
aluviais. Com isso, secaram-se os banhados. A água, que nas planícies 
ficava armazenada e que na época em que o nível dos rios abaixava 
para eles lentamente migrava, mantendo a regularidade da vazão, ago-
ra, já não faz mais isso. Certamente é uma das causas de que a vazão 
dos rios da região seja cada vez mais irregular. Sobe bastante e rápido 
quando chove e abaixa bastante e rápido assim que as chuvas passam. 
Além disso, quando chove em seguida à aplicação de agrotóxicos, es-
tes chegam até as valas e por elas são levados rapidamente até os 
rios. Certamente esse é um dos motivos pelos quais quase não existem 
peixes nos rios do médio-baixo Vale do Ribeira;

	outro problema ambiental grave são os depósitos de rejeito de mi-
nério, altamente contaminados com chumbo e outros elementos preju-
diciais à saúde, deixados pelas mineradoras nas planícies aluviais do 
Rio Ribeira e do Ribeirão do Rocha (figuras 78 e 79). Como estes de-
pósitos estão situados numa região em que os rios têm alta capacidade 
de transporte e estão erodindo mais do que depositando, o material 
contaminado acaba chegando e se depositando pelas enchentes nas 
planícies aluviais da região do baixo Ribeira. Destaca-se que atualmen-
te estuda-se o que fazer para minimizar os impactos negativos que es-
tes depósitos  causam ao 
meio ambiente e à popula-
ção que vive nas suas pro-

ximidades. Durante os trabalhos de campo, verificou-se que, no caso 
do rejeito da Mina do Rocha,  estava em vias de ser transferido para um 
local mais afastando dos cursos d´água (figura 80). Essa iniciativa se 
dá pelo fato de que o local será alagado pela construção da barragem 
do Tijuco Alto, cujo projeto encontra-se em processo de análise pelos 
órgãos ambientais. Do ponto de vista das características dos solos e 
das condições topográficas, o local para onde o rejeito será transpor-
tado é menos inadequado. Como aspectos positivos, destacam-se que 
no local os solos são argilosos, de baixa permeabilidade e de boa ca-
pacidade de compactação e retenção de elementos. Por outro lado, um 
aspecto negativo a ser considerado é que se trata de um local onde o 
substrato rochoso calcário, bastante fraturado, é aflorante, o que exige 

cuidados especiais para que o rejeito não fique com ele em contato. Os contaminantes podem se infiltrar pelas fra-
turas das rochas e podem chegar até às águas subterrâneas;

	um outro aspecto que chama a atenção é que mesmo tendo co-
nhecimento de todos os problemas causados ao meio ambiente, do 
grande número de mortes e dos altos prejuízos causados pelas en-
chentes às cidades da região, dos sérios problemas enfrentados em 
razão das características geotécnicas, hídricas e da insalubridade 
natural das planícies aluviais, elas continuam sendo urbanizadas. 
Um exemplo é o que acontece na cidade de Eldorado Paulista (fi-
guras 81 e 82), onde recentemente um loteamento residencial foi 
implantado na planície de inundação do Rio Ribeira. Para evitar que 
a área seja alagada pelas enchentes, construiu-se uma barragem 
(polder), cuja eficiência é questionável. Não foi considerado que as 
enchentes do rio Ribeira, especialmente neste trecho, apresentam 
alta capacidade de destruição. Além do mais, a barragem pode for-
mar alagamentos de longa duração, não pelo extravasamento do rio 
e sim pelo represamento das águas das chuvas. Também haverá 
sérios problemas de deficiência de escoamento da rede de esgoto e 
as construções, certamente, sofrerão trincamentos. Além de que, nas 
épocas chuvosas, a área estará exposta à umidade excessiva e o 
nível do lençol freático tenderá a subir bastante, podendo causar in-
versão do fluxo do esgoto, além dos sérios problemas decorrentes da 
umidade excessiva das construções. Outro exemplo foi verificado na 
cidade de Pariquera-Açu, Vila Clementina, onde além das planícies 
aluviais estarem sendo urbanizadas, esgoto in natura é lançado em 
valas em que o lençol freático aflora (figura 83). Áreas como estas 
deveriam ser aproveitadas como áreas de lazer e não para construir 
moradias;

	outro problema é que se continua depositando lixo nas planícies aluviais, como no caso da cidade de Barra do 
Turvo (PR), onde verificou-se depósito lixo  num local da planície do rio Turvo em que o lençol freático é aflorante 
(figura 84).

Por tudo o que se descreveu sobre as planícies aluviais, conclui-se que são ambientes especiais, de grande im-
portância ambiental, mineral e hídrica. Por outro lado, são extremamente frágeis frente a todas as formas de uso e 
ocupação que possam interferir de modo um pouco mais significativo nas suas características naturais.

Pelo fato de que grande parte das planícies da região estudada já ter sido ocupada pelos bananais, pouco resta 
a se fazer em termos de ações preventivas, no entanto, algumas ações recuperativas deveriam ser tomadas, tais 
como:
	pelo menos junto às margens dos cursos d´água deveria-se substituir a plantação de banana por mata ciliar típica 
da região, de acordo com o que é estipulado por lei - Código Florestal, 4771/65;

	as estradas que estão muito junto às margens do rio Ribeira deveriam ser deslocadas para mais longe delas;

Figura 76 - Estrada localizada junto às 
barrancas do Rio Ribeira. Pode-se ob-
servar que o aterro está sendo erodido 
por solapamento das barrancas.

Figura 77 - Vala aberta para melhorar a 
drenabilidade da planícies aluviais.

Figura 78 - Pilha de rejeito da mineração de 
chumbo da Mina de Panelas, localizada nas 
planícies aluviais da margem direita do Rio 
Ribeira – estado do Paraná. 

Figura 79 - Rejeito de minério de chumbo 
localizado nas margens do Ribeirão do Ro-
cha – Município de Adrianópolis, Paraná. 
Nesse depósito existem enormes vosso-
rocas, indicando que grande parte dele já 
erodiu e foi parar no leito dos rios.

Figura 80 - Local em preparação para receber 
o rejeito da Mina do Rocha.

Figuras 81 e 82 - Loteamento implantado 
nas várzeas do Rio Ribeira, cidade de Eldo-
rado Paulista; com obras para contenção de 
enchentes.

Figura 83 - Planície aluvial com esgoto correndo a 
céu aberto.

Figura 84 - Depósito de lixo sobre as várzeas do Rio 
Turvo.

Dique construido para impedir que 
a enchente do rio Ribeira inunde  a 
área do loteamento

Lençol freático aflorante

Lixo

Figura 82

Figura 81
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bastante variável, principalmente na situação em que ocorrem no topo 
das colinas, onde, na maior parte das vezes apresentam os horizontes A, 
B e C bem diferenciados (figura 91) e, em poucos metros variam bastan-
te em espessuras, características físicas e, certamente, químicas  Outro 
aspecto a ser destacado é que em toda área de definição do Domínio, 
mesmo nas áreas de relevo bem suavizado,  o horizonte superior agrícola 
geralmente é pouco espesso e via de regra é pobre em matéria orgânica. 
Outra particularidade é que e os horizontes B e C chamam a atenção por 
exibirem indícios, através do fenômeno do empastilhamento, de que são 
portadores de argilominerais expansivos.

ë

	as planícies aluviais que existem dentro e próximas dos períme-
tros urbanos, ainda não  urbanizadas, deveriam ser transformadas 
em áreas de lazer público. Se ficarem abandonadas, certamente se-
rão invadidas. Caso sejam invadidas, para não incentivar tal prática 
ilegal, os órgão públicos não deveriam dotá-las de infra-estrutura ur-
bana; 

	nas áreas já urbanizadas e que sofrem enchentes, o melhor a se 
fazer é retirar os moradores e transformá-las em espaços de lazer 
público. A exemplo do que se fez na cidade de Registro, onde uma 
área urbanizada, localizada na zona de enchente do Rio Ribeira, foi 
desocupada e transformada numa bonita área de lazer (figura 85);

	é preciso, com urgência, achar uma maneira de se resolver o pro-
blema relacionado ao rejeito de chumbo da mina de Panelas, que 
continua sendo uma fonte de contaminação preocupante. 

2.2.2.2 - Domínio 2

A - Elementos e área de definição

Como Domínio 2 foram distinguidos os terrenos correlacionados à 
Formação Pariquera-Açu, sustentada por camadas de cascalho, 
areia e argila (figura 86), sedimentos que, num período geológico não 
muito distante, foram depositados pelos rios que meandravam pelas 
áreas mais planas do médio-baixo Ribeira. Tais sedimentos ocorrem 
como pequenas e isoladas parcelas nas regiões de Eldorado Paulis-
ta, Sete Barras, Registro, Pariquera-Açu, Cajati e Jacupiranga. Sa-
lienta-se que a maior parte das parcelas não apresentam distribuição 
areal suficiente para ser delimitada na escala deste trabalho, portan-
to, existem muito mais manchas destes sedimentos na região citada 
do que aquelas que aparecem em destaque na figura 87. Destaca-se 
também que mesmo as áreas mapeáveis são de pouca expressivi-
dade e nelas não se verificou nenhuma  particularidade que justificas-
se a divisão do Domínio em subdomínios .

B - Caracterização geoambiental geral:  particularidades importantes da geologia, relevo, solos, respectivas 
implicações geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais, ambientais e recomendações 

Geologia - como particularidades geológicas importantes, destacam-se que o substrato deste domínio é formado 
por um empilhamento, de aproximadamente 15 metros de espessura, de camadas horizontalizadas, de diversas 
espessuras, de areias impuras, malselecionadas e de granulação variando de média a grossa e por camadas de 
sedimentos síltico-areno-argilosos, de argilas e de conglomerados semi-consolidados (cascalho) (figura 88). Os 
componentes arenosos, argilosos e sílticos-areno-argilosos mostram cores mosqueadas, predominando as de ma-
tizes cinza e vermelho. Em geral, encontram-se pouco consolidados, localmente contêm crostas limonitizadas (la-
teritas) e, via de regra, as camadas argilosas exibem indícios de que são portadoras de argilominerais expansivos. 
Os conglomerados são constituídos principalmente de seixos de quartzo e quartzito, com formas subarredondadas 
e tamanhos que variam de 0,5 a 40 cm, dispostos caoticamente em matriz areno-síltica-argilosa.

Relevo -  área de definição deste Domínio se caracteriza por ser formada por um relevo colinoso em que os seus 
sedimentos tanto sustentam o topo de colinas de encostas convexas, com declives por vezes acentuados, niveladas 
entre 50 e 60 metros acima do nível dos rios e cuja base é sustentada por outros tipos de rochas (figura 89), como 
também aparecem sustentando pequenas parcelas de relevo plano a suave ondulado (figura 90), um pouco mais 
elevadas que as planícies aluviais que existem na região entre Itapirapuã e Pariquera-Açu, com as quais se deliti-
mitam e por vezes se confundem.

Solos -  por serem terrenos sustentados por um pacote de camadas horizontalizadas de litologias de composição  
mineral e granulometria muito diferentes (areia, conglomerado, argila) a textura do solo depende de qual destas 
camadas é aflorante ou está mais próxima da superfície. Como predominam sedimentos argilosos, também predo-
minam solos argilosos. No entanto, há de se considerar que existem variações localizadas de solos arenosos e por 
vezes bastante pedregosos. Uma outra particularidade importante é que os solos exibem evolução pedogenética 

Figura 85 - Cidade de Registro, área de inun-
dação do Rio Ribeira, antes ocupada por mora-
dias e agora por uma bonita praça.

Figura 86 - Talude de corte com exposição de 
sedimentos argilosos no topo e conglomerados 
na base.

Figura 87 - Área de definição do Domínio 2.

Figura 88 - Conglomerado, um dos sedi-
mentos que sustentam o Domínio 2. 

Figura 91 - Talude de corte mostran-
do um perfil de solo com os horizon-
tes A, B e C bem diferenciados. 

Figura 90 - Relevo suave ondulado 
sustentado por sedimentos do Do-
mínio 2.

Figura 89 - Esboço mostrando como ocor-
rem os sedimentos do Domínio 2 no topo 
das colinas e sua relação de contato com 
as litologias de outros Domínios.

Camada argilosa Camada arenosa

Camadas conglomeráticas

Rochas metamór-
ficas de outros do-
mínios

Horizonte A 

Horizonte B 

Horizonte C

Domínio 2

SETE
BARRAS

REGISTRO
ELDORADO
PAULISTA
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Como implicações decorrentes das características retromencionadas, destacam-se  que:

do ponto de vista geotécnico - no planejamento de obras é importante considerar que :

	são terrenos onde os potenciais erosivos e de movimentos naturais de massas variam bastante. É nulo nas 
áreas de relevo suave ondulado, que aparecem em destaque na figura 87, e varia de baixo a moderado nas áreas 
onde os sedimentos ocorrem no topo das colinas. Já os potenciais induzidos pela execução de corte são altos, em 
razão da existência de sedimentos e solos que contêm argilominerais expansivos. São materiais que se tornam 
bastante erosivos e colapsíveis se ficam sujeitos à alternância dos estados úmido e seco. Em tal situação, os 
argilominerais sofrem o fenômeno da alternância dos estados de expansão e contração e por isso os materiais que 
os contêm se desmoronam e se tornam bastante erosivos (figuras 92 e 93) se ficam expostos na superfície. Este é 
um aspecto que deve ser bastante considerado na execução de obras enterradas e escavações. Há de se destacar 
que em tais materiais os processos erosivos podem evoluir para grandes vossorocas (figura 92), como as que se 
formam nos materiais arenosos inconsolidados;

	nas áreas onde o relevo é favorável a que as águas pluviais se concentrem, devido à existência de solos e 
sedimentos muito pouco permeáveis, em muitos locais, especialmente nas áreas mais próximas dos rios, o lençol 
freático pode estar situado próximo da superfície ou aflorar (figura 94). Sendo assim, aí poder-se-á enfrentar pro-
blemas de alagamento das escavações e obras enterradas podem ficar mergulhadas em água, o que recomenda 
que cuidados especiais devem ser tomados com a qualidade dos materiais enterrados, especialmente com aqueles 
utilizados em obras destinadas ao armazenamento e à circulação de substâncias poluentes;

	tanto os solos como os sedimentos argilosos tornam-se bastante aderentes e escorregadios quando molhados, 
portanto, não se deve iniciar grandes e demoradas obras que envolvem escavações e movimentação de terra du-
rante os períodos chuvosos. Ferramentas e equipamentos emplastam-se excessivamente e as vias de acesso às 
obras tornam-se bastante escorregadias e pegajosas;

	no caso de fazer escavações e perfurações um pouco mais profundas, é grande a possibilidade de se encontrar, 
em diferentes profundidades, rochas e solos de outras unidades geológicas. Conseqüentemente, de características 
geotécnicas e hidráulicas bem diferentes das dos sedimentos deste Domínio; 

	no caso de se fazer escavações também dever-se-á considerar que, devido à diferença de permeabilidade entre 
as camadas areno-conglomeráticas, bastante permeáveis, e as camadas argilosas, muito pouco permeáveis, du-
rante os períodos chuvosos, pode minar água na zona de transição entre as duas camadas, podendo provocar o 
desmoronamento dos taludes; 

	no caso de se ter que fazer perfurações com sondas, deve-se levar em conta que existem camadas de casca-
lho contendo seixos de quartzo e de quartzito, materiais bastante duros e abrasivos, razão pela qual as brocas de 
sondas rotativas desgastam-se rápido. Sendo assim, é mais recomendável fazer perfurações com sondas do tipo 
bate-estaca. Também existem sedimentos síltico-argilosos de alta cerosidade, que podem prender e fazer as sondas 
rotativas patinarem;

	pelo fato do substrato ser formado por um empilhamento de camadas horizontalizadas de composição mineral, 
granulação e grau de compactação bastante diferentes, as características geotécnicas se mantêm relativamente 
homogêneas na horizontal mas variam bastante na vertical. Ao se escavar, em poucos metros pode-se passar brus-

camente de um material argiloso, plástico, pegajoso e pouco permeável para um arenoso ou conglomerático, pouco 
consolidados, rúptil e bastante permeável.

	um aspecto geotécnico positivo é que os sedimentos podem ser escavados com certa facilidade apenas com 
ferramentas e maquinários de corte e o relevo encontra-se relativamente bem estabilizado e não exige a execução 
de cortes muito profundos na implantação de infra-estruturas subterrânea e viária.

do ponto de vista agrícola - as implicações são tanto positivas como negativas.
Dentre os aspectos positivos, destacam-se que:

	predominam solos argilosos e com evidências de que contêm 
argilas de alta atividade. Significa que são bastante porosos e 
que devem ser de boa reatividade química, conseqüentemente, 
devem apresentar boa capacidade hídrica, ou seja, devem man-
ter boa disponibilidade d´água para as plantas por longo tempo 
dos períodos mais secos,  e se são adubados devem reter e fixar 
bem os nutrientes (devem responder bem à adubação);

	em toda extensão das áreas que aparecem em destaque na 
figura 87, e numa boa parte dos terrenos onde os sedimentos 
deste Domínio sustentam o topo das colinas que existem na re-
gião de Registro, Jacupiranga e Pariquera-Açu, o potencial de 
erosão hídrica é baixo e as características topográficas são favo-
ráveis ao uso de equipamentos motorizados na mecanização do 
solo (figura 95);

Dentre as negativas, salientam-se que:

	embora os solos sejam argilosos, por conterem argilominerais 
expansivos, são bastante susceptíveis à erosão induzida. Se fo-
rem arados e ficarem desprotegidos de cobertura vegetal, tor-
nam-se bastante erosivos;

	por serem derivados de sedimentos pobres em minerais que liberam nutrientes e ricos em minerais que liberam 
bastante alumínio, os solos devem apresentar fertilidade natural muito baixa e devem ser bastante ácidos (devem  
apresentar excesso de alumínio tóxico);

	predominam solos com a camada agrícola pouco espessa e pobre em matéria orgânica e, em muitos locais, são 
os horizontes B e C, de péssimas características agrícolas, que afloram ou então estão situados a baixas profundi-
dades. Razões pelas quais não se deve arar o solo com equipamentos de lâmina de corte profundo. Pode-se expor 
na superfície o solo ruim. É mais aconselhável adotar a prática do plantio direto. São terrenos mais adequados para  
culturas de ciclo longo;

	em alguns locais podem ocorrer solos pedregosos;

	nas áreas de relevo mais plano, devido à diferença de permeabilidade entre a camada superior do solo, perme-
ável, e os horizontes inferiores, muito pouco permeáveis, durante o período de chuvas, a camada agrícola pode se 
encharcar excessivamente, o que causa o apodrecimento das plantas.

do ponto de vista hidrológico -  destacam-se como particularidades importantes:

	o fato de que a área de definição do domínio se diferencia-se da maior parte dos outros domínios por ser susten-
tada  por litologias em que as água subterrâneas se armazenam e circulam pelos  espaços vazios que existem entre 
os minerais ou entre fragmentos de rochas arenosas ou areno-conglomeráticas pouco consolidadas, que podem ou 
não estar confinadas entre camadas argilosas;

	embora existam camadas com  boas características hidrodinâmicas o potencial hidrogeológico não é muito pro-
missor, devido à pequena espessura, à pouca expressividade areal e à pequena espessura de tais camadas. Não é 
portanto um aqüífero de expressão. A possibilidade se encontrar bons depósitos d´água restringe-se às áreas onde 
tais sedimentos ocorrem sustentando terrenos que estão quase ao mesmo nível das planícies aluviais. Aí, pode-
se encontrar água a baixas profundidades e em abundância. Já onde os sedimentos ocorrem no topo das colinas, 
além da pouca espessura das camadas areno-conglomeráticas, as condições topográficas não são favoráveis ao 
armazenamento d´água. Em tal situação, as águas das chuvas que se infiltram no solo, ao alcançarem tais camadas  
por elas migram e acabam vertendo nas encostas das colinas;

	a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas varia bastante. É baixa nos locais onde são as cama-
das de sedimentos argilosos que afloram e onde os solos argilosos são espessos. Já onde são as camadas de areia 

Figura 92 - Uma vossoroca induzida 
pelo decapeamento do solo superficial e 
pela exposição de sedimentos contendo 
argilominerais expansivos.

Figura 93 - Sulcos de erosão indu-
zidos pela exposição num talude de 
corte uma camada argilosa contendo 
argilominerais expansivos.

Figura 94 - Uma porção do Domínio 
2 onde o relevo e a diferença de per-
meabilidade entre as camadas de cas-
calho e de areia e o material argiloso 
ao qual estão sobrepostas favorecem 
a que lençol freático se situe a baixas 
profundidades.

Figura 95 - Mostra uma situação geomorfológica 
comum nas regiões Registro e Pariquera-Açu, onde 
sedimentos do Domínio 2, não mapeáveis na escala 
deste trabalho, aparecem sustentando o topo de co-
linas como a que aparece ao fundo da foto, ocupada 
por plantação de chá Ribeira.



�7

e de conglomerado que afloram, e onde as condições topográficas são favoráveis a que o lençol freático esteja a 
baixas profundidades (figura 94), como nos casos das áreas próximas às planícies do Domínio 1, a vulnerabilidade 
é bastante alta. Sendo assim, aí não se deve locar fontes com alto potencial poluidor como cemitérios, por exemplo, 
e cuidados especiais devem ser tomados com todas as outras fontes das quais possam vazar poluentes, como ga-
sodutos, oleodutos, tanques de combustíveis etc;

	no que se refere às águas superficiais, nas áreas junto às planícies aluviais do Domínio 1, o escoamento superfi-
cial é lento, e o sistema de drenagem sofre as conseqüências negativas das enchentes que aí se formam e também 
das fortes enxurradas que vêm das áreas montanhosas. Já onde os sedimentos ocupam o topo das elevações, o 
escoamento superficial é bastante rápido. Quando chove, a maior parte das águas escorre rápido para os canais de 
drenagem formando enxurradas altamente erosivas;

	a disponibilidade hídrica superficial é bastante deficiente. Praticamente todos os vales são secos. Funcionam 
apenas como de escoamento das águas das chuvas.

do ponto de vista mineral - o potencial metalogenético se restringe à possibilidade de existirem concentrações de 
ouro nas camadas arenosas e conglomeráticas. Trabalhos de prospecção, executados pela Companhia de Pesqui-
sa de Recursos Minerais - CPRM, detectaram nos níveis de conglomerados teores de ouro variando de 0,0002 g/m3 
a 0,08 g/m3. Como bens não-metálicos, destaca-se que os conglomerados constituem-se em importantes fontes 
de seixos, amplamente utilizados no melhoramento das estradas não-pavimentadas da região. Também podem ser 
aproveitados para revestimento de paredes e paisagismo (em jardinagens).

do ponto de vista ambiental - devido à pouca expressividade areal este Domínio não tem nenhuma influência nas 
características ambientais regionais da bacia hidrográfica. Localmente, destaca-se apenas o fato de que, em con-
junto com as planícies aluviais, são os terrenos de relevo mais suavizado da área estudada (figura 96), constituindo-
se em bonitas paisagens que contrastam das áreas montanhosas circunvizinhas.

C- Uso e ocupação, problemas relacionados e recomendações para ações recuperativas

Embora sejam terrenos bastante ocupados, principalmente pela agricultura e urbanização, o único problema verifi-
cado na área de definição do Domínio 2 são os focos erosivos e os escorregamentos, observados em praticamente 
todas as estradas nas quais se expõem nos taludes de corte os solos e  os sedimentos contendo argilominerais 
expansivos (figura 97). 
Destaca-se que numa boa parte das áreas colinosas da região de Registro e Pariquera-Açu cultiva-se o chá Ribeira, 
prática feita principalmente pelos descendentes japoneses. Por ser uma cultura de longo ciclo, é bastante adequada 
para o tipo de solo deste Domínio.

Figura 96 - Uma porção de relevo suave ondulado relacio-
nado ao Domínio 2, ocupado por pastagem.

Figura 97 - Uma vossoroca induzida pela exposição na su-
perfície os sedimentos do Domínio 2 contendo argilominerais 
expansivos.
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2.2.2.3 - Domínio 3

A- Elementos e área de definição

Como Domínio 3 foram diferenciadas pequenas porções de terrenos sustentadas por sedimentos correlacionados 
à Formação Guabirotuba, associada à Bacia Sedimentar de Curitiba. Destaca-se que, embora seja de  pouca ex-
pressividade areal na área da bacia hidrográfica em questão (figura 98), este domínio se extende para sul e é nele 
que está implantada grande parte da zona urbana de Curitiba e municípios periféricos. É um aspecto importante de 
ser levado em conta no planejamento, uma vez que sua área de definição, num curto espaço de tempo, certamente 
estará sob forte pressão de adensamento urbano.
A seguir, destacam-se quais são as principais características da geologia, do relevo e dos solos que  fazem com que 
toda a área de definição do Domínio apresente algumas particularidades geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, mine-
rais e ambientais típicas e importantes de serem levadas em consideração nas diversas formas de uso e ocupação 
e na gestão ambiental.

B - Caracterização geoambiental geral: particularidades importantes da geologia, relevo, solos, respectivas 
implicações geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais, ambientais e recomendações

Geologia -  o substrato deste Domínio se diferencia por ser sustentado por um pacote de espessas camadas 
horizontalizadas de sedimentos argilosos e siltosos, de cores avermelhadas ou esverdeadas e nos quais se interca-
lam irregularmente finas lentes de arenitos quartzo-feldspáticos pouco consolidados, malselecionados e imaturos, ou 
seja, arenitos formados de minerais de quartzo e feldspato de diversos tamanhos, de várias formas e caoticamente 
distribuídos. Na base da seqüência, ocorrem níveis descontínuos de cascalho  composto de seixos, blocos e até 
pequenos matacões de quartzo, quartzito e outras rochas. Tais litologias, em geral,  ocorrem bastante alteradas e 
afloram somente nos taludes de corte das estradas de leito mais aprofundado.

ë

Relevo - por conseqüência da geologia o relevo se caracteriza por ser do tipo ondulado a suave ondulado, porém, 
bastante movimentado, ou seja, um relevo suavizado mas contendo moderada a alta densidade de elevações e 
canais de drenagem. As elevações são baixas, com amplitudes entre 30 e 50 metros, de topos aplainados e rela-
tivamente amplos e com as encostas convexas curtas, com declives entre 5 e 15%, podendo, em alguns casos, 
variar entre 20 e 25%. O sistema de drenagem principal apresenta vales abertos e contém planícies de deposição 
relativamente amplas.

Solos - uma grande parte do domínio é recoberta por um 
solo transportado bastante profundo (mais de 5 metros), 
com pedogênese avançada e que chama a atenção por 
apresentar dois horizontes com cores e características 
físico-texturais bastante contrastantes. O horizonte su-
perior se diferencia por apresentar destacada cor preta, 
ou cinza escura, o que sugere ser rico em matéria orgâ-
nica (figura 99). Sua textura é argilo-arenosa, pouco con-
sistente, malselecionada e contém razoável participação 
de grãos de quartzo de vários tamanhos. Este solos 
transportado, cuja espessura pode chegar a mais de 2 
metros, aparece sobreposto a um horizonte inferior que 
se diferencia por apresentar destacada cor avermelhada, 
por ser bastante argiloso, endurecido e muito pouco per-
meável. De modo mais restrito, também ocorrem solos 
residuais de sedimentos argilosos. Estes, em geral são 

rasos, quase sempre são pouco evoluídos, são bastante argilosos e chamam a atenção por exibirem evidências de 
que são  portadores de argilominerais expansivos (figuras 100 e 101).
Como implicações decorrentes das características retromencionadas, destaca-se que:

do ponto de vista geotécnico - salientam-se como implicações importantes que:

	as planícies aluviais que existem na área de definição do Domínio são sujeitas a sofrerem enchentes freqüentes 
e de longa duração; 

	são terrenos onde o escoamento superficial se dá de forma bastante diferenciada, dependendo em que porção 
se está no relevo. Nos topos, pelo fato do relevo ser aí mais suavizado e por ser recoberto por uma espessa camada 
de solo preto bastante permeável, o escoamento superficial é relativamente lento. Já nas encostas, devido os decli-
ves serem acentuados, o escoamento é bastante rápido. Sendo assim, no caso de se fazer obras de canalização e 
de disciplinamento das águas pluviais, principalmente nos terrenos mais baixos, é importante planejá-las de modo 
que suportem o grande volume d’água e as fortes e erosivas enxurradas que, de repente, podem receber, mesmo 
com uma chuva de intensidade moderada;

	o potencial erosivo varia bastante, dependendo de qual dos solos é exposto à concentração das águas pluviais. 
É baixo no solo de cor preta e, devido à existência de argilominerais expansivos, é alto nos solos residuais pouco 

Figura 98 - Área de definição do Domínio 3.

Figura 99 - Tipo de o solo que predomina no Domínio 3.

Figura 100

Figuras 100 e 101 - Mostram o que acontece quando se retira a camada superior do solo preto e se expõem na superfície os 
sedimentos e os solos argilosos que contêm argilominerais expansivos -  tais minerais se são submetidos à alternância dos esta-
dos úmido e seco dilatam-se e se contraem bastante, situação em que se tornam tão erosivos quanto as areias inconsolidadas. 
Cabe destacar que, em solos expansivos, processos erosivos podem evoluir para grandes vossorocas. Notar na figura 101 que 
a camada superior, embora seja de arenito pouco consolidado, é bem menos erosiva do que a camada inferior argilosa.

Camada arenosa, menos erosiva que a argilosa

Camada argilosa em processo de erosão

Domínio 3

Figura 101
BOCAIÚVA
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ITAPERUÇU

CAMPINA GRANDE
DO SUL



�9

evoluídos (figura 100). Um aspecto geotécnico interessante é que, em razão da existência de argilominerais expan-
sivos, as camadas de sedimentos argilosos são bem mais erosivas do que as arenosas (figuras 101 e 102) e por 
isso, se desmoronam com facilidade de são expostas em taludes de corte;
	o potencial de movimentos naturais de massas é baixo. Já o induzido pela execução de escavações é bastante 
alto, devido à possibilidade de se expor nos taludes de corte materiais contendo argilominerais expansivos, minerais 
que sofrem os fenômenos da dilatação e da contração se são submetidos à alternância dos estados úmido e seco, 
o que faz com que os materiais se desestabilizem com facilidade em taludes de corte, mesmo se os declives forem 
pouco acentuados. Sendo assim, é importante que os taludes sejam dotados de medidas de impermeabilização;

	a espessura do manto de alteração é bastante irregular. No topo das elevações, onde o relevo é mais suavizado, 
se mantém relativamente profunda (mais de 5 metros). Já nas vertentes com declives um pouco mais acentuados, 
em poucos metros, pode variar de profunda a bastante rasa;
	um aspecto positivo é que em quase toda extensão do Domínio tanto os solos como os sedimentos podem ser 
escavados apenas com ferramentas e maquinários de corte. Há de se considerar entretanto que, em alguns locais, 
pelo fato do pacote sedimentar deste Domínio não ser muito espesso, no caso de se fazer escavações um pouco 
mais profundas, poder-se-á alcançar rochas duras de outras unidades geológicas, especialmente as do Domínio 11;

	no caso de se implantar obras viárias as características topográficas não exigem a execução de cortes muito 
profundos para minimizar declives e nem há necessidade de se fazer caras obras de aterros de canais de drenagem 
e de contenção de taludes de corte e encostas;

	no caso de se fazer escavações um pouco mais profundas, dever-se-á levar em conta que nas áreas onde os 
declives das vertentes são mais acentuados, a baixas profundidades, poder-se-á encontrar camadas argilosas 
excessivamente plásticas, rijas e de alta cerosidade e também podem aí aparecer camadas de cascalho contendo 
blocos e até pequenos matacões de rochas duras ou ricas em quartzo, mineral que, além de ser muito duro, é bas-
tante abrasivo. Tais camadas são difíceis de serem escavadas e perfuradas, principalmente com sondas rotativas, 
pois causam emplastamento excessivo dos equipamentos, a alta cerosidade das argilas pode prender e fazer as 
sondas patinarem e o quartzo, faz com que as brocas se desgastem rápido. Sendo assim, é mais prático e menos 
oneroso utilizar sondas do tipo bate-estacas.	 Além disso, nas áreas baixas, podem existir camadas de argilas 
moles e saturadas em água. Tais camadas, se forem descompressionadas através de escavações, poderão sofrer o 
fenômeno da corrida de lama, ou seja, a massa argilosa mole pode escorrer para as escavações, criando condições 
propícias a que ocorram colapsos (abatimentos) na superfície acima das áreas descompressionadas. É um aspecto 
que deve ser bastante considerado na execução de grandes obras subterrâneas, como um túnel, por exemplo;

	a matéria orgânica contida nas camadas superiores dos solos libera ácidos bastante corrosivos, podendo por-
tanto causar a corrosão e a danificação rápida de materiais enterrados, o que recomenda cuidados especiais com a 
qualidade dos materiais utilizados em obras subterrâneas, especialmente se forem destinadas ao armazenamento 
e à circulação de substâncias poluentes e inflamáveis;

	os sedimentos e solos expansivos são colapsíveis, portanto, podem desestabilizar e romper obras enterradas e, duran-
te a execução de escavações, é grande a possibilidade de que ocorram desmoronamentos das paredes escavadas; 

Camada de areia, embora pouco consolidada é  
bem menos erosiva que a camada argilosa inferior  
à qual se sobrepõe.

Camada argilosa em processo de desintegração 
e erosão, por conseqüência da expansividade dos 
argilominerais.

Figura 102 - Mostra uma situação geotécnica interessante relacionada aos 
sedimentos do Domínio 3. A camada inferior argilosa é bem mais erosiva 
do que a superior arenosa. 

	tanto os solos como o pacote sedimentar são compostos de camadas ou de horizontes com características hi-
drodinâmicas diferentes. Existem camadas altamente permeáveis em contato brusco com camadas quase que 
impermeáveis. Em taludes de corte, isso pode fazer com que nos períodos de concentração de chuvas mine água 
na zona de contato entre tais camadas, o que pode desencadear processos erosivos e desmoronamentos. Sendo 
assim, obras deste tipo devem ser dotadas de medidas de controle do fluxo das águas. Além do mais, em razão 
da diferença de permeabilidade, nas áreas de relevo mais plano, durante os períodos de chuvas, pode se formar 
lençol freático temporário a baixas profundidades. É um aspecto importante de ser considerado no planejamento 
urbano e na locação de fontes com potencial contaminador, pois nesses locais obras enterrada podem ficar mer-
gulhadas em água durante uma época do ano e se ocorrer vazamentos de poluentes, contamina-se diretamente 
o lençol freático;

	predominam materiais argilosos que se tornam bastante aderentes e escorregadios quando molhados, motivos 
pelos quais não se deve iniciar grandes e demoradas obras que envolvem terraplenagem, escavações e movimen-
tações de terra durante os períodos chuvosos. Enfrentar-se-ão sérios problemas com o emplastamento excessivo 
dos maquinários e ferramentas e para trafegar as vias de acesso às obras, que se tornam bastante escorregadias e 
aderentes;

	a no caso de se fazer obras subterrâneas também é importante considerar que espessura do pacote sedimentar 
é variável de região para região e por isso, de modo imprevisível, em diferentes profundidades, pode-se encontrar ro-
chas cristalinas ou metamórficas de outras unidades geológicas, conseqüentemente, de características geotécnicas 
totalmente diferentes das deste domínio;

	na busca de material de empréstimo deve-se levar em conta que os solos residuais dos argilitos e siltitos costu-
mam ser portadores de argilominerais expansivos, o que os tornam inadequados para serem utilizados em obras 
nas quais ficam sujeitos à alternância dos estados úmido e seco (figura 100);

	pelo fato do pacote sedimentar ser composto de camadas horizontalizadas e por não ter sido submetido a de-
formações tectônicas mais intensas, no geral, os sedimentos apresentam baixa densidade de fraturas e falhas. No 
entanto, existem planos de descontinuidades geomecânicas relacionados a mudanças bruscas entre camadas de 
composição, granulação e grau de consolidação contrastantes, o que faz com que as características geomecânicas 
e hidráulicas mudem e contrastem bastante na vertical e se mantenham relativamente homogêneas na horizontal.

do ponto de vista agrícola - como implicações importantes, salientam-se que:

	em quase toda extensão do Domínio a pedregosidade dos solos é nula e as características topográficas permi-
tem o uso de equipamentos agrícolas motorizados; 

	nas áreas onde o relevo é muito plano, durante as épocas chuvosas, devido à diferença de permeabilidade entre 
os solos superficiais e os residuais, a camada agrícola superior pode ficar excessivamente encharcada por longo 
tempo, podendo causar o apodrecimento das plantas;

	a qualidade agrícola dos solos depende bastante se no local são os solos pretos ou se são os solos residuais de 
sedimentos argilosos que ocorrem. Como são os primeiros que predominam na maior parte da área, as caracterís-
ticas são mais positivas do que negativas. Dentre os aspectos positivos destes solos, destacam-se que a cor preta 
indica que são ricos em matéria orgânica. Sendo assim, são bastante porosos, permeáveis, bem oxigenados, de 
baixa resistência ao corte, naturalmente pouco erosivos e  devem apresentar boa fertilidade natural e alta reatividade 
química. Portanto, quando adubados, devem reter e fixar bem os nutrientes. Como aspectos negativos, destacam-se 
que solos ricos em matéria orgânica costumam ser excessivamente ácidos, portanto, freqüentemente precisam ser 
corrigidos com aplicação de grandes quantidades de calcário dolomítico e, por serem excessivamente permeáveis, 
podem apresentar problemas de deficiência hídrica logo que cessam as chuvas. Em razão de serem bastante per-
meáveis, não se deve irrigá-los com muita freqüência – os nutrientes migram para níveis fora do alcance das raízes. 
Quanto aos solos residuais, são de ocorrência restrita e apresentam mais características negativas do que positivas. 
Como são derivados de sedimentos que quase não liberam nutrientes mas liberam muito alumínio, devem apresen-
tar fertilidade natural muito baixa e devem conter excesso de alumínio (devem ser bastante ácidos). Além disso, por 
conterem argilominerais expansivos, tornam-se bastante erosivos se  são arados e ficam desprotegidos de cobertura 
vegetal. Salienta-se que, em muitos locais, são os horizontes B e C dos solos residuais, de péssimas características 
agrícolas, que estão expostos ou então estão situados próximos da superfície. Nestes locais não se deve mecanizar 
o solo com arados de corte profundo. Pode-se inverter o perfil e se expor na superfície estes horizontes. O único 
aspecto positivo dos solos residuais é que, por serem argilosos, devem apresentar alta reatividade química e são 
bastante porosos, portanto, devem reter e fixar bem nutrientes e devem apresentar boa capacidade hídrica.

Como se pode concluir, as implicações agrícolas são mais positivas do que negativas, principalmente se compara-
das com as dos outros domínios. Nesse sentido, no contexto de um planejamento regional racional, grande parte 
desses terrenos deveria ser reservada como cinturão de produção de hortaliças e frutas.



20

do ponto de vista hidrológico - destacam-se como implicações importantes:

	o fato de que neste Domínio as águas subterrâneas se armazenam e circulam pelos espaços vazios que existem 
entre os grãos minerais dos sedimentos areno-conglomeráticos, que são pouco consolidados e ocorrem como len-
tes descontínuas irregularmente intercaladas entre camadas síltico-argilosas pouco permeáveis. Trata-se portanto 
de aqüíferos granulares;

	pelo fato das camadas areno-conglomeráticas serem, em geral, pouco espessas, e porque ocorrem como lentes 
descontínuas entre camadas argilosas quase que impermeáveis, não se trata de um aqüífero de expressão e de 
bom potencial. O potencial de explotação não é homogêneo e é bastante imprevisível. Pode-se dizer que, no geral,  
trata-se de um aqüífero pobre, de baixo potencial exploratório;

	são terrenos onde a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas varia de muito alta a muito baixa. 
Nos locais onde são os arenitos e os conglomerados que afloram e onde o relevo é favorável a que o lençol freático 
esteja situado a baixas profundidades, é alta. Portanto, aí cuidados especiais devem ser tomados com todas as 
fontes com potencial poluidor. Já onde afloram os materiais argilosos e a camada de solo orgânico é espessa, a 
vulnerabilidade é baixa. São materiais que apresentam boa capacidade de reter, fixar e eliminar poluentes. Como na 
maior parte da área predominam materiais argilosos, são pouco os 
locais de alto risco de contaminação das águas subterrâneas por 
fontes poluentes superficiais; 

	os solos pretos orgânicos que recobrem boa parte da área de 
definição do Domínio, por serem bastante porosos e permeáveis, 
funcionam como uma esponja que absorve e armazena grande 
quantidade das águas das chuvas, que lentamente vai se infiltrando 
no subsolo. Sendo assim, estes solos são bastante importantes, 
não só para melhorar o potencial de recarga das águas subter-
râneas mas também para diminuir a velocidade do escoamento 
superficial e todos seus impactos negativos. Fato que não foi e não 
está sendo considerado no processo de urbanização da região 
metropolitana de Curitiba. Tais solos vêm sendo excessivamente 
impermeabilizados ou então, pela sua boa qualidade agrícola, são 
decapeados (figura 103) para serem vendidos pelas empresas de 
paisagismo. Tais práticas, além de reduzirem a recarga das águas 
subterrâneas, aumentam a velocidade do escoamento superficial. 
Com isso, a maior parte das águas das chuvas, ao invés de neles 
se infiltrar, escorre rápido para os canais de drenagem, provocan-
do enxurradas altamente erosivas e aumentando cada vez mais o nível das enchentes que todos os anos ocorrem 
na região de Curitiba; 

	tratam-se de terrenos em que o sistema de drenagem principal encontra-se depositando mais do que escavando 
sedimentos, razão pela qual encontra-se em franco e acelerado processo de assoreamento. As águas dos rios e 
córregos são relativamente lentas, pouco oxigenadas e de baixa capacidade de transporte de sedimentos e de se 
autodepurarem. Significa que se um poluente chegar até um curso d´água, demorará  bastante tempo para se de-
purar e se dispersar.

do ponto de vista mineral - o potencial mineral deste domínio é muito baixo. Restringe-se à possibilidade de se 
lavrar cascalho associado a camadas de conglomerados, areia a camadas arenitos e argila vermelha, associada a 
camadas de argilitos.

do ponto de vista ambiental - merece destaque o fato de que, devido às boas características hidrodinâmicas dos 
solos mais superficiais, são terrenos importantes para a recarga local das águas subterrâneas, que na maior parte 
da bacia é muito baixa. Também são terrenos portadores de muitas manchas de mata natural contendo grande 
quantidade de Araucárias (figura 104), fato que, aliado ao contraste de seu relevo em relação às áreas montanhosas 
circunvizinhas, faz com que sejam bonitas e bucólicas paisagem.

C - Uso e ocupação, problemas relacionados e recomendações para ações recuperativas

Devido à pouca expressividade areal e à forma como está ocupado, não se observou nenhum problema ambien-
tal mais grave relacionado ao uso e ocupação do Domínio 3 na área estudada. Encontra-se pouco urbanizado e 
ocupado de forma adequada por pequenos sítios, chácaras de lazer e por pequenas pastagens entremeadas com 
pequenas manchas de mata e capoeiras.

Preocupa porém o fato de que, pela sua proximidade às cidades periféricas a Curitiba, que crescem de forma bas-
tante acelerada e desordenada, são terrenos sob forte pressão de adensamento urbano. Sendo assim, certamente, 
devido às boas condições topográficas, a tendência é de que a urbanização cresça rapidamente em sua direção.

Caso isso venha acontecer, para que não se cometam os erros verificados na zona urbana de Curitiba, cuja maior 
parte da cidade está implantada sobre os mesmos tipos de terrenos, deve-se:
 	evitar as práticas de impermeabilizar e decapear os solo pretos orgânicos de grandes superfícies. Observou-se 
que mesmo onde o relevo é bastante suavizado, na preparação do terrenos para serem urbanizados, costuma-
se desnecessariamente se fazer a terraplenagem. Com isso, retira-se o horizonte orgânico do solo, que é pouco 
erosivo e de grande importância hídrica e se expõem na superfície os sedimentos ou então horizontes de solos, 
que geralmente são expansivos, bastante erosivos, excessivamente plásticos, rijos, pegajosos, difíceis de serem 
escavados e quase impermeáveis. É interessante destacar que depois, para se fazer os jardins, os moradores têm 
que comprar e transportar de outros locais distantes estes mesmos solos. 
	devido à importância hídrica dos solos pretos, sobre eles o ideal seria parcelar o terreno em lotes de grandes 
dimensões, a urbanização deveria ser realizada com baixa taxa de impermeabilização e boa parte dos lotes deveria 
ser reservada para áreas verdes;
	nas áreas onde são os sedimentos argilosos que estão expostos na superfície, devido ao baixo potencial de infil-
tração d´água, as construções deveriam ser dotadas de dispositivos para captar, armazenar e lançar gradualmente 
as águas das chuvas no sistema de drenagem. São medidas fáceis de serem tomadas e de grande eficiência para 
melhorar um pouco o potencial de recarga das águas subterrâneas e para reduzir o fluxo rápido das águas das 
chuvas para os canais de drenagem. Isso contribuiria bastante para reduzir o potencial de enchentes na região;
	para se evitar a execução de escavações profundas e a exposição à erosão dos solos e sedimentos expansivos, 
não se deveria parcelar o terreno segundo o modelo quadriculado, como geralmente se faz. O modelo de parcela-
mento mais adequado é o adaptado às curvas de nível.

Cabe salientar que tais cuidados não foram e não estão sendo tomados no planejamento da expansão urbana de 
Curitiba e arredores. Isso certamente em muito está contribuindo para que a cada ano que passa mais tenha au-
mentado o nível das enchentes do rio Iguaçu.

Figura 104 - Manchas com alta concentração de Araucá-
rias − vegetação protegida por lei federal, existem muitas 
na área de definição do Domínio 3.

Figura 105 - Região do Bairro do Atuba, próximo a Curitiba. 
Mostra atulhamento do vale do rio Atuba por sedimentos 
erodidos de um loteamento implantado sobre o mesmo tipo 
de terreno do Domínio 3. Numa topografia como a deste 
local, não haveria necessidade de se fazer isso.

Figura 103 - Local de retirada do solo preto asso-
ciado ao Domínio 3. Em decorrência das suas ex-
celentes características físico-químicas, tais solos 
são explorados com relativa intensidade pelas em-
presas de jardinagem da região de Curitiba.
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2.2.2.4- Domínio 4

A - Elementos e área de definição
Corresponde a uma série de maciços (figura 106) sustentados por ro-
chas magmáticas básico-ultrabásicas-alcalinas. Na literatura geológica, 
tais maciços recebem denominações diferentes, conforme o nome da 
sua região de definição. Como cada um deles tem suas particularidades 
geoambientais foram considerados como subdomínios diferentes.
A origem de suas rochas é relacionada a um dos maiores eventos vul-
cânicos de caráter fissural que aconteceu na história geológica da Terra, 
há mais ou menos 130 milhões de anos. Admite-se que esse vulcan-
ismo ocorreu por conseqüência do processo de ruptura que separou 
e ainda está separando o continente Sul-Americano do Africano (vide 
capitulo 2 - item 2.1). O vulcanismo se manifestou tanto como grandes 
derrames, que cobriram com mais de �.500 metros de lava extensas 
superfícies destes continentes, como também se manifestou na forma 
de típicos vulcões (figura 106). Na área em questão, a parte dos der-
rames já erodiu. Hoje nela só ocorrem as rochas que se derivaram das 
lavas que se cristalizaram nas fendas que se abriram nas rochas mais 
antigas no início do processo de separação dos continentes e também 
as que se cristalizaram nas raízes das chaminés de vulcões, que te-
riam se manifestados já na fase final do evento magmático. Como essa 
diferença de ambiente de recristalização tem implicações geoambien-
tais importantes foi utilizada como critério para diferenciar as rochas 
relacionadas a esse evento vulcânico em dois domínios geoambientais 
(4 e 5). No caso do Domínio em questão, uma parte dele é susten-
tada por rochas que sustentavam as raízes dos vulcões. Outra parte é 
sustentada por rochas derivadas de magmas que não chegaram a se 
extravasar e se cristalizaram em profundidade.
A seguir, primeiro destacam-se algumas das características das rochas  
que fazem com que independente de outras variáveis toda área de 
definição do Domínio apresente algumas características geoambien-
tais típicas. Na seqüência, descrevem-se as particularidades de cada 
um dos subdomínios.

B - Caracterização geoambiental geral: particularidades importan-
tes da geologia, respectivas implicações geotécnicas, agrícolas, 
hidrológicas, minerais, ambientais e recomendações 
Como particularidade importantes da geologia salienta-se que o subs-
trato rochoso deste Domínio se diferencia por ser sustentado por 
uma complexa associação de rochas derivadas de várias pulsações 
magmáticas de composição básico-utrabásico-alcalina. São rochas 
que se cristalizaram em diferentes profundidades da crosta da Terra 
e que não sofreram grandes perturbações tectônicas nem durante e 
nem após sua formação. Em razão disso, apresentam muitas diferen-
ciações de cores, de granulação e são de textura isotrópica  (figura 
107), ou seja, sua mineralogia não é orientada. Predominam rochas de 
granulação grossa, à base de minerais ferromagnesianos e feldspatos, 
minerais que se alteram de forma bastante diferenciada (figura 108) 
para minerais de argila liberando vários elementos químicos. Isso sig-
nifica que regionalmente, independente de outras variáveis:

do ponto de vista geotécnico - tratam-se de terrenos:

	recobertos por solos bastante argilosos. O aspecto positivo disso 
é que quando a pedogênese é avançada, predominam solos de baixa 
erosividade natural, com permeabilidade variando de baixa a modera-
da, bastante plásticos e de boa capacidade de compactação;
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Figura 106 - Área de definição do Domínio 4.

Domínio 4

Figura 107 - Porque as rochas que sus-
tentam este domínio apresentam textura 
granular isotrópica e porque se alteram 
de forma diferenciada, é comum existi-
rem blocos e matacões de rochas duras 
em meio aos solos.

Figura 108 - Exemplar de 
uma rocha magmática alcali-
na de textura isotrópica.
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	os minerais ferromagnesianos no início do processo de alteração se transformam em argilominerais expansi-
vos, razão pela qual, os solos deles residuais, quando são pouco evoluídos, se ficarem expostos a variação dos 
estados úmido e seco, tornam-se colapsíveis, fendilham-se bastante, desagregam-se em pequenas “pastilhas” e 
por isso se tornam bastante erosivos. Em tal situação, podem ser tão ou mais erosivos que as areias inconsoli-
dadas (figura 110). Trata-se de uma característica que pode ser bastante danosa às obras, tanto na fase de cons-
trução como depois de prontas, o que recomenda que não se deve usar os solos pouco evoluídos como material de 
empréstimo para obras desprovidas de medidas de impermabilização;

	por serem argilosos são solos que quando secos entram facilmente em suspensão, formam muita poeira, e,  
quando molhados, tornam-se excessivamente escorregadios e pegajosos. Motivos pelos quais não é recomendável 
se iniciar grandes e demoradas obras que envolvem escavações e movimentação de terra durante os períodos de 
chuvas prolongados. Ter-se-ão sérios problemas com emplastamento excessivo de ferramentas e equipamentos e 
ter-se-ão dificuldades para se transitar pelas vias de acesso às obras, que se tornam escorregadias e pegajosas. 
Outro aspecto a ser considerado é a alta cerosidade dos solos argilosos, que os tornam problemáticos para serem 
perfurados com sondas rotativas. A alta cerosidade das argilas pode prender e fazer com que as sondas patinem; 

	as rochas básico-aultrabásicas, por serem ricas em minerais ferromagnesianos são de baixa resistência ao in-
temperismo físico-químico e se alteram de forma bastante heterogênea deixando blocos e matacões em meio aos 

solos. Em razão disso, onde elas ocorrem o manto de alte-
ração costuma ser profundo, porém, mesmo sendo os solos 
bem desenvolvidos, de modo imprevisível, neles podem exis-
tir mergulhados, isolados ou concentrados em grande núme-
ro, blocos e matacões de rochas duras (figura 109). Isso pode 
complicar e encarecer bastante a execução obras subterrâ-
neas. Em razão disso, é importante que antes de se iniciar 
uma obra sejam realizadas sondagens geotécnicas em malha 
pouco espaçada. E cuidados devem ser tomados para que as 
fundações das obras não fiquem parcialmente apoiadas sobre 
blocos e matacões. Eles podem se movimentar e desestabili-
zá-las (figura 109);

	um aspecto positivo é que as rochas de textura granular 
isotrópica (figura 108) apresentam boa homogeneidade geo-
mecânica local lateral e vertical. 

do ponto de vista agrícola - destacam-se como implicações 
importantes que:

	todas as variações de rochas que sustentam este Domínio 
têm em comum o fato de que se alteram de modo diferencia-
do para solos argilosos liberando vários nutrientes, principal-
mente magnésio, cálcio, sódio e potássio, mas também muito 
ferro e alumínio e dentre elas existem rochas que se alteram 
para solos do tipo Terra Roxa (figura 111). O fato positivo disso 
é que predominam solos residuais de boa fertilidade natural 
e existem muitas manchas de solos de excelentes caracte-
rísticas físicas. Solos argilosos são naturalmente pouco ero-
sivos, pouco permeáveis, são bastante porosos e costumam 
apresentar alta capacidade de reter, fixar elementos e assi-
milar matéria orgânica. Conseqüentemente, devem manter 
boa disponibilidade d´água para as plantas por longo tempo 
dos períodos mais secos (solos de boa capacidade hídrica) e 
quando adubados fixam bem os nutrientes (respondem bem 
à adubação). Por outro lado, há de se considerar que os so-
los argilosos se compactam, impermeabilizam-se e se tornam 
bastante erosivos se forem continuamente mecanizados com 
equipamentos pesados e se forem pisoteados por gado. Car-
gas elevadas contínuas fazem com que se forme uma camada 
subsuperficial altamente endurecida e impermeável, fenôme-
no conhecido como pé-de-grade. Por tal motivo, quando cho-

ve um pouco mais forte, esta camada endurecida funciona como uma superfície de deslize da camada superficial, 
que por ser mais friável, mais porosa e permeável, encharca-se e é facilmente removida por erosão laminar. Assim, 

mesmo sendo argilosos e naturalmente pouco ero-
sivos, se forem manuseados de forma inadequada, 
os solos deste Domínio podem se tornar tão erosivos 
quanto os solos arenosos;

	como a pedogênese não é homogênea, há de se 
considerar também que em muitos locais podem es-
tar aflorantes solos pouco evoluídos portadores de 
argilominerais expansivos. Tais solos, tornam-se bas-
tante erosivos se são arados e ficam desprotegidos 
de cobertura vegetal;

	um outro aspecto a ser levado em conta no uso 
agrícola é que os solos argilosos são naturalmente 
pouco permeáveis. Portanto, no caso irrigá-los, deve-
se optar pelo método do gotejamento. Por outros mé-
todos, a maior parte d´água não se infiltra e acaba 
escorrendo para os canais de drenagem.

do ponto de vista hidrológico -  salienta-se:

	que nas rochas magmáticas as águas subterrâne-
as encontram-se armazenadas e circulam através de 
fendas abertas relacionadas a falhas e fraturas que 
elas costumam conter. Razão pela qual são aqüíferos  
fissurais e por isso de comportamento hidrodinâmico 
bastante irregular. O potencial exploratório é local e 
depende da densidade, do tamanho das fendas, se 
elas são abertas ou fechadas e se estão ou não in-
terligadas. Por isso pode ocorrer a situação de que 
um poço dê bastante água e outro imediatamente ao 
lado seja seco. No que diz respeito ao potencial rela-
cionado ao manto de alteração, é baixo. Solos argi-
losos armazenam bastante água, porém, quase não 
a disponibilizam para circulação, razão pela qual são 
terrenos com poucos cursos d´água e os que existem  
são de vazão baixa e bastante irregular. A maior parte 
seca logo que passa o período de chuva; 

	que a vulnerabilidade à contaminação das águas 
subterrâneas depende bastante da espessura do 
manto de alteração. Onde é profundo (mais de 5 
metros), a vulnerabilidade é baixa, pois, por ser ar-
giloso, apresenta boa capacidade de reter, fixar e 
eliminar poluentes. Já onde as rochas afloram e os 
solos são pouco espessos, a vulnerabilidade é alta, 
devido à possibilidade delas conterem fraturas pelas 
quais os poluentes podem se infiltrar e chegar rápido 
até às águas subterrâneas (figura 112). Nestes locais, 
cuidados especiais devem ser tomados com fontes 
potencialmente poluidoras;

	são terrenos bastante desfavoráveis à recarga das 
águas subterrâneas. Predominam rochas e solos na-
turalmente pouco permeáveis. Nesse sentido, nestes 
terrenos a cobertura vegetal tem um papel importante para melhorar um pouco o potencial de infiltração da águas 
das chuvas no subsolo, cuidado que não está sendo observado.

do ponto de vista mineral - os maciços básico-alcalinos como os deste  Domínio são potenciais para depósitos de 
bens minerais radioativos, Terras Raras, Níquel, barita, bem como carbonatito (rocha carbonática de origem magmá-
tica que por si só se constitui num importante bem mineral para fabricação de cimento e que pode ser mineralizada 
em magnetita e minerais fosfatados). Além disso, são ótimas fontes para se explotar rocha ornamental (figura 113), 
pedra de cantaria e brita.

Figura 109 - Mostra o que pode acontecer se uma 
fundação ficar parcialmente apoiadas sobre blocos e 
matacões.

Figura 110 - Talude de corte de estrada localizada no 
Subdomínio 4B - Alcalinas de Jacupiranga. Mostra ero-
são em sulco induzida pela exposição a variações dos 
estados úmido e seco os  solos contendo argilominerais 
expansivos.

Figura 111 - Um solo do tipo Terra Roxa associado ao Domínio 4.

Figura 112 - Se uma fonte  com potencial poluidor for locada nos 
locais onde afloram rochas  deste Domínio, o risco das águas 
subterrâneas se contaminarem é alto.  

Figura 113 - Frente de lavra de rocha ornamental (Granito Verde 
de Tunas), associada ao Subdomínio 4A.
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C - Caracterização geoambiental setorial: subdomínios e respectivas particularidades

C.1 - Subdomínio 4A - Maciço Básico-Alcalino de Jacupiranga

Geologia - com cerca de 65Km2  de superfície é o maior dos maciços básico-alcalinos da área (figura 114). Trata-
se de um vulcão extinto, cujas rochas que sustentavam as chaminés do vulcão erodiram e hoje só aparecem na 
superfície as rochas que teriam se recristalizado em altas profundidades das raízes das chaminés vulcânicas. Ao 
que tudo indica, ocorreram várias pulsações magmáticas de composições químicas diferentes e que se cristalizaram 
em diferentes profundidades do cone vulcânico. Por conseqüência, trata-se de um maciço composto de rochas das 
mais variadas composições minerais, cores e granulações. Uma particularidade geológica  a ser destacada é que 
associado a este maciço existe um corpo de carbonatito (rocha carbonática magmática), mineralizado em apatita e 
também existem rochas magmáticas mineralizadas em magnetita.

Relevo - o relevo varia bastante, o que levou a diferenciá-lo em três padrões (figura 114), cujas particularidades são 
descritas nas figuras 115, 116 e 117.

Solos - na maior parte deste subdomínio os solos são bastante profundos, em geral, com mais de 5 metros de es-
pessura. Os afloramentos rochoso são raros e muito irregularmente distribuídos. Uma particularidade dos solos que 
chama a atenção é que em muitos locais eles são ricos em minerais pesados, principalmente magnetita e ilmenita 
e, neste caso, costumam ser bastante laterizados e exibem destacada cor avermelhada (figura 118).

Como implicações importantes de tais particularidades, destacam-se que .

do ponto de vista geotécnico 

	na maior parte do subdomínio o manto de alteração se mantém bastante profundo (mais de 5 metros) e pode ser 
facilmente escavado com maquinários e ferramentas de corte. São poucos e irregularmente distribuídos os locais 
onde existem rochas duras aflorantes;

	nos setores com relevo padrão 5, no caso de se fazer obras viárias, se forem bem planejadas, não haverá ne-
cessidade de se executar cortes profundos para minimizar declives e nem de fazer grande número de obras de altos 
aterros de canais de drenagem, de contenção de encostas e de taludes de corte. Já nos setores com relevo Padrão 
4, e especialmente no Padrão 3, além do relevo exigir muitos cortes profundos para minimizar declives, o potencial 
de erosão hídrica é alto. Também existem muitas porções sujeitas a movimentos naturais de massas e no caso de 
se executar escavações um pouco mais profundas é grande a possibilidade de se encontrar solos pouco evoluídos  
portadores de argilominerais expansivos (figura 119);

	em toda extensão do relevo Padrão 3 o escoamento superficial 
é bastante rápido. Quando chove um pouco mais forte, rapidamente 
formam-se grandes enxurradas com alto potencial erosivo. Aspecto 
importante de se levar em conta no planejamento de obras de con-
trole das águas pluviais. Nos terrenos com relevo padrões 4 e 5 o 
escoamento superficial é bastante rápido nas partes mais elevadas 
das elevações e é bastante lento nas planícies aluviais (várzeas), as 
quais apresentam as mesmas implicações geotécnicas destacadas 
para o Domínio �.

do ponto de vista agrícola - destaca-se que:
	na maior parte dos terrenos com relevo padrões 4 e 5 os solos 
são bastante espessos, são desprovidos de pedregosidade e apre-
sentam evolução pedogenética avançada, o que diminui mais ainda 
o seu potencial erosivo natural dos solos argilosos. Por outro lado, 
por serem bastante evoluídos, devem ser excessivamente lixiviados 
e por isso devem ser empobrecidos em nutrientes naturais e enri-
quecidos em alumínio (solos muito laterizados, devem ser bastante 
ácidos). Um outro aspecto negativo é que, mesmo nas áreas onde o 
relevo é suavizado, a camada agrícola do solo é sempre pobre em 
matéria orgânica. Sendo assim, é importante que no aproveitamento 
agrícola sejam adotadas práticas de manejo que possibilitem que se 
incorpore matéria orgânica no solo;
	na maior parte dos terrenos com padrões de relevo 4 e 5 os de-
clives são adequados para o plantio de ciclo curto e permitem o uso 
de implementos agrícolas motorizados. Ao contrário, na maior parte 
dos terrenos com Padrão 3 os declives acentuados são inadequados 
para o plantio de ciclo curto e impossibilitam ou então dificultam bas-
tante o uso de implementos agrícolas motorizados;

	a disponibilidade d´água para irrigação é bastante deficiente. São 
poucos os canais do sistema de drenagem que mantêm água nos pe-
ríodos mais secos. Sendo assim, no caso de se ter que irrigar o solo, 
ter-se-á que bombear água de longas distâncias.

do ponto de vista hidrológico - destacam-se neste Subdomínio; 
	as características topográficas das áreas com relevo padrões 4 e 5 são mais favoráveis à recarga das águas 
subterrâneas, em razão da existência de muitas planícies aluviais relativamente amplas. Nas planícies aluviais as 
águas das chuvas ficam retidas por longo tempo, o que possibilita que eles aos poucos se infiltrem no subsolo. Já 
nos setores com relevo Padrão 3, além dos solos serem pouco permeáveis, os declives acentuados são bastante 
desfavoráveis a que as águas das chuvas fiquem retidas na área. Quando chove, a maior parte das águas escorre 

Figura 114 - Imagem de Satélite com des-
taque para a área de definição do Maciço 
básico-ultrabásico-alcalino de Jacupiranga 
e respectivas divisões de relevo (figuras 
115,116 e 117). A porção que aparece em 
destaque em cor branca, corresponde à 
área abrangida pela lagoa de decantação 
dos residuais produzidos pela atividade de 
beneficiamento de carbonatito, explotado 
para fabricação de cimento e fertilizantes.

Figura 115 - Relevo padrão 3b - corres-
ponde às áreas do maciço onde o relevo 
é bastante movimentado, variando de 
forte ondulado a ondulado, por vezes 
até montanhoso; as elevações são de 
topos e encostas curtos e as encostas 
são convexas-côncavas, por vezes retilí-
neas; declives predominantes entre 20 e 
35%; amplitudes entre 100 e 200 metros; 
alta densidade de canais de drenagem, 
a maior parte desprovida de planícies 
aluviais.

Figura 116 - Relevo padrão 4 - corres-
ponde às áreas do maciço onde o relevo 
varia de predominantemente ondulado a 
suave ondulado, podendo conter porções 
forte onduladas; predomínio de elevações 
baixas, de topos relativamente amplos e 
encostas convexas-côncavas; declivida-
des predominantes entre 5 e 20%; ampli-
tudes  entre 10 e 50 metros; moderada 
densidade de canais de drenagem, sen-
do que o sistema principal apresenta va-
les pouco profundos e contém planícies 
aluviais relativamente amplas.

Figura 117 - Relevo padrão 5 - corres-
ponde aos setores do maciço onde o re-
levo varia de ondulado a suave ondulado; 
as elevações são baixas e de topos e en-
costas amplos; declividades predominan-
tes entre 5 e 10%; amplitudes entre 10 e 
30 metros; moderada densidade de ca-
nais de drenagem, sendo que o sistema 
principal apresenta vales pouco profun-
dos e contém planícies aluviais relativa-
mente amplas.

Figura 118 - Talude de corte de estrada mostran-
do perfil de solo que predomina no subdomínio 
5B. Destaca-se pela cor avermelhada intensa, 
indicando que são bastante laterizados.

Figura 119 - Erosão em sulco, induzida pela ex-
posição  em talude de corte à concentração das 
águas pluviais solos argilosos pouco evoluídos 
e expansivos .

5b

3b 4b
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rápido para os canais de drenagem, razão pela qual a cobertura vegetal tem um papel importante para reduzir a ve-
locidade do escoamento superficial, para aumentar o tempo de permanência das águas e assim melhora um pouco 
o potencial de recarga desses terrenos;

	que se refere à dinâmica das águas superficiais, nos terrenos com relevo padrões 4 e 5 as águas superficiais se 
comportam de modo bastante diferenciado. Nas porções  mais elevadas e por toda área do Padrão 3 o escoamento 
superficial é bastante rápido. Todos os canais de drenagem funcionam apenas como de escoamento das águas 
das chuvas. Já nas amplas planícies que existem entre as elevações dos padrões 4 e 5, o escoamento superficial é 
bastante lento, é alto o potencial de formações de enchentes de longa duração, as águas dos rios e córregos estão 
depositando muito mais do que escavando, são lentas e apresentam baixo potencial de se oxigenarem, de se auto-
depurarem e de transportarem sedimentos. Significa que se trata de um sistema mais favorável à concentração do 
que à dispersão, portanto, se um poluente chegar até estas planícies, demorará bastante tempo para se dispersar 
e se depurar. Um outro aspecto a ser considerado é que, quando chove um pouco mais forte, a dinâmica dessas 
águas superficiais muda bruscamente, em razão do grande volume d´água e das fortes enxurradas que se formam 
e vêm das áreas sobrelevadas cincunvizinhas;

	a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas também varia bastante, dependendo do tipo de relevo. 
Nas áreas topograficamente mais elevadas é baixo porque o lençol freático em geral é profundo (mais de 10 metros) 
e os solos argilosos são bastante espessos e  apresentam boa capacidade de reter, fixar e eliminar poluentes. Já 
nas amplas planícies aluviais existentes nas áreas com relevo padrões 4 e 5, a vulnerabilidade é bastante alta, pelo 
fato de que nestas áreas o lençol freático é aflorante ou então costuma estar situado a baixas profundidades. 

do ponto de vista mineral -	destaca-se  que associado a este subdomínio existe um importante corpo de rocha 
magmática carbonática, denominada de carbonatito, a qual é explorada para fabricação de cimento e dela também 
se extrai a apatita e outros minerais utilizados como insumo agrícola fosfatado. Além disso, existem rochas enri-
quecidas em magnetita, explorada para fabricação de aço. A área também apresenta potencial para existência de 
depósitos de níquel. 

do ponto de vista ambiental - pelo fato de serem sustentado por rochas de menor resistência ao intemperismo 
físico-químico do que as rochas dos terrenos circunvizinhos, porque suas rochas se alteram para solos de melhor 
qualidade agrícola e por serem os terrenos de relevo mais suavizado da região, são os mais densamente ocupados, 
especialmente por bananais. Portanto, é um ambiente já bastante desconfigurado de suas características naturais, 
principalmente no que se refere ao desmatamento.

C.2 - Subdomínio 4B - Maciço Alcalino de Tunas do Paraná 

Geologia - com uma área aproximada de 23Km2 esse maciço se diferencia porque nele ainda podem ser identifica-
das nas imagens de sensores remotos os vestígios de quatro chaminés vulcânicas, que se sobressaem por serem 
estruturas circulares de bordas montanhosas (paredes das chaminés) e de núcleos rebaixados (figura 120). As ro-
chas que sustentavam o cone vulcânico erodiram e hoje só aparecem na superfície as rochas que se cristalizaram 
nas suas raízes, ou seja, que se cristalizaram em altas profundidades do vulcão. Predominam rochas plutônicas de 
natureza sienítica, representadas por uma diversidade enorme de tipos de textura granular média a grossa, das mais 
diferentes cores. Brechas magmáticas e diques de rochas básicas também ocorrem, porém, de forma restrita.

Relevo -  varia de montanhoso, nas partes correspondentes às raízes das extintas paredes vulcânicas, a forte on-
dulado e ondulado, nas áreas correspondentes às antigas crateras vulcânicas. 

Solos -  em razão do relevo ser bastante movimentado o grau de pedogênese, a espessura e, conseqüentemente 
as características físico-químicas dos solos variam bastante de local para local.  

Em decorrência das particularidades retromencionadas este subdomínio apresenta algumas implicações importan-
tes de serem levadas em conta no planejamento do uso do solo.

do ponto de vista geotécnico - as implicações são mais negativas do que positivas, pois são terrenos onde:

	os potenciais de erosão hídrica e de 
movimentos naturais de massas são bas-
tante altos, principalmente nas áreas mon-
tanhosas, correspondentes às paredes das 
chaminés vulcânicas, onde formam-se en-
xurradas altamente erosivas e é grande a 
possibilidade de ocorrerem grandes movi-
mentos naturais de massas, inclusive com  
rolamentos de grandes matacões. Nas 
áreas correspondentes às antigas crateras  
o potencial de movimentos de massas é 
maior nas partes côncavas das encostas 
(figura 121);

	em toda sua extensão o escoamen-
to superficial é bastante rápido. Aspecto 
importante de ser levado em conta no 
dimensionamento de obras de canaliza-
ções, que devem ser planejadas de modo 
que suportem o grande volume d´água e 
as fortes e erosivas enxurradas que, de 
repente, podem se formar quando chove 
um pouco mais forte;

	a espessura do manto de alteração é extremamente irregular. Nas áreas de relevo montanhoso, correspondentes 
às paredes das chaminés vulcânicas, é rasa e o substrato rochoso aflora na maior parte da superfície. Nas áreas 
correspondentes às crateras, onde o relevo é menos montanhoso, em poucos metros pode variar de mais de �0 
metros a menos de 50 centímetros. É um indicativo de que nessas áreas a profundidade do substrato rochoso é 
bastante irregular. Sendo assim, no caso de se fazer escavações, é grande a possibilidade de se encontrar em mui-
tos locais o substrato rochoso que necessita do uso de explosivo para desmontá-lo,  tanto sob a forma de lajeados 
como na forma de blocos e matacões, os quais tanto podem ocorrer isolados como podem estar concentrados em 
grande número;

	no caso de se fazer obras viárias, os desníveis altimétricos acentuados, entre 100 e 300 metros, e a alta densida-
de de canais de drenagem com vales profundos exigem a execução de muitas profundas escavações em materiais  
geotecnicamente problemáticos e um grande número de caras obras de altos aterros de canais de drenagem, de 
contenção de taludes de corte e encostas e de disciplinamento das águas pluviais.

do ponto de vista agrícola -  destaca-se como implicações negativas o relevo:

	que é recortado por alta densidade de canais de drenagem bem próximos uns dos outros e é formado por alta 
densidade de elevações com declives acentuados que impedem ou então dificultam bastante o uso de implementos 
agrícolas motorizados. As características topográficas favorecem os processos erosivos, tanto laminar como con-
centrado (em sulco). Portanto, mesmo sendo os solos argilosos, eles erodem bastante e se depauperam rápido se 
são arados e ficam desprotegidos da cobertura vegetal;

	que faz com que a pedogênese se desenvolva de modo bastante diferenciado nas diferentes porções das en-
costas. Sendo assim, ao longo de uma mesma escosta pode-se encontrar solos com os mais diferentes graus de 
evolução e, conseqüentemente, das mais variadas espessuras e as características físico-químicas. Significa que 
predominam solos de características agrícolas bastante diferenciadas de local para local. Em poucos metros pode-
se passar de um solo com características físicas muito boas para um características ruins;

Áreas de relevo montanhoso, correspondentes às paredes dos dutos 
vulcânicos.

Áreas onde o relevo varia de ondulado a forte ondulado, correspon-
dentes às crateras vulcânicas.

Figura 120 - Imagem de Satélite mostrando a área de de-
finição do Subdomínio 4B. As formas circulares do relevo 
destacadas com as linhas pretas, são vestígios das raízes 
de antigas chaminés vulcânicas. 

Figura 121 - Ilustração mostrando por que não se deve construir próximo às 
encostas côncavas, configuração morfológica onde se concentram os fluxos 
d´água superficial e subsuperficial, favorecendo os movimentos naturais de 
massas e os processos erosivos.

Blocos de 
rochas alcalinas
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do ponto de vista hidrológico - destacam-se como particularidades importantes que neste Subdomínio:

	nascem muitos rios que mantêm boa vazão o ano todo. É um dos indicativos de que o substrato rochoso apre-
senta boa capacidade de armazenar e de deixar as águas subterrâneas circularem;

	os desníveis altimétricos acentuados, variando entre 100 a mais de 300 metros, são favoráveis a que o lençol 
freático aflore em vários locais. Conseqüentemente são terrenos portadores de muitas nascentes. No entanto elas 
só aparecem nos vales mais aprofundados;

	em toda sua extensão o escoamento superficial bastante rápido. A maior parte dos canais de drenagem do 
sistema principal apresenta os vales estreitos e relativamente profundos. Geralmente são atulhados de blocos e 
matacões, são desprovidos de planície aluvial e apresentam trechos com as águas correndo sobre o substrato 
rochoso, possibilitando que existam bonitas corredeiras, cachoeiras e piscinas naturais. As águas dos rios são cor-
rentes, rápidas, turbulentas, bem oxigenadas e de alta capacidade se autodepurarem e de dispersarem elementos. 
Sendo assim, se um poluente alcançar um curso d´água, se não for depurado, será rapidamente transportado para 
longas distâncias;

	além dos solos serem pouco permeáveis, as características topográficas são bastante desfavoráveis à retenção 
das águas das chuvas. Quando chove, a maior parte, ao invés de se infiltrar no subsolo, escorre rápido para os 
canais drenagem, que ficam sujeitos a sofrerem grandes e bruscas mudanças de nível e vazão e a formações de 
enxurradas com alto potencial de remoção e transporte de sedimentos. Nesse sentido, a cobertura vegetal tem um 
papel fundamental para reter e aumentar o tempo de permanência das águas das chuvas e, conseqüentemente, 
para diminuir a velocidade do escoamento superficial e para aumentar um pouco o potencial de recarga das águas 
subterrâneas;

	no caso de se implantar obras destinadas ao armazenamento e à circulação de substâncias poluentes neste sub-
domínio deve ser considerado que em muitos locais o substrato rochoso fraturado pode estar aflorante ou então 
pode estar situado a baixas profundidades. Nestes casos, cuidados devem ser tomados para que os poluentes 
não entrem em contato com as rochas. Podem se infiltrar rápido pelas fraturas e contaminar as águas subterrâ-
neas.

do ponto de vista mineral - destaca-se como particularidade importante o fato de que neste subdomínio existem 
rochas alcalinas com excelentes características físico-texturais e com condições de afloramentos (matacões e laje-
ados) bastante favoráveis a que sejam exploradas como rochas ornamentais, o  que já acontece com intensidade. 
É neste subdomínio que se exploram as rochas ornamentais conhecidas comercialmente como Granito Verde de 
Tunas (figura 113).

do ponto de vista ambiental - salienta-se o fato de que a área de definição deste subdomínio é um ambiente de 
relevo bastante movimentado, ainda em desequilíbrio e que o sistema de drenagem encontra-se escavando muito 
mais do que depositando. Portanto, são terrenos em franco processo de desgaste e que naturalmente estão forne-
cendo alta carga de detritos finos para o assoreamento do sistema de drenagem.  Um outro aspecto importante é 
que se constitui numa bonita paisagem de origem vulcânica, drenada por rios e córregos com formações de belas 
cachoeiras, corredeiras e piscinas naturais. Aspectos que despertam interesse para o turismo ecológico. Há de se 
destacar no entanto que esse potencial encontra-se um pouco prejudicado pelo desmatamento excessivo que se 
fez e está se fazendo na região, inclusive em áreas excessivamente declivosas e também pelo grande número de 
frentes de lavra de rocha, executadas sem devidos cuidados com a paisagem.
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C.3 - Subdomínios 4C, 4D, 4E e 4F e respectivas particularidades

Particularidades Implicações 
Da geologia Do relevo e solos Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Minerais Ambientais

Estes Subdomínios se di-
ferenciam dos anteriores 
por serem sustentados por 
rochas magmáticas bási-
co-alcalinas derivadas de 
magmas que não chegaram 
a se extravasar como vul-
cões na superfície. Crista-
lizaram-se em altas profun-
didades da crosta da Terra 
como pequenas intrusões 
magmáticas.
Também se diferenciam 
porque a granulação das ro-
chas se mantém um pouco 
mais homogênea.

4C
Maciço de Itapirapuã

Com mais ou menos 4Km2 de 
superfície esse pequeno maciço 
é sustentado principalmente por 
rochas alcalinas denominadas de 
nefelina-sienito, que, neste caso, 
apresentam como particularida-
de importante o fato de conterem 
granada titanífera.

Devido à pequena expres-
sividade areal desses maci-
ços eles não têm identida-
de geomorfológica própria. 
Seu relevo se confunde 
com o relevo forte ondula-
do ou montanhoso das áre-
as circunvizinhas. No geral, 
todos se caracterizam por 
apresentarem um relevo 
com alta densidade de ele-
vações de topos e encostas 
curtos, com vertentes conve-
xas-côncavas. O padrão de 
drenagem é dendrítico, com 
alta densidade de curtos ca-
nais de vales relativamente 
profundos e estreitos,  sen-
do a maior parte apenas de 
escoamento das águas das 
chuvas e desprovida de pla-
nícies aluviais.
Os solos, no geral, são bas-
tante profundos, porém a pe-
dogênese não é homogênea. 
Sendo assim, predominam 
solos que apresentam gran-
des diferenciações locais de 
espessuras e de caracterís-
ticas físicas e, certamente 
químicas.

No caso de se edificar qual-
quer  obra sobre esses terre-
nos é importante considerar 
que:
	além da baixa permeabi-
lidade dos solos, tratam-se 
de relevos com escoamento 
superficial bastante rápido, 
portanto, obras de controle 
das águas pluviais devem ser 
dimensionadas de modo que 
suportem o grande volume 
d´água e as fortes e erosivas 
enxurradas que, de repente,  
se formam com uma chuva um 
pouco mais forte;
	no caso de se implantar 
sistemas viários, haverá ne-
cessidade de se fazer grande 
número de cortes bastante 
profundos para minimizar os 
declives e ter-se-á que ater-
rar movimentar muita terra 
para fazer um grande número 
de altos aterros de canais de 
drenagem;
	trata-se de um topografia 
ainda não-estabilizada, por-
tanto, sujeita a movimentos 
naturais de massas (escor-
regamentos), especialmente 
nas porções côncavas das 
vertentes.

Em qualquer iniciativa de 
aproveitamento agrícola des-
ses terrenos é importante 
considerar que as implica-
ções são mais negativas do 
que positivas, pelos seguin-
tes motivos:
	na maior parte deles os 
declives acentuados impe-
dem ou dificultam bastante 
uso de implementos agríco-
las motorizados;
	as características topográ-
ficas são favoráveis tanto à 
erosão laminar como à con-
centrada, razão pela qual os 
solos, se são mecanizados 
e ficam desprotegidos de 
cobertura vegetal, erodem 
bastante e se depauperam 
rápido;
	quase não existe água 
para irrigação no sistema de 
drenagem secundário;
	devido à pedogênese não 
ser homogênea, a qualidade 
agrícola dos solos varia bas-
tante de local para local de 
muito ruim a muito boa;
	na maior parte do terreno 
a camada agrícola é pobre 
em matéria orgânica;
	as parcelas com possibi-
lidades de aproveitamento 
agrícola são pequenas, iso-
ladas e restritas aos sopés 
das encostas.

Como particularidades hi-
drológicas importantes, des-
tacam-se que nestes subdo-
mínios:
	embora os desníveis alti-
métricos sejam favoráveis a 
que o lençol freático aflore, 
quase não existem nascentes 
d´água. É um dos indicativos 
de que tanto o substrato ro-
choso como os solos são 
pouco permeáveis;
	além dos solos serem ar-
gilosos e pouco permeáveis, 
as características topográfi-
cas são desfavoráveis a que 
as águas das chuvas fiquem 
retidas na área. Quando 
chove, a maior parte escor-
re rápido para os canais de 
drenagem. Razão pela qual 
neles diminui ainda mais o 
potencial de recarga das 
águas subterrâneas. Neste 
sentido, a cobertura vegetal 
tem um papel fundamental 
para aumentar o tempo de 
retenção das águas das chu-
vas, para reduzir a velocida-
de do escoamento superfi-
cial e, conseqüentemente, 
para melhorar um pouco o 
potencial de recarga das 
águas subterrâneas.

Contém indícios de 
mineralizações de 
fluorita.

Devido à pequena ex-
pressividade areal des-
tes maciços eles não in-
fluem nas características 
ambientais regionais da 
bacia hidrográfica.
Como aspecto ambiental 
local importante, desta-
ca-se apenas o fato de 
que se tratam de terre-
nos de relevo bastante 
movimentado, que está 
passando do estágio ju-
venil para o de maturida-
de. Seu sistema de dre-
nagem encontra-se em 
processo de aprofunda-
mento e está removendo 
muito mais do que depo-
sitando sedimentos.

4D
Maciço Básico-Alcalino do 

Banhadão

Aflora numa área de aproximada-
mente ��Km2. 

Potencial mineral 
desconhecido.

4E
Maciço do Bairro do Cruz

Pequena intrusão básico-alcali-
na sustentada principalmente por 
gabros e basaltos, em geral bem 
preservados do intemperismo e 
aflorantes em muitos locais.

Nestes subdomí-
nios ampliam-se 
as dificuldades 
para se executar 
escavações e per-
furações, pois, em  
muitos locais, o 
substrato rochoso, 
que necessita do 
uso de explosivos 
para desmontá-lo, 
aflora ou está pró-
ximo da superfície. 

Nestes subdomí-
nios existem carbo-
natito e indícios de 
mineralizações de 
fluorita e de mine-
rais radioativos.

4F
Maciço do Mato Preto
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D - Uso e ocupação, problemas relacionados e recomendações  para ações recuperativas

Em termos regionais, pelo fato dos solos deste Domínio apre-
sentarem características agrícolas um pouco melhores do que 
as dos solos dos terrenos circunvizinhos, a maior parte de todos 
os subdomínios encontra-se ocupada por agricultura, reflores-
tamento, ou então por pastagens. Sendo assim, são terrenos já 
bastante desmatados e desconfigurados de suas características 
naturais. Na maior parte deles, nem mesmo as encostas exces-
sivamente declivosas foram poupadas dos desmatamentos.
Como problemas mais específicos de cada subdomínio, salien-
tam-se que, no caso do Subdomínio 4B, a maior parte de sua 
superfície encontra-se ocupada por extensos bananais, os quais 
se estendem até às vertentes excessivamente declivosas e aos 
fundos de vale, onde se formam fortes e erosivas enxurradas 
(figura 122). Nesses casos, pelo menos a vegetação dos fundos 
de vale deveria ser recomposta. Tem um papel importantíssimo 
para reduzir o aporte de agrotóxicos aos cursos d´água, aplica-
dos com intensidade na cultura da banana.

Numa pequena parte deste subdomínio, também se localiza a cidade de Cajati, cujo processo de urbanização, de 
modo inadequado, está se estendendo para terrenos declivosos, a exemplo do que vem acontecendo no Jardim 
Santa Rita, onde o parcelamento do solo está sendo feito segun-
do o modelo quadriculado, a divisão do terreno é feita em lotes de 
pequenas dimensões e os arruamentos estão sendo executados 
em concordância com os declives acentuados das encostas. Dentre 
alguns dos principais problemas observados e decorrentes desta 
forma de urbanização, destacam-se que:

	muitos dos arruamentos ficaram com as rampas com declives 
excessivamente acentuados (figura 123). Isso dificulta bastante a 
circulação de pedestres e o tráfego de carros pesados que, ao su-
birem as ladeiras muito declivosas, geram muita poluição sonora e 
atmosférica;

	nesses arruamentos as águas das chuvas concentram-se e se 
formam grandes enxurradas com alto potencial erosivo, de destrui-
ção de obras e de alta capacidade de transporte de detritos, que 
acabam parando nas planícies e no leito do rio Jacupiranga, que 
passa por esta cidade e a cada ano que passa tem o nível de suas 
enchentes bastante aumentado.

	para minimizar declives, tanto os arruamentos como as 
moradias, estão sendo executados fazendo-se profundas 
escavações nas quais se expõem horizontes de solos, na 
maior parte das vezes, expansivos, gerando situações pro-
pícias ao aparecimento de focos erosivos e a que ocorram 
deslizamentos de terra, que podem soterrar as construções 
abaixo (figura 124). Em muito locais observaram-se indícios 
de que mesmo os taludes de corte revestidos por muros en-
contram-se em processo de desestabilização (figura 125). 
Isto acontece devido aos argilominerais expansivos presen-
tes nos solos de alteração destas rochas.
Pelos motivos acima, em terrenos como os do Jardim San-
ta Rita, o modelo de urbanização mais adequado é o com 
os arruamentos traçados em concordância com as curvas 
de nível. Os lotes devem ser de grandes dimensões, gran-
de parte deles deve ser reservada para área verdes, deve-
se evitar fazer escavações para aplainar o terreno e as 
construções devem ser adaptadas à morfologia do relevo. 
Por ser este um tipo de urbanização muito caro, nas deci-
sões de planejamento urbano, terrenos declivosos não de-
vem ser destinados à população de baixo poder aquisitivo. 
Um aspecto importante de se levar em conta nestes terrenos é que, quando se faz uma escavação um pouco 
mais profunda, é grande a possibilidade de se encontrar solos expansivos, geotecnicamente bastante proble-
máticos e de alta suscetibilidade à erosão se ficam expostos na superfície às oscilações dos estados úmido e 
seco. Em tal situação, mesmo sendo argilosos, desagregam-se e erodem como se fossem areias inconsolidadas 
(figura 126).
Também neste Subdomínio existe um grande empreendimento minerário que explora e  beneficia rochas carbona-
títicas para fabricação de cimento e fertilizantes. O maior impacto ambiental é causada à paisagem, em razão das 
imensas áreas ocupadas pelas grandes pilhas de rejeito e pelas lagoas de decantação (figuras 127 e 128).
No Subdomínio 4A, destaca-se que existem muitas pedreiras (figura 113), tanto em atividades como paralisadas. 
Dentre os problemas relacionados, destacam-se os processos erosivos, verificados ao longo das vias de acesso 
às lavras, executadas com cortes bastante profundos e sem os devidos cuidados com os processos erosivos e 
com o controle das águas pluviais. Outro problema é a degradação da paisagem nas frentes de lavra, em razão 
das escavações feitas para se expor matacões, da formação de depósitos de rejeito e pelo abandono das lavras, 
sem a adoção de medidas recuperativas. Cabe ressaltar que a atividade de exploração de rochas associada ao 
Subdomínio 4A é importante, necessária e é fonte de muitos empregos para a região, porém, deveria ser praticada 
com mais cuidados ambientais. Deveria-se exigir que os mineradores adotassem medidas que minimizassem os 
processo erosivos nas vias de acesso às lavras e que cumprissem a lei que obriga que as áreas mineradas sejam 
recuperadas, assim que paralisadas.
Também não se deveria permitir o manuseio de substâncias poluentes nas frentes de lavras, como foi constatado, 
pois aí as rochas estão expostas e pelas suas fraturas os poluentes podem se infiltrar e chegar rápido até às águas 
subterrâneas. 

Figura 122 - Plantação de banana em áreas declivosas 
do subdomínio 4B.

Figura 123 - Um arruamento da cidade de Cajati, 
traçado em concordância com um declive bastan-
te acentuado, o que não é recomendável.

Figura 124 - Nesta foto dá para se notar, pelo des-
nível entre as coberturas das moradias, o quanto, 
em poucos metros foi escavado para aplainar o 
terreno

Figura 125 - Neste local observou-se que um  
muro de contenção de talude recém-construído já 
se encontrava em processo de desestabilização 
pela pressão do aterro. 

Figura 126 - Erosão em sulco, induzida pela exposição 
de solos expansivos à concentração das águas pluviais. 
Cabe lembrar que todo material que erode neste locais 
acabam parando nos cursos d’água, entupindo-os e agra-
vando os problemas das enchentes.

Figura 127 e 128 - Mostram uma 
pequena parte da imensa lagoa de 
decantação da lama e das grandes 
pilhas de rejeito, originados pelo 
beneficiamento do carbonatito de 
Cajati.

Pilha de rejeito
Figura 127 Figura 128
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2 2.2.5 - Domínios 5

A - Elementos e área de definição

Como Domínio 5 foram diferenciados os terrenos sustentados por 
rochas magmáticas básicas, representadas por diabásios e, mais 
restritamente, basaltos e gabros.
A origem dessas rochas é relacionada ao mesmo evento vulcâni-
co que deu origem às rochas do Domínio 4. Delas se diferenciam 
apenas porque se originaram do magma que, ao contrário das ro-
chas do Domínio 4, que se cristalizaram num ambiente vulcânico, 
elas se cristalizaram nas fendas que serviram de duto para o fluído 
magmático subir (Vide capítulo 2, item 2.1). Razão pela qual apare-
cem na área como pequenos e grandes e veios (diques) encaixa-
dos em outros tipos de rochas (figura 129).

Como pode ser observado na figura 130, existem duas faixas onde 
se concentram os diques na área. Salienta-se que existem muito 
mais diques do que os que aparecem em destaque nesta figura. 
Entretanto, a maior parte deles não apresenta espessura suficiente 
para ser delimitada na escala deste trabalho. 

B - Caracterização geoambiental geral:  particularidades im-
portantes da geologia, relevo e solos, respectivas implicações 
geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais, ambientais e 
recomendações

APIAI

ITAPERUÇU

RIO BRANCO
DO SUL

CAJATI

REGISTRO

PARIQUERA-AÇU

JACUPIRANGA

BOCAIÚVA
DO SUL

SETE
BARRAS

IPORANGA

CERRO AZUL

TUNAS DO
PARANÁ

CAMPINA GRANDE
DO SUL

ELDORADO
PAULISTA

BARRA DO
TURVO

RIBEIRA ITAOCA

ADRIANÓPOLIS

BARRA DO
CHAPÉU

ITAPIRAPUÃ
PAULISTA

Figura 129 - Dique de rocha magmática básica, 
neste caso, encaixado numa rocha metacalcária 
do Subdomínio 9B.

Figura 130 - Área de definição do Domínio 5.

Geologia - sustentam os diques diabásios, gabros e basaltos. São rochas que recebem denominações diferentes 
mas que apresentam a mesma origem e a mesma composição químico-mineral. Diferenciam-se apenas pelo ta-
manho dos minerais, que se deve à diferença de tempo que o magma demorou para se esfriar e cristalizar-se nas 
diferentes profundidade da crosta da Terra. Nos gabros e diabásios os minerais podem ser visualizados a olho nu. 
Já nos basaltos não.
São rochas que, via de regra, apresentam-se densamente fendilhadas em várias direções, especialmente os diabá-
sios e basaltos.
Apresentam composição básica, com teor de sílica em torno de 45 e 52% e são compostas quase que exclusi-
vamente por minerais máficos (escuros) ferromagnesianos, principalmente olivina, clinopiroxênios e plagioclásio 
cálcico. Por serem rochas escuras e bastante densas, popularmente são conhecidas como pedra-ferro, ou então, 
pedra-capote — quando ocorrem sob a forma de pequenos blocos ovalados (figura 131).
Apresentam baixa resistência ao intemperismo físico-químico, se alteram para argilominerais liberando vários ele-
mentos químicos e se decompõem de forma peculiar, através de frentes de alteração esferoidal, que faz com que se 
descamem e alterem-se de forma concêntrica, como se descascam as cebolas (figuras 131 e 132).

Outra particularidade geológica importante é que a existência dos diques indica que o substrato rochoso da região 
passou por uma tectônica distensiva, ou seja, uma tectônica que abriu fendas dos mais diversos tamanhos nas ro-
chas nas quais eles estão encaixados.

Relevo - pelo fato de ocorrerem como diques o relevo se diferencia por ser sob a forma de estreitas cristas alon-
gadas na direção NW-SE, dispostos discordantemente da estruturação regional do relevo sustentado pelas rochas 
metamórficas. Tais cristas tanto podem ser topograficamente bem destacadas como podem ser bem desgastadas, 
estando por vezes bem rebaixadas em relação aos terrenos circunvizinhos. Na figura 130, estão representados 
somente os diques topograficamente mais destacados, que se sobressaem por serem cristas estreitas de cotas 
elevadas, de topos curtos e estreitos e de encostas longas convexas-concâvas ou convexas-retilíneas-côncavas, 
com declives, em geral, superiores a 20%. O sistema de drenagem apresenta alta densidade de canais, quase que 
exclusivamente de escoamento das águas pluviais, os vales são um tanto profundos e relativamente estreitos.
Solos - solos residuais de basaltos, gabros e diabásio se caracterizam por serem bastante argilosos. Apresentam 
altos teores de ferro, manganês e titânio e destacada cor marrom avermelhada, o que sugere que são lateríticos. 
A espessura, o grau de pedogênese e as características físico-químicas variam bastante, conforme a posição que 
ocupam no relevo. Dos topos das cristas até às meias-encostas, predominam solos residuais, geralmente com a 
pedogênese bastante heterogênea. Em tais situações, são bastante variados, tanto em termos de grau de evolução 
pedogenética como  em espessuras e características físico-químicas. Neste caso, costumam apresentar os horizon-
tes A, B e C com características físicas bem diferenciadas, sendo que os horizontes inferiores, na maior parte das 
vezes, exibem evidências de que são portadores de argilominerais expansivos, sugerida pelo fendilhamento e pela 
existência do fenômeno do empastilhamento — desagregação sob a forma de  minúsculas “pastilhas”, que mate-
riais argilosos expansivos sofrem se são submetidos à  alternância entre os estados úmido e seco (figura 100).

Figura 132 - Alteração esferoidal em um afloramento de diabá-
sio do Domínio 5.

Domínio 5

Dique

Figura 131 -  Um bloco de diabásio em decomposição 
esferoidal. Em decorrência deste modo de se alterar, por 
vezes, formam-se blocos que lembram o casco de tar-
tarugas, o que leva a serem conhecidas como “pedra-
capote”. 



29

Nos sopés das cristas predominam solos transportados, em geral, 
bem evoluídos, profundos (mais de 3 metros), periodicamente reno-
vados por movimentações de massas e pelos solos transportados 
pelas enxurradas das partes altas. Em tais situações, neles podem 
existir mergulhados, em diferentes quantidades, blocos e matacões 
de rochas duras (figura 133).
Um aspecto a ser destacado é que neste domínio existem mui-
tos  locais onde ocorrem pequenas manchas de solos do tipo Ter-
ra Roxa, uma das melhores terras do mundo, a exemplo das que 
ocorrem em grandes extensões dos terrenos basálticos das regiões 
Sul-Sudeste do Brasil.
Como implicações conseqüentes das características retromencio-
nadas, destacam-se que:

do ponto de vista geotécnico 
	tratam-se de terrenos com relevo com escoamento superficial bastante rápido. Quando chove um pouco mais 
forte, rapidamente formam-se grandes enxurradas com alto potencial de erosão e de transporte de sedimentos. 
Sendo assim, no caso de se fazer obras de disciplinamento das águas pluviais, especialmente nos sopés das encos-
tas, elas devem ser dimensionadas de modo que suportem o grande volume d´água que de repente pode se formar 
com uma chuva um pouco mais forte;

	os solos, por serem argilosos, apresentam erosividade natural baixa. Já a induzida pela execução de escava-
ções, depende bastante do grau de evolução pedogenética. Onde a pedogênese é avançada, é baixa e, nesse caso, 
eles mantêm boa estabilidade se são expostos em taludes de corte. Onde são pouco evoluídos, em geral, exibem 
feições de que contêm argilominerais expansivos. Neste caso, erodem bastante e se desmoronam com facilidade 
se são expostos em taludes de corte e em obras terraplenadas; 

	o potencial de movimentos de massas (escorregamentos e rolamentos de blocos e matacões) natural é baixo. 
Mesmo nas encostas com declives acentuados não se observaram movimentos de massas. Entretanto, há de se 
considerar que, no caso de se fazer escavações, é grande a possibilidade de se expor nos taludes de corte solos 
expansivos e blocos e matacões a situações propícias a rolamentos;

	por serem rochas de baixa resistência ao intemperismo físico-químico e que se alteram de modo diferenciado, 
a profundidade do substrato rochoso costuma ser bastante irregular. Pode ocorrer a situação de que em poucos 
metros se passe de um local onde o solo é bem profundo para um que é bem raso;

	as facilidades e dificuldades para se executar escavações, perfu-
rações e fazer obras subterrâneas variam bastante de local para lo-
cal, tanto na lateral como na vertical. Existem porções onde o manto 
de alteração é bastante profundo e de baixa resistência ao corte e à 
penetração até altas profundidades e existem porções onde desde 
muito próximo da superfície poder-se-á encontrar rochas duras que 
necessitam do uso de explosivos para desmontá-las. Destaca-se 
que pela forma com que se alteram diabásios, gabros e basaltos, 
mesmo nos locais onde os solos são profundos e bem evoluídos, 
de modo imprevisível, neles podem existir mergulhados blocos e 
matacões de rochas duras, que podem ser isolados ou então con-
centrados em grande número. Isso pode dificultar e encarecer bas-
tante a execução de escavações e perfurações e pode ser um pro-
blema sério se as fundações de uma construção ficarem parcialmente apoiadas sobre blocos e matacões. Em tal 
situação, eles podem se movimentar e as obras podem se desestabilizar (figura 134);

	as rochas deste domínio são portadoras de alta densidade de fendas abertas e dispostas em várias direções 
(figura 127). Isso faz com que delas se desprendam blocos com facilidade em taludes de corte e que por elas fluidos 
se infiltrem e rápido, contribuindo para acelerar os processos intempéricos. Tais características indicam que nos 
locais onde o substrato rochoso aflora, ou está próximo da superfície, cuidados especiais devem ser tomados com 
a contenção de taludes de corte e com as obras das quais possam vazar substância poluentes, como gasodutos, 
oleodutos, tanques de combustíveis, cemitérios etc. A possibilidade de que os poluentes penetrem pelas fendas e 
cheguem até as águas subterrâneas é grande; 

	os solos pouco evoluídos, por conterem argilominerais expansivos, são colapsíveis, característica que pode 
causar problemas de trincamentos e desestabilizar obras enterradas e faz com que  neste caso sejam solos bastan-

te suscetíveis à erosão, se ficam expostos à concentração das 
águas pluviais;

	os solos, por serem argilosos, tornam-se excessivamente 
aderentes e escorregadio quando molhados, portanto, não se 
deve iniciar demoradas obras que envolvem escavações duran-
te os períodos chuvosos. Maquinários e ferramentas emplas-
tam-se excessivamente e as vias de acesso às obras tornam-se 
bastante escorregadias;

	a existência de rochas magmáticas na forma de diques, 
como é o caso das que sustentam este Domínio, indica que 
é grande a possibilidade de que no subsolo da sua região de 
definição existam muitas descontinuidades geomecânicas e hi-
dráulicas relacionadas a falhas, fraturas e a mudanças abrup-
tas de litologias de diferentes características geotécnicas. Este 
é um aspecto importante de ser levados em conta no caso de 
fazer grandes obras subterrâneas, como dutos enterrados, tú-
neis etc.

	o manto de alteração, por ser argiloso, quando a pedogênese é avançada, apresenta baixa permeabilidade, é 
pouco erosivo e de boa capacidade de se compactar. Portanto, é bom para ser usado como material de empréstimo. 
Por outro lado, quando a pedogênese é pouco avançada, apresenta argilominerais expansivos. Neste caso, não é 
recomendável utilizá-lo como material de empréstimo em obras em que fica sujeito à alternância dos estados úmido 
e seco.

do ponto de vista agrícola - as implicações são tanto negativas como positivas.

Dentre as negativas, destacam-se que:

	na maior parte da área de definição dos diques os declives acentuados impedem ou dificultam bastante o uso 
de implementos agrícolas motorizados. Sendo assim, são inadequados para o aproveitamento agrícola intensivo e 
mecanizado; 

	as características topográficas não são favoráveis a que se incorpore matéria orgânica no solo, portanto, na 
maior parte do terreno a camada agrícola é pobre em matéria orgânica;

	o potencial de erosão hídrica, tanto a laminar como a concentrada, é alto. Os solos erodem bastante e se depau-
peram rápido se são arados e ficam desprotegidos de cobertura vegetal;

	por serem argilosos, os solos se compactam, impermeabili-
zam-se e se tornam bastante erosivos se forem continuamente 
mecanizados com equipamentos pesados ou pisoteados por 
gado. Cargas elevadas contínuas fazem com que se forme 
uma camada subsuperficial altamente endurecida e imperme-
ável — fenômeno conhecido como pé-de-grade. Esta camada 
funciona como uma superfície de deslize da camada mais su-
perficial, que, por ser menos compactada, mais friável e per-
meável, quando chove, encharca-se excessivamente e é facil-
mente removida por erosão laminar (figura 136). Assim, mesmo 
sendo argilosos, os solos deste Domínio, se forem manuseados 
de forma inadequada, podem se tornar tão erosivos quanto um 
solo arenoso;

	solos argilosos são naturalmente pouco permeáveis, des-
sa forma, nas condições topográficas de declives acentuados, 
no caso de se fazer a irrigação, deve-se optar pelo método do 
gotejamento. Por outros métodos, a maior parte d´água não se 
infiltra, escorre e forma enxurradas altamente erosivas;

	em razão da pedogênese não ser homogênea, em pouco metros os solos podem apresentar grandes diferencia-
ções de espessura e de características físicas e, certamente,  químicas. Desta forma, a qualidade agrícola também 
deve variar bastante, razão pela qual as plantas podem se desenvolver de forma bastante diferenciada;

	os solos quando são excessivamente evoluídos podem apresentar problemas de excesso de alumínio, ou seja, 
devem ser bastante ácidos;

Figura 133 - Matacões como o desta foto ocorrem 
com freqüência em meio aos solos transportados 
que existem no sopé das cristas sustentadas por 
rochas básicas.

Figura 134 - Mostra o que pode acontecer se fun-
dações de obras ficarem parcialmente apoiadas 
sobre matacões.

Figura 135 - Afloramento de rocha magmática bási-
ca, densamente fendilhada em várias direções, o que 
possibilita que seja desmontada com facilidade com 
maquinários em pequenos fragmentos, aproveitados 
para cascalhar estradas. 

Figura 136 - Erosão laminar, induzida pelo uso con-
tínuo de equipamentos pesados na mecanização de 
solos argilosos. 

Blocos de rocha fresca
Manto de alteração

Rochas básicas frescas
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Dentre as implicações positivas, salientam-se que:

	por serem argilosos, os solos são naturalmente pouco erosivos, são bastante porosos e apresentam boa capa-
cidade de reter, fixar nutrientes e de assimilar matéria orgânica. Conseqüentemente, devem manter boa disponibili-
dade hídrica para as plantas por longo tempo dos períodos mais secos e devem responder bem à adubação ;

	por serem derivadas de rochas que liberam vários nutrientes, principalmente magnésio, cálcio, sódio e potássio, 
os solos apresentam fertilidade natural que varia de muito boa nos não-excessivamente evoluídos a boa nos mais 
evoluídos;

	embora na maior parte dos diques o relevo seja inadequado para a agricultura mecanizada de ciclo curto, nos 
sopés das cristas existem pequenas e isoladas parcelas onde o relevo é menos inóspito e elas, geralmente, são 
recobertas por solos do tipo Terra Roxa, de excelentes características físicas para a agricultura. Desta forma, 
desde que adotadas práticas conservacionistas, principalmente para minimizar o potencial de erosão hídrica, e se 
melhorar a da qualidade química destes solos, tais parcelas podem ser bem aproveitadas para o plantio, inclusive 
de ciclo curto.

do ponto de vista hidrológico - salienta-se que:

	nas rochas magmáticas básicas sob a forma de diques as águas subterrâneas encontram-se armazenadas e cir-
culam pelos espaços vazios relacionados a falhas e fraturas que elas costumam conter em alta densidade e dispos-
tas em várias direções. Neste sentido, trata-se de um aqüífero fissural com bom potencial. No entanto, o potencial 
exploratório é bastante irregular e depende da espessura dos diques e da profundidade do poço, que para alcançar 
bons depósitos d´água deve ultrapassar o nível de base dos diques. No que diz respeito ao potencial relacionado 
ao manto de alteração, é baixo, pois, além de ser pouco permeável, a topografia é desfavorável a que as águas 
subterrâneas fiquem retidas na área de definição dos diques.

	pelo fato dos diques ocorrerem concentrados em faixas e porque estão dispostos transversalmente às estruturas 
das rochas metamórficas, nas regiões onde eles ocorrem em maior concentração configuram-se diversas feições 
morfolitoestruturais bastante favoráveis a que existam importantes barreiras e armadilhas hidrogeológicas, relacio-
nadas a falhas, fraturas e a mudanças bruscas entre litologias de comportamentos hidrodinâmicos distintos. Espe-
cialmente nas regiões onde os diques aparecem cortando as rochas calcárias dos subdomínios 9B� e 9B2  (figura 
137) e as granitóides e gnaisse-migmatíticas dos domínios  8, 10 e 11.

	a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas depende bastante da espessura dos solos argilo-
sos. Onde são espessos, é baixa. Solos argilosos apresentam boa capacidade de reter e eliminar poluentes. Já 
onde são rasos e as rochas afloram a vulnerabilidade é alta. Os poluentes podem se infiltrar rápido pelas fendas 
abertas que existem em alta densidade nas rochas deste Domínio e podem chegar até às águas subterrâneas 

sem serem depurados. Em tais locais, cuidados especiais devem ser tomados com todas as fontes potencialmen-
te poluidoras;

	devido aos declives acentuados e à baixa permeabilidade dos solos argilosos, quando chove, a maior parte das 
águas escorre rápido para os canais de drenagem e flui para fora da área de definição dos diques. Nesse sentido, 
o potencial de recarga das águas subterrâneas é muito baixo. Por isso a vegetação tem um papel fundamental para 
aumentar o tempo de permanência das águas das chuvas na área de definição dos diques, melhorando um pouco o 
potencial de infiltração. Cabe destacar que a recarga das águas subterrâneas pode se dar através das fraturas das 
rochas encaixantes dos diques;

	são terrenos com deficiência de água superficial. Todos os canais de drenagem são secos. Funcionam apenas 
como de escoamento das águas das chuvas. Existem nascentes d´água somente no sopés das cristas, o que indi-
ca que a profundidade do lençol freático é alta.

do ponto de vista mineral - o potencial mineral 
se restringe à possibilidade de se explotar brita e 
rocha para revestimento e construção de calça-
das, muros etc (figura 138). Destaca-se que são 
dos diques de diabásio que se lavram as “pe-
dras pretas” utilizadas para compor as calçadas 
do tipo petit-pavet, muito comuns nas cidades da 
região metropolitana de Curitiba.
Um aspecto importante de ser considerado no 
emprego destas rochas para brita ou pedra de 
revestimento é que elas não são muito ade-
quadas para serem utilizadas em obras em que 
ficam expostas ao sol e à alternância dos es-
tados úmido e seco. Em tais situações, rochas 
básicas alteram-se relativamente rápido, tan-
to por intemperismo físico como químico e, no 
início do processo de alteração, seus minerais 
se transformam em argilominerais expansivos, 
minerais que se expandem e contraem-se bas-
tante, gerando o fenômeno da colapsividade. 
Sendo assim, não são as melhores rochas para 
serem utilizadas como brita para pavimentação asfáltica e como chapas de revestimentos para obras em que ficam 
expostas ao sol e a oscilações de graus de umidade. Nestas situações, pavimentos asfálticos esquentam bastante 
e se danificam rápido e a superfície das chapas de revestimentos podem se ”descamar”.

do ponto de vista ambiental - destaca-se que as áreas de definições dos diques:

	constituem-se em estreitas e alongadas ilhas de bons solos em meio a uma região em que predominam solos, 
em geral, não muito bons;

	caracterizam-se por serem relevos que estão passando do estágio juvenil para o de maturidade, razão pela qual 
são terrenos ainda não estabilizados e que se encontram em franco processo de desgaste;

	são drenadas por um denso sistema de drenagem que está em pleno processo de aprofundamento, está esca-
vando e não está depositando sedimentos, é desprovido de planícies aluviais e nelas se formam enxurradas com 
alta capacidade de remoção e transporte de detritos. Conseqüentemente, embora os solos sejam naturalmente pou-
co erosivos, a erosão hídrica acaba transportando grande quantidade deles para o limite dos terrenos circunvizinhos 
mais baixos;

	existem porque a região passou por processos tectônicos distensivos, ou seja, por uma tectônica que abriu 
fendas nas rochas. Conseqüentemente, as faixas onde os diques ocorrem em maior concentração se caracterizam 
como zonas de fraqueza tectônica que aumentam bastante o potencial hidrogeológico da região, especialmente 
onde os diques ocorrem mais concentrados.

C - Uso e ocupação, problemas relacionados  e recomendações para ações recuperativas

A maior parte da área de definição dos diques, mesmo as áreas de relevo bastante declivoso, encontra-se ocupada 
por agricultura ou pastagens. Nesse caso, como no restante da bacia, o principal problema são os desmatamentos 
que fizeram e continuam fazendo das encostas excessivamente declivosas. Outro problema nada grave, mas que 
deve ser evitado, é a exposição de blocos e matacões a desestabilizações nos taludes de corte de algumas estradas 
que seccionam altas cristas sustentadas por diques. Podem rolar e causar acidentes nas estradas.

Figura 137 - Mostra uma das situações em que diques estão  encaixados em rochas carbonáticas dos Subdomínios 9B� e 9B2, 
configurando-se numa morfoestrutura favorável à existência de bons depósitos de água subterrânea.

Figura 138 - Dique de rochas magmáticas básicas (diabásio), lavrado 
com pedra de cantaria.

Áreas baixas sustentadas por seqüências carbonáticas impuras 
profundamente intemperizadas.

Dolinas

Cavidades (grutas ou cavernas).

Diques de rochas básicas 
(direção NW-SE).
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2.2.2.6 - Domínio 6

A - Elementos e área de definição

Como Domínio 6 foram diferenciados os terrenos sustentados pelos sedimentos correlacionados às formações Fur-
nas, pertencentes à bacia do Paraná, importante compartimento geotectônico de abrangência regional, que se faz 
presente na área através de uma estreita faixa, correspondente à sua porção de borda extremo leste (figura 139).

B - Caracterização geoambiental geral:  particularidades importantes da geologia, relevo e solos, respecti-
vas implicações geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais, ambientais e recomendações

Geologia -   Na área em questão, afloram somente os sedimentos que teriam se depositados numa época em que 
a bacia do Paraná ainda estava se formando e teria passado por vários tipos de ambientes tectono-climático-de-
posicionais (vide Capitulo 2- Item 2.1), predominando a ambiência continental. Em razão disso, o substrato rochoso 
deste Domínio é formado por um empilhamento irregular de camadas horizontalizadas ou suborizontalizadas que, 
em alguns lugares, chegam a formar um pacote com mais de 300 metros de espessura e que se diferenciam por 
serem predominantemente arenosas, estando representadas por arenitos (figura 140) de granulação média a gros-
sa, malselecionados (compostos de grãos de minerais de vários tamanhos e formas), de cor cinza esbranquiçada, 
na maior parte das vezes com alta participação de material argiloso (feldspático) e por arenitos conglomeráticos, ou 
seja, constituídos  por uma matriz média a grossa, que envolve fragmentos (seixos) de vários tamanhos de outras 
rochas, principalmente de quartzo, quartzito, granito e gnaisse. Em menor proporção, também existem camadas de 
arenitos finos e essencialmente quartzosos. De forma subordinada, intercalam-se nos arenitos leitos de sedimentos 
argilosos, síltico-argilosos e síltico-arenosos (figura 141), os quais, ao contrário dos arenitos, na maior parte das 
vezes são pouco consolidados e exibem feições de que são portadores de argilominerais expansivos.

ë

Figura 139 - Área de definição do Domínio 6.

Via de regra, os sedimentos are-
nosos encontram-se bastante si-
licificados, endurecidos, fratura-
dos e afloram de forma irregular, 
tanto sustentando paredões de 
drenagem verticalizados como 
sob a forma de extensos ou pe-
quenos lajeados.
Relevo - a área de definição 
deste Domínio faz parte da Es-
carpa Devoniana, importante 
feição geomorfológica que se 
estende por mais de 260 Km dos 
estados de São Paulo e Paraná, 
separando, na área em questão, 

o primeiro do segundo Planalto Paranaense. Essa escarpa, com cotas que chegam a �.200 metros, constitui-se 
numa frente erosiva de relevo assimétrico (figura 142), ou seja, uma morfoestrutura formada por uma porção es-
carpada, com desnível variando entre 100 e 200 metros e  por uma porção de topo, onde o relevo é suavizado, 
variando de suave ondulado a ondulado, mas com o sistema de drenagem principal apresentando vales estreitos, 
profundos, encaixados, muitos dos quais formando profundos cânions e com os rios de águas rápidas, turbulentas 
e, na maior parte das vezes, correndo sobre o substrato rochoso.

Solos - nas porções escarpadas a topografia não é fa-
vorável a que os processos pedogenéticos se desenvol-
vam. À medida que as rochas se alteram, o material de 
alteração é removido pelas enxurradas. Sendo assim, 
aí inexistem solos, ou então são bastante rasos e pou-
co evoluídos, do tipo cambissolo ou litosolo. Nos sopés 
das escarpas e até uma certa altura delas, ocorrem solos 
transportados e também depósitos de tálus (figura 143), 
ou seja, depósitos formados por um solo arenoso mistu-
rado com grande quantidade de blocos e matacões de 
arenitos que se desprendem das escarpas.
No topo das escarpas ocorrem dois tipos de solos bem 
distintos. A maior parte dos terrenos mais planos é 
recoberta por um solo transportado, cuja espessura pode 
variar de local para local de menos de 20cm a mais de 3 
metros. Este solo chama atenção pela destacada cor pre-
ta, sugerindo que é rico em matéria orgânica. Na maior 

parte das vezes este solo preto é constituído de um só horizonte, que se encontra depositado em contato brusco 
sobre as camadas de arenitos, em geral, bem preservados do intemperismo e bastante endurecidos e silicificados 
(figura 144).
De modo mais restrito, principal-
mente onde o relevo é mais eleva-
do e junto aos vales de drenagem, 
a camada orgânica é ausente e aí 
podem aparecer solos residuais de 
arenitos, de siltitos ou de argilitos, 
quase sempre pouco evoluídos, 
sendo do tipo litossolo, ou então é o 
substrato rochoso, totalmente des-
provido de pedogênese, que aflora 
sob forma de extensos lajeados. 
Outro aspecto que chama atenção 
é que os solos residuais de sedi-
mentos síltico-argilosos mostram 
sinais de que contêm argilominerais 
expansivos.

Figura 140 - Afloramento de arenito, um 
dos litotipos predominantes no Domínio 6.

Figura 141 - Intercalações irregulares 
de camadas arenosas e síltico-argilosas, 
exibindo erosão diferencial.

Figura 142 - Em primeiro plano, destacam-se os terrenos cor-
respondentes ao Primeiro Planalto Paranaense, sustentados 
por rochas precambrianas. Ao fundo, destaca-se o Segundo 
Planalto, sustentado principalmente por arenitos devonianos.

Figura 144 - Solo preto, do tipo trans-
portado, rico em matéria orgânica, de-
positado diretamente sobre arenitos, 
uma situação bastante comum nos ter-
renos deste Domínio.

Figura 143 - Depósitos de tálus, forma-
do por uma mistura de solo com blocos 
e matacões que se desprendem das es-
carpas.

Camada arenosa

Camada siltico-argilosa

Camada arenosa

Camada siltico-argilosa

Zona de depósito de tálus Camada de arenito
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Como implicações decorrentes das características retromencionadas, salientam-se que:

do ponto de vista geotécnico - no caso de se executar qualquer obra na área de definição deste Domínio é impor-
tante que se leve em conta:

	que são terrenos onde as características  geotécnicas tanto dos solos como do substrato rochoso variam bas-
tante. Nos solos varia porque o grau de pedogênese não é homogêneo e a maior parte do Domínio é recoberta por 
dois tipos de solos de origem e textura bastante diferentes. Sendo assim, em curtas distâncias e, por vezes, num 
mesmo local, lado a lado podem ocorrer solos com as mais diferentes espessuras e características geotécnicas. Do 
substrato rochoso, variam na vertical porque se trata de um empilhamento em que se alternam irregularmente entre 
si camadas horizontalizadas de diversas espessuras de sedimentos de granulometria fina, da fração silte-argila, 
portanto, mais dúcteis do que rúpteis, com camadas de sedimentos arenosos de granulometria média a grossa, por 
vezes conglomeráticos, conseqüentemente, mais rúpteis do que dúcteis. Portanto, são materiais que respondem de 
maneira bastante diferenciada quando submetidos a esforços e a cargas. Desta forma, no caso de se fazer ensaios 
geotécnicos dos solos, devem ser feitos em materiais coletados em malha pouco espaçada, e do substrato rochoso, 
devem ser amostrados materiais de várias profundidades, de cada variação litológica;

	os potenciais de erosão hídrica e de movimentos naturais de massas  
variam bastante, conforme a situação em que se está no relevo. Nas 
zonas escarpadas e nos taludes dos vales de drenagem, tanto os poten-
ciais erosivos como de movimentos naturais de massas (escorregamen-
tos e desprendimentos e rolamentos de blocos), são altos (figuras 145 e 
147), especialmente onde existem depósitos de tálus. Já na porções de 
topo, fora da zona de influência dos canais de drenagem mais profun-
dos, o potencial de movimentos naturais de massas é baixo, porém, o 
potencial de erosão hídrica é alto, pois, embora o relevo seja suavizado, 
o sistema de drenagem é bastante encaixado e de alta energia. Está 
escavando muito mais do que depositando sedimentos;

	a erosividade natural dos solos varia bastante. É baixa nos solos pre-
tos orgânicos e é alta nos solos residuais de arenitos e de sedimentos 
síltico-argilosos. Nesse último caso, em decorrência da existência de 
argilominerais expansivos (figura 146). Um aspecto que chama a aten-
ção é que, em razão da presença de argilominerais expansivos, os ma-
teriais síltico-argilosos são bem mais erosivos e se desestabilizam com 
mais facilidade em taludes de corte do que os arenosos;

	exceto na porção escarpada, no restante do Domínio, pelo fato do relevo ser suavizado, no caso de se fazer 
obras viárias não haverá necessidade de se fazer cortes muito profundos para minimizar declives;

	a alta densidade de fraturas dispostas em várias direções e o empilhamento de camadas de caracterís-
ticas geomecânicas e hidráulicas diferentes e que mudam bruscamente de uma para outras se constituem em 
descontinuidades que facilitam os desprendimentos de blocos e os desmoronamentos de taludes de corte;

	a profundidade do substrato rochoso é bastante irregular, podendo, em poucos metros variar de rasa a pro-
funda e, em muitos locais, desde a superfície, ter-se-á que usar explosivos para desmontar arenitos altamente 
endurecidos, ou então ter-se-á que escavar e expor nos taludes de corte camadas de litologias de características 
geomecânicas contrastantes, principalmente na região da base das escarpas, onde a seqüência sedimentar está 
em contato brusco com as seqüências metamórficas intensamente tectonizadas e dobradas do Domínio 9; 

	dentre os constituintes litológicos, predominam rochas ricas em quartzo e também existem camadas de argilas 
muito rijas e de alta cerosidade. Tais materiais são difíceis de serem perfurados com sondas rotativas —  o quartzo 
é um mineral muito duro e abrasivo e por isso as brocas desgastam-se muito rápido e as argilas podem prender e 
fazer com que as sondas patinem; 

	nos locais onde o escoamento superficial é deficiente, devido à dife-
rença entre a permeabilidade muito alta dos solos orgânicos e a perme-
abilidade muito baixa do pacote sedimentar (figura 148), o lençol freáti-
co pode estar situado a baixas profundidades ou aflorar (figura 149), o 
que os tornam inadequados para locação de fontes com alto potencial 
poluidor, como cemitérios, por exemplo. Em razão disso, muito tempo 
depois das chuvas, também pode ficar minando água nos taludes de 
corte (figura 150). Este fato, aliado ao alto poder corrosivo dos solos 
orgânicos, faz com materiais enterrados nestes locais se danifiquem 
bastante rápido;

	na região das escarpas existem espessos depósitos de talús, que 
se trata de um material de comportamento geotécnico bastante hetero-
gêneo, difícil de ser escavado e perfurado e altamente suscetível a se 
movimentar naturalmente (bastante instável);

	boa parte da área é recoberta por espessa camada de solos orgânicos, por vezes hidromóficos (saturados em 
água), principalmente onde o relevo é favorável a que as águas das chuvas se concentrem. Tais solos apresentam 
baixa capacidade de suporte, ou seja, se compactam e deformam-se bastante se forem submetidos a cargas eleva-
das. Conseqüentemente, se construções ficarem sobre eles apoiadas, estarão sujeitas a sofrer trincamentos e até 
abatimentos, além de que são bastante ácidos, corrosivos e podem liberar gás metano, conseqüentemente, obras 
neles enterradas danificam-se rápido;

	em alguns locais observaram-se depressões fechadas (pseudo dolinas, figura 151), ou seja, buracos formados 
na superfície porque o solo migrou ou está migrando para cavidades subterrâneas. É um indicativo de que neste 
Domínio existem locais onde há possibilidades de ocorrerem colapsos (afundamentos bruscos);

	a espessura do manto de alteração varia bastante, podendo variar em poucos metros de mais de 5 metros a 
inexistente, ou seja, sem solo, expondo-se o substrato rochoso.

Figura 145 - Foto tomada fora da área, onde 
a Rodovia do Café (BR-277) corta o sopé da 
Escapa Devoniana, sustentada por depósi-
tos de tálus, material altamente suscetível a 
se movimentar naturalmente, o que exigiu a 
execução de caras obras de contenção de 
taludes de corte e de encostas. 

Figura 146 - Talude de corte em que a cama-
da síltico-argilosa, por conter argilominerais 
expansivos, é bem mais erosiva do que a 
arenosa. Quando expostos na superfície os  
minerais expansivos se dilatam e contraem-
se bastante, fazendo com que os materiais  
se desagreguem com facilidade.

Figura 147 - Perfil esquemático mostrando a configuração morfolitostrutural da 
área de definição do Domínio 6 em relação às rochas metamórficas. Situação de 
uma frente erosiva sujeita a desprendimentos de blocos e a grandes movimentos 
naturais de massas. Do ponto de vista hidrogeológico, tal configuração faz com 
que a área de definição deste Domínio na região seja um aqüífero suspenso.

Topo da escapa, onde predominam solos orgânicos bastan-
te permeáveis e de alta capacidade armazenadora d´água.

Camadas de arenitos e conglomerados de permeabili-
dade reduzida pelo alto grau de silicificação, porém bas-
tante fraturados.

Devido à diferença de permeabilidade entre ca-
madas arenosas e argilosas, pode minar água 
nos taludes de corte.
Desprendimentos de blocos condicionados por 
fraturas e planos de acamamento.

Rochas metamórficas do embasamento da Ba-
cia do Paraná.

Figura 149 - No topo das escarpas, 
onde o relevo é favorável a que as 
águas das chuvas se concentrem, a 
diferença de permeabilidade entre os 
solos orgânicos bastante permeáveis e 
os arenitos pouco permeáveis possibi-
lita que se formem muitas lagoas.  

Água minando na zona de contato 
entre solos orgânicos e arenitos

Solo orgânico de alta permeabilidade

Camada de arenito pouco permeável

Figura 150 - Uma particularidade impor-
tante desse Domínio é que muito tempo 
depois das chuvas observa-se que fica 
minando água nos taludes de corte das 
estradas. Isso se deve à diferença entre 
a permeabilidade muito alta dos solos or-
gânicos e a permeabilidade muito baixa 
dos arenitos.

Figura 148 - Numa boa parte deste Domínio a 
camada de solo orgânico bastante permeável 
está depositada diretamente sobre arenitos 
endurecidos e pouco permeáveis.

Figura 151 - Em destaque uma depressão 
fechada (pseudo dolina) sobre arenitos do 
Domínio 6. É um indicativo de que nesse 
local existe uma cavidade subterrânea.

Muro de contenção

Camada arenosas endurecida

Camada síltico-argilosa contendo 
argilominerais expansivos.

Pseudo dolina
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do ponto de vista agrícola - salientam-se como implicações importantes, que:

	a qualidade agrícola dos solos, varia bastante, dependendo de qual dos solos ocorre no local. Se forem os 
solos residuais, a qualidade agrícola é muito ruim. São derivados principalmente de rochas que se alteram para 
solos arenosos liberando poucos nutrientes. Neste caso, além de serem bastante erosivos e de baixa fertilidade 
natural, devem ser bastante ácidos. Se forem os solos transportados, sua destacada cor preta indica que são ricos 
em matéria orgânica. O aspecto positivo disso é que são solos bastante permeáveis, porosos, pouco erosivos e 
apresentam boa fertilidade natural e alta reatividade química, portanto, 
quando adubados, retêm e fixam bem os nutrientes. Por outro lado, são 
excessivamente ácidos, o que exige a aplicação freqüente de calcário 
dolomítico;

	o grau de evolução pedogenética não é homogêneo. Em poucos 
metros pode-se passar de uma mancha de solo profundo e com a pedo-
gênese avançada para uma de solo raso muito pouco evoluído, do tipo 
litossolo, ou então é o substrato rochoso que está aflorante (figuras 152 
e 153);

	a adequabilidade do relevo frente à mecanização e ao plantio varia 
bastante. Nos sopés das escarpas os declives  acentuados impedem ou 
dificultam bastante o uso de implementos agrícolas motorizados. Aí, a 
possibilidade de plantio fica restrita a pequenas e isoladas parcelas, as 
quais, desde que adotadas práticas conservacionistas e de melhoria da 
qualidade dos solos, podem ser aproveitadas para o plantio de subsis-
tência e também para pastagens. Já nas porções de topo, em geral o  
relevo é adequado ao uso de implementos agrícolas motorizados e ao 
plantio extensivo de ciclo curto. Como particularidades negativas, há de 
se considerar que aí existem manchas de terrenos muito planos, com 
drenabilidade deficiente, o que faz com que os solos fiquem por longo 
tempo excessivamente encharcados, podendo causar o apodrecimen-
to de plantas de raízes um pouco mais profundas. Não se recomenda 
drenar e secar estas áreas. Elas têm grande importância ambiental e 
hídrica. Outro aspecto a ser considerado é que, mesmo o relevo sendo 
suavizado, o sistema de drenagem está escavando muito mais do que 
depositando. Conseqüentemente, o potencial de erosão hídrica é bas-
tante alto, razão pela qual não é recomendável plantar na zona de influ-
ência dos canais de drenagem, até porque aí as vertentes costumam ser 
bastante íngremes e os solos geralmente são rasos.

do ponto de vista hidrológico - salienta-se como particularidades importantes, que: 

	o potencial hidrogeológico encontra-se bastante prejudicado pelo alto grau de silicificação das camadas areno-
conglomeráticas, ou seja, grande parte dos espaços vazios que existiam entre os grãos minerais dessas rochas foi 
preenchida por sílica amorfa, o que reduziu bastante seu potencial de armazenamento e de transmissividade d´água. 
Além disso, a configuração morfoestrutural (figura 147), não é favorável a que as águas subterrâneas fiquem arma-
zenadas na área. Embora os arenitos se encontrem densamente fraturados as águas das chuvas que pelas fraturas 
se infiltram acabam minando nos paredões do sistema de drenagem e na zona escarpada (figura 154). Portanto, a 
possibilidade de se encontrar bons depósitos d´água subterrânea é maior em poços que ultrapassem o desnível das 
escarpas, que é mais de 100 metros;

	por ser o relevo assimétrico (figura 142), as águas superficiais se comportam de modo diferenciado. Na zona das 
escarpas, devido aos declives acentuados, o escoamento superficial é bastante rápido. Quando chove, praticamen-
te toda água escorre rápido para os canais de drenagem, que ficam sujeitos a sofrerem grandes e bruscas mudan-
ças de nível e vazão e a receberem enxurradas de alto potencial de remoção e transporte de sedimentos das mais 
variadas granulometrias. Os córregos que aí nascem, apresentam os leitos atulhados de blocos e matacões (figura 
155) e exibem trechos com formações de bonitas corredeiras, pequenas cachoeiras e piscinas naturais. As águas 
são claras, turbulentas, bem oxigenadas e com alta capacidade de se autodepurarem. No entanto, por serem muito 
rápidas, se uma alta carga de substâncias poluentes chegar até um curso d´água, poderá rapidamente ser transpor-
tada para longas distâncias. Na porção de topo, no que diz respeito ao escoamento superficial, existem áreas onde 
é bastante rápido e áreas onde é bastante lento. Quanto à dinâmica das águas dos rios, apesar do relevo aí ser 
suavizado, os rios encontram-se em pleno processo de aprofundamento, por isso, também apresentam as águas 

rápidas, turbulentas, bem oxigenadas, de alta capacidade de 
se autodepurarem e, em sua  maior parte, correndo sobre o 
substrato rochoso arenítico;

	o potencial de recarga das águas subterrâneas varia de 
muito baixo nas porções escarpadas a moderada nas porções 
de topo das escarpas. Nas porções de topo, o potencial de 
recarga é favorecido pela existência de manchas de relevo 
favorável a que as águas das chuvas fiquem nelas retidas 
e também pela existência de pseudo dolinas (figura 151) e, 
principalmente, pela existência da espessa cobertura de solos 
orgânicos que recobrem boa parte da região, que por serem 
bastante permeáveis e porosos, funcionam como uma “es-
ponja” que armazena as águas das chuvas, que lentamente 
vai se infiltrando pelas fraturas existentes nos arenitos. Cabe 
ser lembrado, como já mencionado, que grande parte desta 
água não fica armazenada na área;

	no que se refere à vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas, na maior parte do Domínio é alta, 
especialmente nos locais onde são as camadas areno-conglomeráticas fraturadas que afloram, nas depressões de 
relevo que existem grande quantidade, onde o lençol freático aflora ou está situado a baixas profundidades (figura 
149) e, principalmente, nos locais onde existem pseudo dolinas (figura 151), que são locais de ligação direta entre 
os fluxos d´água superficial e o subterrâneo. Por eles poluentes podem se infiltrar e chegar rápido até às águas sub-
terrâneas sem sofrer nenhuma depuração. Portanto, sobre e próximo à uma dolina não se deve implantar nenhuma 
fonte com potencial poluidor.

do ponto de vista mineral - o são áreas potenciais para se explotar areia para construção civil, areia industrial 
associada a camadas essencialmente compostas por minerais de quartzo e os arenitos silicificados podem ser uti-
lizados como refratários. Destaca-se que em toda iniciativa de explotação mineral deve-se levar em conta que toda 
área de definição deste Domínio faz parte da APA da Escarpa Devoniana.

do ponto de vista ambiental -  destacam-se como particularidades importantes os fatos de que:

	a área de definição deste Domínio se constitui numa importante feição geomorfológica divisora das águas da 
bacia hidrográfica do Rio Ribeira, que corre em direção ao oceano, das da bacia do rio Paranapanema, que flui em 
direção ao continente;

	trata-se de uma zona limítrofe entre dois importantes compartimentos geomorfológicos, o primeiro e o segun-
do Planaltos Paranaenses (figura 156). Portanto, uma zona onde ocorrem mudanças bruscas nas características 
ambientais, botânicas, climáticas, geológicas, hidrológicas, geomorfológicas e pedológicas;

Figura 152 - pequenas ilhas de afloramen-
tos rochosos em meio aos solos são bastan-
te comuns no Domínio 6.

Figura 153 - A maior parte dos canais de 
drenagem destes terrenos encontra-se em 
processo de aprofundamento e suas águas 
escorrem sobre o substrato rochoso.

Figura 154 - Água minando na zona de contato entre 
litologias de permeabilidade diferentes.

Figura 155 - Cabeceiras do Rio Açungui, que nasce 
junto às escarpas do Domínio 6, com as águas cris-
talinas, correntes, turbulentas e com o leito atulhado 
de blocos e matacões de arenitos que se despren-
dem das escarpas.

Figura 156 - Ao fundo, destaca-se a bela Escarpa 
Devoniana do Segundo Planalto Paranaense, sustentada 
por arenitos deste  Domínio. Em primeiro plano, os terre-
nos acidentados do Primeiro Planalto Paranaense. 

Afloramentos rochosos



34

tuados, a mata natural foi substituída por pastagens (figuras 159 e 160). Cabe ser destacado que nesta região se 
desenvolve uma mata bastante típica e de grande importância ambiental, tanto para proteger as águas do grande 
número de córregos que aí nascem como para reduzir o potencial erosivo e de movimentos de massas, que se en-
contram naturalmente em pleno e acelerado processo de desenvolvimento. Seria importante isolar essas áreas para 
deixar que a mata natural nelas se recupere;

	no topo das escarpas observou-se que nas zonas de 
captação de água dos rios, onde o escoamento superficial 
é rápido e o potencial de erosão hídricas é alto, pratica-se 
agricultura de ciclo curto que exige a aplicação freqüente 
de agrotóxicos. Quando chove logo após a aplicação dos 
agrotóxicos eles são carreados diretamente para os rios, 
que, rapidamente os transportam para longas distâncias. 
Pelo fato do sistema de drenagem desses terrenos estar 
escavando mais do que depositando, seria importante que 
uma larga faixa do entorno dos vales de drenagem fosse 
preservada do plantio;

	junto ao limite da área duas pistas de uma rodovia de 
grande circulação de caminhões e outras estradas vicinais 
seccionam locais onde afloram arenitos altamente fra-
turados e percolativos (figura 161). Estas pistas também 
cortam muitos rios de alto potencial dispersor. Nestes tre-
chos dever-se-ia colocar placas informando sobre o risco 
de contaminação das águas subterrâneas e dos impactos 
ambientais negativos regionais que podem causar um aci-
dente com derramamento de substâncias poluentes.

	é uma região de grande beleza cênica, portadora de áreas 
com formações de paredões abruptos, morros residuais, peque-
nos cânions, pequenas grutas areníticas, rios encachoeirados 
e boa parte dela é recoberta por uma vegetação típica, conhe-
cida como Campos Gerais, caracterizada por extensos campos 
de uma espécie de gramínea alta, no meio da qual se destacam  
pequenas manchas isoladas de mata mista, a qual, geralmente, 
inclui grande número de araucárias. São atrativos que despertam 
interesse para o turismo ecológico e de aventura;

	o topo das escarpas é uma área onde venta forte em boa parte 
do ano todo, no inverno faz muito frio e formam-se, com freqüên-
cia, fortes geadas;

	no sopé das escarpas nasce boa parte dos córregos que for-
mam as primeiras nascentes do rio Ribeira de Iguape e de um dos 
seus mais importantes afluentes, o rio Açungui (figura 157). 

	a porção escarpada se constitui numa frente erosiva, portan-
to, naturalmente daí as enxurradas tiram alta carga de detritos 
arenosos que são transportados para o leito dos rios. Além dis-
so, trata-se de um ambiente com características geoambientais 
bastante típicas e que contrastam bastante do restante da bacia 
hidrográfica.
As características retromencionadas, permitem concluir que a por-
ção escarpada e as áreas a elas adjacentes têm grande importân-
cia para o sistema hídrico superficial da bacia hidrográfica, razão 
pela qual é uma região que merece cuidados especiais em todas 
as formas de uso e ocupação um pouco mais adensada, principal-
mente com aquelas de alto potencial poluidor.

C - Uso e ocupação, problemas relacionados e recomendações para ações recuperativas 

Boa parte da região de topo das escarpas, devido às 
condições topográficas mais amenas, encontra-se bas-
tante ocupada por extensas pastagens de criação de 
gado leiteiro e, em proporção bem menor, por agricultura 
de ciclo curto, baseada no cultivo da soja, trigo, batata e 
milho. A porção escarpada, pelas condições inóspitas do 
relevo, encontra-se pouco ocupada e está relativamente 
bem preservada. Uma forma de uso bastante adequada  
que vem se desenvolvendo na região de definição desse 
Domínio é o ecoturismo (figura 158). Já existem várias 
pousadas do tipo hotel fazenda, que têm como atrativos 
a beleza paisagística da região.
Dentre alguns problemas verificados e que merecem ser 
contemplados nas decisões de planejamento recupera-
tivo e preventivo, destacam-se que:

	em alguns locais da zona de influência das escarpas, 
inclusive em áreas com declives excessivamente acen-

Figura 157 - Cabeceiras do Rio Açungui, um bonito 
e importante afluente do Rio Ribeira que nasce no 
sopé das escarpas do Domínio 6.

Figura 158 - Portal de entrada de  São Luiz do Purunã, um 
bonito lugar preparado para incentivar o turismo na região.

Figura 159 - Pastagens em terrenos declivosos sustentados  
por rochas metamórficas, em parte, recobertas por depósitos 
de tálus, ou seja, blocos e matacões desprendidos dos arenitos 
que sustentam as escarpas do Domínio 6.

Figura 160 - Foto tirada na extensão da zona escarpada 
já fora da área da bacia hidrográfica, a norte da localida-
de de Bom Sucesso. Pode-se notar que nem mesmo as 
áreas com declives muito acentuados foram poupadas 
do desmatamento.

Figura 161 - Talude de corte da BR 277 com exposição de 
arenitos densamente fraturados, por isso, bastante percola-
tivos, o que favorece que neles fluidos se infiltrem rápido.
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2.2.2.7 - Domínio 7

A - Elementos e área de definição

O Domínio 7 corresponde aos terrenos sustentados pelas seqüências sedimentares relacionadas à Formação Ca-
marinha, que se faz presente no extremo sudoeste da bacia, região norte de Campo Largo (figura 162). Embora de 
expressão areal pequena, neste Domínio foram diferenciados três padrões de relevo com implicações geoambientais 
importantes.

A seguir, primeiro destacam-se alguns aspectos  
da geologia que, independente das variáveis de 
relevo, fazem com que toda área de definição 
do Domínio apresente algumas características 
geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais e 
ambientais típicas. Na seqüência, descrevem-se 
as particularidades relacionadas às variações de 
relevo.

B - Caracterização geoambiental geral:  par-
ticularidades importantes da geologia, res-
pectivas implicações geotécnicas, agrícolas, 
hidrológicas, minerais, ambientais e reco-
mendações

Admite-se que os sedimentos que sustentam 
este Domínio ter-se-iam se depositados entre 
500 e 600 milhões de anos, em pequenas mas 
profundas bacias intramontanas (figura 163), 

que ter-se-iam se formadas junto a zonas de grandes falhas geológicas, que teriam se manifestado já nos mo-
mentos finais do evento tectônico que deformou e  metamorfizou as seqüências vulcanossedimentares do Grupo 
Açungui, correspondente aos terrenos diferenciados neste trabalho como Domínio 9. Ao que tudo indica, tais 
bacias foram preenchidas, em parte, por sedimentos associados a uma fase de transgressão marinha e, principal-
mente, por detritos que eram transportados pelos rios e enxurradas dos terrenos altos circunvizinhos (Vide capítulo 
2 item 2.1). 
Em razão dessa ambiência tectônica, o Domínio 7 na área em questão é sustentado por um empilhamento irregular, 
principalmente de camadas de siltitos e argilitos avermelhados (figura 164), quase sempre exibindo evidências de 
que são portadores de argilominerais expansivos, por camadas de arenitos feldspáticos e por camadas de conglo-
merados polimíticos (figura 165). Tais litologias tanto podem ocorrer como espessas camadas como podem apare-
cer alternadas irregularmente entre si formando um empilhamento de camadas de pouca espessura (figura 166). Em 
geral, encontram-se em variados graus de alteração e diferentemente compactadas e deformadas, em condições 
mais rúpteis do que dúcteis. Sendo assim, num local podem estar complexamente dobradas, densamente fratura-
das e falhadas (figura 167), metamorfizadas e bem foliadas, noutros não. O mergulho das camadas também varia 
bastante. Em poucos metros, pode variar de horizontalizado a verticalizado. 

Em decorrência das características geológicas retromencionadas, salientam-se como implicações importantes 
que:

do ponto de vista geotécnico - no planejamento 
de obras sobre este Domínio é  importante que se 
leve em consideração que: 

	em toda sua área de definição a espessura do 
manto de alteração e a profundidade do substrato 
rochoso são bastante irregulares, podendo numa 
curta distância variar de rasa a bastante profunda; 

 trata-se de uma alternância irregular de ca-
madas de composição mineral e granulometria 
contrastantes e diferentemente tectonizadas e 
dobradas, portanto as características hidráulicas 
e geomecânicas variam bastante tanto na lateral 
como na vertical;

	embora raros, existem locais onde ocorrem iso-
lados lajeados ou então blocos de conglomerados 
(figura 168) bastante endurecidos e que necessi-
tam do uso de explosivos para desmontá-los;

ë

Camada siltosa

Camada arenosa

Camada  con-
glomerática

Figura 164 - Afloramento de argilito, se-
dimento de granulometria fina, originado 
de antigas camadas de argila (barro), co-
mo as que hoje existem nos fundos dos 
lagos.

Figura 165 - Conglomerado polimítico, 
ou seja, sedimento composto por uma 
mistura caótica de fragmentos de vários 
tamanhos e tipos de rochas, envolvidos 
por um material mais fino, geralmente de 
composição areno-síltico-argilosa, por 
vezes carbonática, indicando que houve 
uma transgressão marinha em determi-
nado momento em que se depositaram 
tais sedimentos.

Figura 166 - Intercalações de finas cama-
das areno-quarzto-feldspáticas com ca-
madas argilo-síltico-arenosas. Litologias 
de características minerais, texturais, hi-
drodinâmicas e geomecânicas bastante 
contrastantes.

Figura 162 - Área de definição do Domínio 7.

Domínio 7

Figura 167 - Conglomerado exibindo fraturas e falhas abertas, indi-
cando que passou por tectônica distensiva. 

ITAPERUÇU

Figura 163 - Esboço mostrando o ambiente tectônico em que teriam se 
depositados os sedimentos que sustentam o Domínio 7.

Falhas geológicas

Blocos rebaixados, os quais 
teriam possibilitado que 
se originassem as bacias 
intramontanas

Blocos soerguidos por 
falhas geológicas
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	em geral todos os sedimentos encontram-se bastante 
fraturados e falhados em várias direções e, em especial, os 
sedimentos síltico-argilosos, por conterem argilominerais 
expansivos, fendilham-se bastante e se desestabilizam 
com facilidades em taludes de corte. Materiais que contêm 
argilominerais expansivos, se são submetidos à alternância 
dos estados úmido e seco, além de se desestabilizarem 
com facilidade (figura 169), tornam-se colapsíveis e bas-
tante erosivos, o que pode ser bastante danoso às obras;

	o substrato rochoso é formado por uma alternância ir-
regular de camadas rúpteis e plásticas, ou seja, materiais 
de capacidade de suporte diferente e que se comportam 
de forma diferenciada quando submetidos a esforços. Ca-
madas arenosas apresentam boa capacidade de suporte e 
são rúpteis. Já as argilosas são plásticas e se compactam  
bastante se forem submetidas a cargas elevadas. Em 
razão disso, as características geotécnicas do substrato 
rochoso e do seu manto de alteração variam bastante, es-
pecialmente na vertical. Sendo assim, no caso de se fa-
zer qualquer tipo de obra é importante que antes sejam 
executados ensaios geotécnicos de materiais coletados de 
várias profundidades e numa malha pouco espaçada. De-
vido à heterogeneidade geotécnica, resultados de ensaios 
geotécnicos pontuais têm pouca representatividade lateral 
e vertical;

	dentre os sedimentos existem camadas de conglomera-
dos contendo seixos de quartzo, de quartzitos e de outros 
materiais duros e abrasivos. Também existem camadas 
de argilas rijas e bastante endurecidas. Tais materiais são 
complicados de serem perfurados com sondas rotativas. O 
quartzo faz com que as brocas se desgastem rápido e as 
argilas podem fazer com que as sondas patinem;

	os solos residuais das camadas argilosas, quando 
apresentam pedogênese avançada, se constituem num 
material de empréstimo pouco permeável, de baixa erosi-
vidade natural e de boa capacidade de compactação. Ao 
contrário, quando a pedogênese é incipiente, apresentam 
evidências de que contêm argilominerais expansivos. As 
camadas areno-conglomeráticas, independente da evolu-
ção pedogenética, apresentam características granulomé-
tricas e mineralógicas adequadas para serem utilizadas 
como saibro, principalmente.

do ponto de vista agrícola - salientam-se como particula-
ridades importantes que:
	independente das outras variáveis que influenciam 
nas características dos solos, em razão de predominarem 
sedimentos argilo-siltosos, predominam solos de textura 
argilosa ou argilo-siltosa. No entanto, existem variações 
localizadas de solos areno-síltico-argilosos, por vezes pe-
dregosos. O aspecto positivo disso é que predominam so-
los de baixa erosividade natural, bastante porosos e que 
devem apresentar boa capacidade de reter, fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica. Por isso, devem responder 
bem à  adubação e devem manter boa disponibilidade d´água para as plantas por longo tempo dos períodos secos 
(solos de boa capacidade hídrica). Como aspecto negativo, salienta-se que, em muitos locais, observaram-se evi-
dências de que os solos pouco evoluídos contêm argilominerais expansivos. Nesse caso, mesmo sendo argilosos, 
tornam-se bastante erosivos se são arados e ficam desprotegidos de cobertura vegetal  ou se são submetidos à 

alternância dos estados úmido e seco. Além disso, solos argilosos sofrem alta erosão hídrica se forem continuamen-
te mecanizados com equipamentos pesados ou pisoteados por gado (figura 170). Cargas elevadas contínuas fazem 
com que neles se forme uma camada subsuperficial altamente compactada, endurecida e impermeável. Quando 
chove, esta camada funciona como uma superfície de deslize da camada superior que, por ser menos consolidada 
e mais permeável, se satura em água e é facilmente removida por erosão laminar;

	uma outra influência negativa da geologia na 
qualidade agrícola dos solos é  que predomi-
nam  sedimentos ricos em minerais aluminosos 
e pobres em minerais que liberam nutrientes. 
Portanto, os solos devem a apresentar baixa 
fertilidade natural e devem ser excessivamente 
ácidos. Precisam ser freqüentemente adubados 
e corrigidos com calcário dolomítico.

do ponto de vista hidrológico - salienta-se 
que:

	nas rochas deste Domínio as águas subter-
râneas tanto podem estar armazenadas entre 
os grãos de minerais de camadas areno-conglo-
meráticas, que na maior  parte das vezes são 
pouco consolidadas e aparentemente são bem 
porosas e permeáveis, como também em fratu-
ras, que nelas existem em alta densidade (figura 
168). Trata-se portanto de um aqüífero ao mes-
mo tempo granular e fraturado.

	no que diz respeito ao potencial de explotação d´água, tanto do ponto de vista litológico como estrutural as 
características são favoráveis a que existam bons depósitos d´água subterrânea associados às camadas areno-
conglomeráticas, que podem estar ou não confinadas entre camadas argilosas (figura 171), e também associados 
a armadilhas estruturais, relacionadas a camadas dobradas, a falhas, fraturas e a mudanças bruscas de litologias 
de características hidrodinâmicas distintas. Conseqüentemente, o potencial de explotação é alto, porém, é irregular. 
Um poço pode dar excelente vazão e outro imediatamente ao lado pode ser seco. No que se refere ao potencial do 
manto de alteração, pelo fato de ser predominantemente argiloso, não é muito promissor. Materiais argilosos são 
porosos e armazenam bastante água, porém, quase não a disponibilizam para circulação;

	quanto à vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas a fontes poluentes superficiais, depende 
bastante se no local são as camadas argilosas ou se são as areno-conglomeráticas que estão aflorantes. Se 
forem as primeiras, o potencial é baixo. As argilas, além de serem pouco permeáveis, apresentam boa capaci-
dade de reter e depurar poluentes. Se forem as areno-conglomeráticas, a vulnerabilidade é alta. Os poluentes 
podem se infiltrar e chegar rápido até às águas subterrâneas tanto pelas fendas como pelos poros dessas 
rochas. Razão pela qual nos locais onde elas afloram cuidados especiais devem ser tomados com todas as 
fontes com potencial poluidor;

	no que se refere à influência da geologia no potencial de recarga das águas subterrâneas - é mais negativa do 
que positiva. Predominam sedimentos pouco permeáveis e que se alteram para solos muito pouco permeáveis. 
Em razão disso, a cobertura vegetal tem um papel importantíssimo para melhorar o potencial de infiltração das 
águas das chuvas nestes terrenos.

do ponto de vista mineral - não existe nenhum bem mineral metálico conhecido associado a este Domínio. Como 
potencial, merece ser destacado que há alguma possibilidade de existirem concentrações auríferas (depósitos se-
cundários de ouro) associadas às camadas areno-conglomeráticas. Além disso, tais camadas podem ser explora-
das como cascalho para revestimento de estradas.

do ponto de vista ambiental - como influência da geologia nas características ambientais destaca-se que por 
predominarem sedimentos argilosos e em razão da ambiência tectônica em que se formaram e se deformaram os 
sedimentos a área de definição deste Domínio se trata de um ambiente que se caracteriza por apresentar uma to-
pografia bastante movimentada e variada, o que levou a dividi-lo em três padrões de relevos, cujas particularidades 
e respectivas implicações geoambientais são descritas no quadro a seguir.

Figura 169 - Siltito evidenciando denso sistema de fendas 
que fazem com que se desmoronem com facilidade em 
taludes de corte.

Figura 170 - As manchas claras são focos erosivos induzi-
dos pelo pisoteamento do gado sobre solos argilosos.

Figura 171 - Esboço mostrando uma camada porosa e permeável con-
finada entre sedimentos síltico-argilosos pouco permeáveis, característi-
ca de um aqüífero confinado, situação que pode ocorrer no Domínio 7.

Solo
Lençol freático

Poço para
águaCamada de sedimento síltico-argiloso muito pouco  

permeável. 

Camada areno-conglomerática 
bastante permeável e porosa 

Figura 168 - Matacões de conglomerado endurecido, iso-
lados e aleatoriamente distribuídos podem ocorrer no Do-
mínio 7.

Camada de sedimento síltico-argiloso 
muito pouco  permeável. 



37

C - Variações de relevo e respectivas implicações

Padrões de relevo 
Implicações  decorrentes das variações de relevo

Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Ambientais 

Padrão 2b

Relevo variando de predominantemente 
forte ondulado a localmente montanhoso; 
declividades predominantes entre 20 e 
35%; amplitudes entre 100 a 300 metros; 
elevações com topos e encostas curtos, 
com formas convexas-retilíneas-cônca-
vas; alta densidade de canais de drena-
gem não ou pouco estruturados e com 
vales curtos, profundos e desprovidos de 
planície de deposição.

Como particularidades geoambientais decorrentes destes  
dois padrões de relevo, destacam-se que:
	em toda extensão são relevos de escoamento superficial  
bastante rápido, portanto, obras de controle das águas 
pluviais devem ser dimensionadas de modo que suportem 
o grande volume d´água e as fortes e erosivas enxurradas 
que, de repente, podem se formar com uma chuva um 
pouco mais forte;
	tratam-se de relevos ainda não-estabilizados, com alto 
potencial de movimentos naturais de massas, especialmente 
nas porções côncavas das vertentes, onde se concentram a 
energia do fluxo das águas superficiais e subsuperficiais, o 
que favorece o desencadeamento dos processos erosivos 
e dos movimentos de massas;
	no caso de se fazer obras viárias, em toda  extensão  
haverá necessidade de se fazer cortes bastante profundos 
para minimizar declives e ter-se-á que fazer grande número 
de caras obras de altos aterros de canais de drenagem e de 
contenção de taludes de corte;
	nestes tipos de relevo a pedogênese se desenvolve de 
forma bastante diferenciada nas diferentes porções das 
encostas. Conseqüentemente, em poucos metros ao longo 
de uma encosta podem ocorrer variações de solos com 
as mais diferentes espessuras e características físicas, 
variações que se dão tanto na lateral como na vertical. 
Significa que as características geotécnicas do manto 
de alteração variam e contrastam bastante de local para 
local, o que aumenta bastante o potencial erosivo e de 
desmoronamentos de taludes de corte. 

Neste tipo de re-
levo são poucas 
e muito peque-
nas as parcelas 
que podem ser 
aprove i tadas 
para agricultura, 
assim mesmo, 
só para o plan-
tio de subsis-
tência, ou então 
para culturas de 
ciclo longo.

A influência destes relevo no potencial 
agrícola são mais negativas do que posi-
tivas, pois:
	nas diferentes porções das encostas 
existem locais favoráveis e locais desfa-
voráveis à formação de solos; locais onde 
os solos estão erodindo bastante e locais 
onde estão erodido menos; locais mais 
favoráveis à erosão em sulco e outros 
mais favoráveis à erosão laminar. Sendo 
assim, em poucos metros a espessura, o 
grau de pedogênese e as características 
físico-químicas dos solos podem variar 
bastante. Significa que a qualidade agrí-
cola também muda bastante. Alternam-se 
pequenas parcelas de solos bons com 
pequenas parcelas de solos  muito ruins. 
Além disso, na maior parte do terreno os 
declives não permitem o uso de imple-
mentos agrícolas motorizados e são ina-
dequados para o plantio de ciclo curto; 
	os canais de drenagem, em geral, com 
as vertentes íngremes, são muito próxi-
mos uns dos outros, o que restringe bas-
tante o tamanho das parcelas que podem 
ser plantadas; 
	o relevo também não é favorável a que 
se incorpore matéria orgânica no solo e,  
numa boa parte do terreno são os hori-
zontes B e C, de péssimas característi-
cas agrícolas, que afloram ou então estão 
situam-se próximos da superfície, o que 
recomenda que não se deve mecanizar o 
solo com arados de corte profundo. 

Como particularidades importantes e comuns a estes dois pa-
drões de relevo, destacam-se que:
	em toda suas extensões o escoamento superficial é bastante 
rápido, fato que aliado à baixa permeabilidade dos solos os tor-
nam áreas bastante desfavoráveis à recarga das águas subterrâ-
neas. Quando chove, a maior parte das águas, ao invés de ficar 
neles retidas, escorre rapidamente para os canais de drenagem, 
que rapidamente sofrem grandes e bruscas mudanças de nível 
e vazão e ficam sujeitos a formações de grandes e fortes enxur-
radas de alto potencial de remoção e transporte de sedimentos. 
Sendo assim, a cobertura vegetal tem um papel fundamental para 
aumentar um pouco o tempo de permanência das águas nestes 
terrenos, melhorando assim um pouco o potencial de infiltração;
	os rios e córregos apresentam águas correntes, turbulentas, 
carregadas de sedimentos finos, são bem oxigenadas e de alta 
capacidade de se autodepurarem. Significa que, se um poluente 
chegar até um curso d´água, dependendo da quantidade e do 
tipo, pode se depurar, ou então será rapidamente transportado 
para longas distâncias, causando impactos negativos regionali-
zados;
	neles aumenta mais ainda a vulnerabilidade à contaminação, 
das águas subterrâneas, pela  maior possibilidade de se encon-
trar locais com solos rasos ou então com afloramentos de rochas 
areno-conglomeráticas fraturadas; 
	os desníveis altimétricos acentuados são favoráveis a que o 
lençol freático aflore. No entanto, quase não existem nascentes 
d´água no sistema de drenagem secundário. Elas só aparecem 
nos vales mais profundos do sistema principal. É mais um dos 
indicativos de que o potencial de transmissividade d´água do 
manto de alteração é baixo. 

Relevos em franco e ace-
lerado processo de des-
gaste e drenados por rios 
e córregos que estão es-
cavando e transportando 
muito mais do que deposi-
tando sedimentos. Conse-
qüentemente, são ambien-
tes com características to-
pográficas e hidrológicas 
muito mais favoráveis à 
dispersão do que à con-
centração de elementos. 
Sendo assim, são terrenos 
que, naturalmente, estão  
fornecendo alta carga de 
detritos argilosos e areno-
sos para o assoreamento 
do sistema de drenagem, 
razão pela qual  deve-se 
ter uma preocupação es-
pecial para não desmatá-
los e não impermeabilizá-
los  excessivamente.

Padrão 3b

Setores onde o relevo varia de predomi-
nantemente forte ondulado a localmente 
ondulado; declividades entre 15% e 25%, 
localmente superiores a 35%, mas conten-
do pequenas parcelas de relevo um pouco 
mais suavizado; amplitudes entre 100 a 
300m; predomínio de elevações de topos 
arredondados e encostas curtas, conve-
xas-côncavas e por vezes retilíneas; alta 
densidade de canais de drenagem não ou 
pouco estruturados; sistema de drenagem 
principal com vales um tanto profundos, 
estreitos, desprovidos ou com restrita pla-
nície de deposição e o secundário com 
vales curtos e  um pouco mais abertos. 

Neste relevo 
existem mais e 
são um pouco 
maiores as par-
celas que po-
dem ser apro-
veitadas para o 
plantio, princi-
palmente o de 
subsistência e 
de ciclo longo.

 Padrão 4a

Setores que se diferenciam por ser uma 
faixa alongada  topograficamente rebaixa-
da em relação aos terrenos montanhosos 
cincunvizinhos, com quais se delimitam, a 
sul e a norte, por duas importantes zonas 
de cisalhamento. O relevo varia de ondu-
lado a localmente suave ondulado (figuras 
172 e 173); declividades predominantes 
entre 5 a 15%; amplitudes variando en-
tre 20 e 80 metros; sistema de drenagem 
com alta densidade de canais, sendo que 
o sistema principal apresenta os vales 
pouco profundos, abertos e muitos deles 
são portadores de estreitas planícies de 
deposição.

Na execução de qualquer obra sobre estes terrenos, deve-
se considerar que:
	trata-se de um relevo onde escoamento superficial se 
dá de forma diferenciada, existindo áreas onde é bastante 
rápido e áreas onde é relativamente lento;
	os cursos d´água estão sujeitos a sofrerem grandes 
e bruscas oscilações de nível e vazão, em razão das 
grandes enxurradas que se formam e vêm dos terrenos 
altos circunvizinhos, aspecto importante de ser considerado 
no planejamento de obras de disciplinamento das águas 
superficiais;
	existem na área porções de relevo com alto potencial de 
movimentos de massas e porções com baixo potencial;
	existem terrenos em que, no caso de se implantar 
sistemas viário, o relevo exige a execução de muitos cortes 
profundos para minimizar declives e existem terrenos que 
não exigem;
	na maior parte da área o relevo é favorável a que os 
processos pedogenéticos se desenvolvam. Portanto, 
predominam solos profundos, de fácil escavabilidade e com  
características geotécnicas um pouco mais homogêneas  
que as dos relevos anteriores. 

Neste padrão a influência do  relevo no potencial agrícola é 
mais positiva do que negativa, pois:
	predominam parcelas relativamente grandes de terrenos 
onde as características  topográficas são favoráveis ao de-
senvolvimento da pedogênese, portanto, aí os solos são 
mais profundos e apresentam pedogênese mais avançada e 
mais homogênea, o que faz com que apresentem melhores 
características físicas para a agricultura. Além disso, nestas 
parcelas a topografia permite o uso de equipamentos moto-
rizados, é favorável ao plantio de ciclo curto, o potencial de 
erosão hídrica é baixo e nelas existem muitas manchas  de 
solos que periodicamente são renovados pelas enxurradas 
que chegam dos terrenos altos circunvizinhos.

	a configuração morfológica de  terrenos contendo parcelas de 
relevo rebaixado em relação às áreas circunvizinhas, que, em 
parte, são sustentadas por rochas quartzíticas bastante cisalha-
das, amplia os potenciais de recarga das águas subterrâneas e a 
possibilidade de existirem  bons depósitos de água;
	o comportamento das águas superficiais varia bastante. Exis-
tem porções onde a velocidade do escoamento superficial é bas-
tante rápida e porções onde é bastante lenta. Há de se consi-
derar no entanto que o sistema de drenagem é sujeito a mudar 
rapidamente  de nível e vazão, devido às fortes enxurradas que 
se formam e vêm dos terrenos montanhosos vizinhos;
	além dos solos serem argilosos, neste tipo de terreno a topo-
grafia é mais favorável a que os solos sejam mais profundos, por-
tanto, é menor o risco de contaminação das águas subterrâneas;
	as porções juntas às áreas montanhosas quatzíticas com as 
quais estes terrenos se delimitam  são configurações morfológi-
cas favoráveis a que existam muitas  nascentes d´água.

Pelo fato de serem terrenos 
topograficamente rebaixa-
dos em meio a áreas mon-
tanhosas, se constituem 
em bonitas paisagens (fi-
guras 172 e 173). Esta si-
tuação geomorfológica faz 
com que seja um ambiente 
com características topo-
gráficas mais favoráveis 
à concentração do que à 
dispersão de poluentes 
atmosféricos, o que os tor-
nam inadequados para o 
uso que lança poluentes 
no ar.
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D - Uso e ocupação, problemas relacionados e recomendações para ações recuperativas

Pelas condições topográficas inóspitas, as áreas de relevo padrões 3 e 2 encontram-se pouco ocupadas e por isso 
mantêm suas características naturais relativamente bem preservadas. Nelas não se observou nenhum problema 
ambiental que mereça destaque. Já no caso dos terrenos diferenciados como Padrão 4a,  encontram-se bastante 
ocupados por pequenos sítios (figuras 172 e 173) de produção variada e por pequenas pastagens, ocupação que se 
entremeia com manchas de mata primária e capoeiras. Também não se observou nenhum problema ambiental que 
mereça ser destacado. Trata-se de um uso que além de ser bastante adequado faz com que a região seja bastante 
bonita.

Figura 172 - Em primeiro 
plano, destaca-se uma das 
porções de relevo suave on-
dulado do Domínio 7, dife-
renciados como Padrão 4a, 
em contraste com as áreas 
montanhosas ao fundo, sus-
tentadas por quartzítos do 
Subdomínio 9C.

Figura 173 - Mesma situação 
da foto anterior. Pode-se no-
tar que o terreno encontra-se 
ocupado de forma adequada 
por pequenas parcelas de 
agricultura, entremeadas com 
manchas de mata. 
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2.2.2.8 - Domínios 8 e 10 

A - Elementos e área de definição

Como pode ser observado na figura 175, uma grande parte da bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape é sustentada por rochas graníticas (figura 174), geradas de várias pulsações magmáticas acontecidas em épocas geológicas dis-
tintas, das mais variadas composições químico-mineral e que se cristalizaram nas mais diversas profundidades da Terra e em momentos e lugares diferentes de ambiente tectônicos compressivos e distensivos (vide capítulo 2.1). Em razão 
disso, existe uma variedade enorme de granitos na região, cada qual com suas particularidades geoambientais, o que levou a diferenciá-los em dois Domínios: 8 e 10, o quais, por sua vez são representados por vários maciços distribuídos 
pelos mais diferentes setores da área. Como cada destes maciços tem suas particularidades, cada um deles foi  considerado como sendo um subdomínio geoambiental. 
As áreas diferenciadas como Domínio 8 correspondem aos terrenos 
sustentados por rochas graníticas que se cristalizaram em um am-
biente de relativa calmaria tectônica, razão pela qual se encontram 
não ou então pouco deformadas ductilmente. Como essa diferença de 
deformação tem implicações importantes, foi utilizada  como critério 
para fazer uma primeira divisão do Domínio 8 em dois Subdomínios. 
Como Subdomínio 8A diferenciaram-se os maciços cujas rochas não 
exibem nenhuma feição de que sofreram deformação dúctil. São os 
granitos tipicamente pós-tectônicos, cristalizados em um ambiente 
distensivo. Já os diferenciados como 8B, exibem feições deformacio-
nais dúcteis, especialmente nas bordas dos maciços. Seriam tardi-
tectônicos. O Domínio �0 corresponde aos terrenos sustentados por 
rochas granitóides intensamente deformadas e metamorfizadas em 
condições dúcteis, indicando que são mais antigas do que as do Do-
mínio 8 e que se cristalizaram e deformaram-se em um ambiente de 
intensa atividade tectônica compressiva. 
A seguir, primeiro destacam-se as particularidades geoambientais 
que, independente de outras variáveis, são decorrentes do fato do 
substrato rochoso ser granítico. Portanto, são características extensi-
vas a todas as divisões realizadas. Na seqüência, descrevem-se as 
particularidades de cada uma das divisões, realizadas tanto por con-
seqüência das variações setorizadas dos granitos como em razão das 
variações de relevo, que são muitas.

APIAI

ITAPERUÇU

RIO BRANCO
DO SUL

CAJATI

REGISTRO

PARIQUERA-AÇU

JACUPIRANGA

BOCAIÚVA
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SETE
BARRAS

IPORANGA

CERRO AZUL

TUNAS DO
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CAMPINA GRANDE
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ELDORADO
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BARRA DO
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RIBEIRA ITAOCA
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ITAPIRAPUÃ
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Figura 174 - Uma característica bastante comum dos terrenos graníticos é 
a existência de blocos e grandes matacões irregularmente distribuídos,  os 
quais, por vezes, aparecem compondo bonitas esculturas naturais. 

Figura 175 - Áreas de definição dos Domínios 8 e 10. 

Domínio 8 - rochas graníticas pouco ou não-deformadas

Domínio 10 - rochas graníticas intensamente deformadas
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B - Caracterização geoambiental geral:  particularidades importantes da geologia, respectivas implicações 
geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais, ambientais e recomendações

Como característica geológica que faz como que toda a área de definição dos Domínios 8 e 10  apresente algumas 
características geoambientais típicas, destaca-se o fato deles serem sustentados por rochas graníticas cuja com-
posição mineral é à base de feldspatos, que podem ser sódicos e potássicos, em percentagem que variam entre 
50 e 70%; quartzo, entre 20 e 30%; em proporção bem menor minerais ferromagnesianos, principalmente biotita e 
hornblenda e, em proporção menor ainda, outros minerais acessórios. Isso significa que;

do ponto de vista geotécnico -  no planejamento de qualquer tipo de obra é importante que se leve em conta 
que: 

	trata-se de uma mineralogia que se intemperiza de forma bastante diferenciada. Por isso, em geral, são rochas que 
se alteram de modo bastante heterogêneo. Sendo assim, na maior parte dos terrenos graníticos, no manto de altera-
ção pode-se encontrar minerais com os mais variados graus de alteração e, mesmo onde os solos são profundos e 
bem evoluídos, de modo imprevisível, é bastante comum neles existirem  mergulhados blocos e grandes matacões 
de rochas totalmente preservadas da alteração. Dessa 
forma, são terrenos onde em curtas distâncias e, por 
vezes, num mesmo local, pode-se encontrar materiais 
com as mais variados graus de resistências ao corte e 
à penetração. Isso pode dificultar bastante a execução 
de escavações, perfurações e obras subterrâneas. Por 
isso, no caso de se edificar sobre estes terrenos, cui-
dados devem ser tomados para que as fundações das 
obras não fiquem parcialmente apoiadas sobre blocos 
e matacões. Em tal situação eles podem se movimen-
tar e desestabilizar as obras (figura 176). Sendo assim, 
é importante que toda obra seja precedida de estudos 
geotécnicos detalhados, apoiados em amostragem de 
malha pouco espaçada e em ensaios de materiais co-
letados de várias profundidades. Ensaios geotécnicos 
pontuais têm pouca representatividade lateral;

	independente das outras variáveis que influenciam na formação e nas características do solos, as rochas 
graníticas se alteram para solos argilo-síltico-arenosos, os quais, quando apresentam pedogênese pouco avançada 
são bastante suscetíveis à erosão e aos escorregamentos, principalmente se forem expostos à concentração das 
águas pluviais em aterros, em taludes de corte (figuras 177 e 178) e obras terraplenadas;

	a qualidade do material de alteração das 
rochas granitóides para ser usado como mate-
rial de empréstimo depende bastante do grau 
de pedogênese e para que será empregado. 
Quando o solo é pouco evoluído, é bom para 
ser usado como saibro para revestir estradas, 
mas não se presta para fazer aterros em que 
fica sujeito à ação das águas pluviais, pois 
erode com facilidade (figura 177). Por outro 
lado, quando a pedogênese é avançada, o po-
tencial erosivo diminui bastante, além de que, 
por ser um material argilo-arenoso, é mode-
radamente permeável, mais plástico do que 
rúptil e apresenta boa capacidade de suporte 
e de se compactar;

	as rochas granitóides costumam apresentar, de forma irregularmente distribuída, muitas descontinuidades estru-
turais relacionadas a fendas de alívio (figura 179), formadas durante o resfriamento do magma de as deu origem. A 
densidade e o espaçamento dessas fendas (fraturas) variam bastante, dependendo em que porção dos maciços se 
está. Geralmente é nas bordas dos maciços que os granitos se encontram mais densamente fraturados em várias 
direções, aspecto que faz com que aí sejam rochas bastante percolativas e que se soltem blocos com facilidade em 
taludes de corte.

do ponto de vista agrícola - salienta-se como implicações importantes que : 

	independente de outros fatores, as rochas graníticas se alteram para solos com alta proporção de argila libe-
rando vários nutrientes mas também muito alumínio. O aspecto positivo disso é que se não são excessivamente 
evoluídos os solos costumam apresentar fertilidade natural relativamente boa. E, por serem argilosos, são bastante 
porosos, pouco permeáveis e apresentam boa capacidade de reter, fixar elementos e de assimilar matéria orgânica. 
Conseqüentemente, devem apresentar boa capacidade hídrica, ou seja, devem manter boa disponibilidade d´água 
para as plantas por longo tempo dos períodos mais secos e, quando adubados, fixam bem os nutrientes. Por outro 
lado, são bastante ricos em alumínio, por isso, costumam ser bastante ácidos;

 	o potencial erosivo dos solos residuais dos granitos depende do grau de evolução pedogenética. É bastante alto 
nos solos pouco evoluídos, ou seja, nos solos onde os minerais não estão totalmente alterados (figura 180) e varia 
de moderado a baixo nos solos mais evoluídos.
Tais implicações indicam que a influência dos granitos no potencial agrícola dos solos é tanto positiva como nega-
tiva. Dessa forma, o potencial de plantio dos Domínios 8 e �0 é uma variável que depende das características do 
relevo e do grau de evolução pedogenética dos solos. Como na maior parte dos terrenos graníticos da região, como 
pode ser observado mais adiante, isso varia bastante de região para região e, na maior parte das vezes de local para 
local (figura 181), a qualidade agrícola dos solos também varia bastante. Na maior parte dos domínios graníticos em 
poucos metros pode-se encontrar solos das mais variadas qualidades agrícolas. 

do ponto de vista hidrológico - destacam-se como implicações importantes:
 que nas rochas graníticas as águas subterrâneas encontram-se armazenadas e circulam pelas fendas abertas 
que elas costumam conter (figura 179), relacionadas a falhas e fraturas. Sendo assim, é um aqüífero fissural. Por 
isso, o potencial de explotação de água é bastante irregular. Depende bastante da existência, da densidade, do 
tamanho, da distribuição espacial das fendas e se elas estão ou não interligadas. Portanto, é um aqüífero local bas-
tante imprevisível. É comum ocorrer o caso de que um 
poço dê bastante água e outro imediatamente ao lado 
seja seco. O manto de alteração das rochas graníticas, 
quando espesso, pode se constituir num bom aqüífero 
superficial, pois é bastante poroso e apresenta boa ca-
pacidade de transmissividade d´água;

	no que se refere à  vulnerabilidade à contaminação 
das águas subterrâneas, destaca-se que varia de bai-
xa a muito alta. Depende da espessura e do grau de 
evolução pedogenética dos solos residuais dos gra-
nitos. Onde os solos são pouco espessos ou então 
onde apresentam pedogênese incipiente e os granitos 
afloram, a vulnerabilidade é muito alta. Pelas fraturas 
que geralmente existem nos granitos poluentes podem 
se infiltrar e chegar rápido até as águas subterrâneas 
sem serem depurados (figura 182). Razão pela qual 
nesses locais cuidados especiais devem ser tomados 

Figura 176 - Mostra o que pode acontecer se as fundações das 
obras ficarem parcialmente apoiadas sobre blocos e matacões.

Figura 177 - Estrada Ribeira-
Itaóca - Aterro recém-construído e 
já desmoronado, pelo fato de ter 
sido feito com  solo de rochas gra-
nitóide muito pouco evoluído. 

Figura 178 - Desmoronamentos co-
mo o desta foto, ocorrem com freqü-
ência ao longo de toda malha viária 
em que se expõem nos taludes de 
corte os solos residuais de  rochas 
granitóides pouco evoluídos.

Figura 182 - No caso de se locar fontes poluidoras sobre os 
Domínios 8 e �0 deve-se tomar cuidados para que os poluentes 
não entrem em contato com as rochas graníticas. Podem se 
infiltrar rápido pelas fraturas, que podem também existirem nos 
solos pouco evoluídos.

Manto de alteração Blocos de rocha fresca

Rochas básicas frescas

Figura 179 - Granito exibindo fendas 
de alivio, que facilitam a percolação e 
o armazenamento de fluídos, os pro-
cessos intempéricos e fazem com que  
blocos se isolem em meio aos solos.

Figura 180 - Perfil de um solo pouco 
evoluído derivado de rochas graníticas 
e com o horizonte A pouco espesso. É 
um dos solos que predominam nos ter-
renos graníticos acidentados. 

Figura 181 - Talude de corte em que se no-
ta que, em razão da pedogênese não ser 
homogênea, a espessura, as cores e carac-
terísticas físicas do solo variam bastante de 
local para local. 

Fendas 

Sanitário Solo mais evoluído 
pouco espesso

Granito  alterado para solo pouco 
evoluído

Lixo

Granito fresco,  fraturado e bastante percolativo
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para que cargas poluentes não entrem em contato com as rochas. Por outro lado, onde os solos são espessos e 
bem evoluídos, por conterem alta proporção de argila, a vulnerabilidade é baixa. As argilas apresentam boa capa-
cidade de reter e eliminar poluentes. 

do ponto de vista mineral - aos terrenos graníticos podem se associar vários bens minerais metálicos e não-me-
tálicos:

	no que diz respeito ao potencial para existência de minerais metálicos, como pode-se notar nos quadros a seguir, 
varia bastante, dependendo da composição química, do ambiente tectônico em que se formou o granito e do nível 
de erosão dos maciços;

	quanto aos não-metálicos, terrenos graníticos são importantes potenciais  para se buscar saibro e rochas para 
brita, cantaria e revestimentos (figura 183), potenciais estes que variam bastante de maciço para maciço, depen-
dendo do grau de alteração, da coloração, das características texturais e estruturais e da forma com que os granitos 
afloram. Cabe ser destacado que é da erosão dos terrenos graníticos que vem a maior parte do quartzo que com-
põe os depósitos de areia que existem nos rios da região do médio e baixo Vale do Ribeira e que são amplamente 
explorados para construção civil.

do ponto de vista ambiental-  como particularidades  importantes, salientam-se que:

	pelo fato de que, à exceção dos terrenos excessivamente montanhosos diferenciados como relevo padrão �, 
ser nos terrenos graníticos onde se encontram mais e são maiores as parcelas de relevo menos inóspito da região, 
são os mais densamente desmatados e ocupados, principalmente por agricultura, pastagens e reflorestamentos. 
Conseqüentemente, também são os terrenos que mais se encontram desfigurados de suas características naturais. 
Esse fato, aliado a um sistema de drenagem que se encontra escavando muito mais do que depositando sedimen-
tos, mais o alto potencial erosivo natural de seus solos, fazem como que sejam as áreas da onde provem a maior 
parte dos detritos arenosos que assoream os cursos d´água da região. Sendo assim, neles cuidados especiais 
devem ser tomados com todas as formas de uso e ocupação que possam desencadear e acelerar os processos 
erosivos e aumentar o aporte de sedimentos nos cursos d´água;

	são nos terrenos graníticos onde é maior a possibilidade de se encontrar rios correndo sobre o substrato rochoso 
e contendo os leitos atulhados de blocos e matacões, o que possibilita que neles existam muitos trechos com belas 
corredeiras, piscinas naturais e cachoeiras (figura 184);

	são terrenos que, em geral, apresentam o relevo favorável a que o lençol freático aflore em vários locais. Ca-
racterística que, somada ao fato de que as rochas graníticas apresentam bom potencial armazenador d´água em 
fraturas, fazem com que sejam terrenos portadores de muitas nascentes d´água que mantêm boa vazão o ano todo. 
Portanto, são áreas importantes para a manutenção da regularidade da vazão dos córregos e rios da região. 
Estas são algumas das implicações geoambientais regionais decorrentes do fato do substrato rochoso ser com-
posto de granitos. Portanto, são extensivas a todos os maciços graníticos que existem na região. Na seqüência, 
destaca-se as implicações geoambientais decorrentes das particularidades tectono-texturais que levaram a dife-
renciá-los em dois Domínios (8 e 10) e, em seguida, descrevem-se as particularidades de cada um dos maciços, 
considerados neste trabalho como subdomínios geoambientais. 

Figura 183 - Pequena lavra de granito utilizado como pedra 
de cantaria.

Figura 184 - Nos terrenos graníticos é bastante comum a 
existência de blocos e matacões, que podem ser isolados 
ou então concentrados em grande número.

Figura 185 - Trecho em que o rio Ribeira passa pelos terre-
nos graníticos diferenciados como Subdomínio 8Ar forman-
do bonitas corredeiras - Município de Cerro Azul - PR.
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C - Caracterização geoambiental setorial: subdomínios e respectivas particularidades

 Divisões em razão das diferenças tectônicas dos granitos e respectivas implicações 
Implicações

Geotécnicas Pedológicas/agrícolas Hidrológicas

Domínio 8

Assim foram diferenciados vários 
maciços cujos granitos se dife-
renciam por se apresentarem não 
ou pouco deformados. Portanto, 
formaram-se numa ambiência 
de relativa calmaria tectônica. 
Como essa diferença de defor-
mação tem algumas implica-
ções importantes, principalmente 
geotécnicas e hidrológicas, serviu 
de critério para dividir este Domí-
nio em dois Subdomínios (8A e 
8B), os quais, encontram-se re-
presentados por vários maciços 
distribuídos nos mais diferentes 
setores da região.

8A

Corresponde aos maciços sustentados por granitos que não 
exibem feições de que sofreram deformações e recristaliza-
ções dúcteis nem durante e nem após sua formação, razão 
pela qual são tidos como pós-tectônicos. Foram submetidos 
somente a deformações rúpteis e são tipicamente intrusi-
vos nas seqüências rochosas mais antigas, indicando que o 
magma que lhes deu origem teria se cristalizado numa ambi-
ência tectônica distensiva, em condições de baixas tempera-
turas e pressões. Em toda extensão dos maciços os granitos 
apresentam a textura granular isótropa, ou seja, sem orien-
tação mineral (figura 186) e, geralmente apresentam boa ho-
mogeneidade textural e composicional.

Granitos com boa homogeneidade geotécnica lateral e vertical; 
portadores de poucas descontinuidades estruturais que  podem 
se constituir em planos de fraqueza estrutural; nas porções mais 
centrais dos maciços as fraturas são bem espaçadas, o que fa-
vorece que se formem imensos matacões durante o processo 
de alteração; granitos com características texturais adequadas 
para serem lavrados para brita, pedra de revestimento e canta-
ria; maior possibilidade de existirem blocos e matacões.

Nas porções de 
borda dos maciços 
estes dois tipos 
de granitos costu-
mam ser densa-
mente fraturados 
em várias direções 
(figura 187), o que 
favorece a infiltra-
ção de fluidos e 
faz com que deles 
aí se despreen-
dam blocos com 
facilidade em talu-
des de corte.

Em relação aos granitos do 
Domínio �0 estes granitos 
contêm menos minerais 
ferromagnesianos na sua 
composição, razão pela 
qual os solos deles residu-
ais devem ser bem menos 
férteis. 

Como particularidades importantes, sa-
lientam-se que, em razão da ambiência 
tectônica em que foram gerados estes 
granitos eles podem conter grandes fratu-
ras abertas nas quais podem existir bas-
tante água armazenada, principalmente 
nas porções mais de borda dos maciços, 
onde costumam ser densamente fratura-
dos em várias direções. Por outro lado, 
como aspecto negativo disso, destaca-se 
que pelas fraturas poluentes podem se 
infiltrar e chegar rápido até às águas sub-
terrâneas sem serem depurados, o que 
recomenda cuidados especiais com to-
das as fontes potencialmente poluidoras. 

8B

Assim foram diferenciados os granitos que, principalmente, 
nas bordas dos maciços exibem os minerais bem orientados 
segundo uma direção preferencial. É um dos indicativos de 
que o magma que lhes deu origem teria se cristalizado nos 
estágios finais de um evento tectônico compressivo. Seriam 
granitos tardi-tectônicos. Diferenciam-se dos granitos ante-
riores também por apresentarem maior variação textural e 
por serem um pouco mais ricos em minerais máficos (biotita 
e hornblenda).  

Em relação aos granitos anteriores, as características 
geotécnicas destes granitos são mais diferenciadas. Neles é 
maior a possibilidade de existirem planos de fraqueza estru-
turais relacionados a faixas com concentrações de minerais 
micáceos (biotita) isorientados. Razões pelas quais são mais 
suscetível aos processos intempéricos e são menos freqüentes 
e mais irregularmente distribuídos os afloramentos rochosos 
sob a forma de blocos e matacões.

10

Corresponde aos terrenos sustentados exclusivamente por granitóides com a mineralogia re-
cristalizada e fortemente achatada e orientada segundo uma direção preferencial, caracterizan-
do-se como milonito-gnaisses, augen-gnaisses e gnaisses fitados (figuras 188, 189 e 190). Nas 
zonas em que sofreram maior deformação, podem exibir textura que por vezes se assemelha à 
dos xistos. Também se diferenciam dos granitos anteriores por apresentarem composição mi-
neral bem mais rica em minerais ferromagnesianos (biotita e hornblenda), minerais que podem 
ocorrer ora mais ora menos  concentrados em faixas planoparalelas ou lenticularizadas.

Granitóides com grande heterogeneidade textural, composicional e geomecânica 
lateral e vertical, o que facilita os processos intempéricos e aumenta os potenciais 
de desprendimentos de blocos, de desmoronamentos em taludes de corte e de ero-
são  dos solos residuais pouco evoluídos; com características texturais e estruturais 
desfavoráveis a que se isolem grandes matacões durante o processo de alteração, 
portanto, em relação ao Domínio 8, é bem menor a possibilidade de se encontrar 
afloramentos rochosos sob a forma de blocos e matacões em meio aos solos; manto 
de alteração, em geral, profundo e com pedogênese avançada; granitóides com ca-
racterísticas composicionais, texturais e estruturais mais desfavoráveis para serem 
explorados como pedra de revestimento (costumam conter bastante minerais placói-
des de biotita).

Em relação aos granitos 
anteriores estes granitói-
des costumam ser bem 
mais ricos em minerais fer-
romagnesianos, minerais 
que liberam vários  nutrien-
tes para o solo, portanto, 
os solos deles derivados 
costumam ser de melhor 
fertilidade natural. 

A particularidade hidrológica importante 
destes granitos está relacionada ao man-
to de alteração, que, por ser geralmen-
te bastante profundo, pode ser um bom 
aqüífero superficial.

Figura 186 - Exemplar de um granito de textura isótropa, 
ou seja,  sem orientação mineral.

Figura 187 - Exemplar de um granito densamente fraturado, rela-
cionado à borda de um dos maciços diferenciados como Subdo-
mínio 8A. 

Figuras 188, 189 e 190 - Exemplares de rochas granitóides que sustentam os terrenos diferenciados como Domínio �0, com varia-
dos graus de estiramento mineral, que por vezes são tão achatados que chegam a formar um bandamento deformacional planopa-
ralelo, o que faz com que sejam rochas que se alteram de modo bastante diferenciado e que apresentem grande heterogeneidade 
geomecânica lateral. Aspectos que potencializam bastante os despreendimentos de blocos e os desmoronamentos em taludes de 
corte, principalmente quando as rochas encontram-se parcialmente alteradas. As porções claras, são compostas principalmente por 
feldspatos e quartzo. As escuras, por minerais ferromagnesianos, especialmente biotita e hornblenda. Em muitos locais das bordas 
dos maciços esses granitóides sofreram deformações tão intensas que eles podem apresentar a textura semelhante à dos xistos.

Figura 188 Figura 189 Figura 190
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Maciços e respectivas particularidades
Implicações

Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Minerais Ambientais e outros aspectos

Estes maciços se di-
ferenciam por serem 
sustentados por bio-
tita-hornblenda grani-
tos de forte tendência 
calcio-alcalina e por-
que aparecem  susten-
tando relevos do tipo 
Padrão �, que, neste 
caso, se diferencia do 
relevo Padrão � dos 
outros maciços por ser 
essencialmente mon-
tanhoso; por ser topo-
graficamente bem des-
tacado em relação aos 
terrenos circunvizinhos 
(figuras 191 a 194) e 
porque a maior parte 
das encostas são sob 
a forma de paredões 
verticalizados. A den-
sidade de drenagem 
varia de moderada a 
baixa e os vales são 
profundos, estreitos e 
totalmente desprovidos 
de planície e aluvial. 
Nas porções diferen-
ciadas como Padrão 
�a, o relevo é bem es-
truturado, condiciona-
do a grandes fraturas. 
Já nas diferenciadas  
como �b, é pouco ou 
não-estruturado. Numa 
boa parte desses maci-
ços os solos são pouco 
espessos ou inexistem, 
ou então, são do tipo 
coluvionar, ou seja, for-
mados por uma mistu-
ra de solo argilo-síltico-
arenoso com grande 
quantidade de blocos e 
matacões rolados das 
encostas (figura 191). 

8Aa

Granito Guaraú - grande maciço 
composto por granitos de várias 
granulações e cores e com alta 
densidade de afloramentos ro-
chosos.

8Aa1 - bordas do maciço, 
recobertas por espessos 
depósitos de tálus e com 
muitos afloramentos de 
granito densamente fratu-
rados em várias direções.

Destacam-se como 
particularidades impor-
tantes que:
	além da erosividade 
natural dos solos gra-
níticos, trata-se de um 
relevo favorável aos 
desencadeamento de 
processos erosivo e a 
que ocorram grandes 
movimentos naturais  
de massas, inclusive 
com possibilidades de 
rolamento de imensos 
matacões (figura 191);
	o escoamento das 
águas superficiais é 
bastante rápido, as-
pecto importante de 
ser levado em conta 
na execução de obras 
de controle de erosão 
e das águas pluviais. 
Devem ser dimensio-
nadas de modo que 
suportem as grandes  
enxurradas carregadas 
com alta carga de detri-
tos que, de repente, se 
formam quando chove 
um pouco mais forte; 
	terrenos bastante 
problemáticos para se 
executar escavações, 
perfurações e obras 
subterrâneas e viárias, 
pois, na maior parte do 
deles, ter-se-ão que 
ser executadas muitas 
escavações profundas 
em rochas que necessi-
tam de explosivos para 
desmontá-las e  ter-se-
á que fazer caras obras 
de altos aterros de ca-
nais de drenagem, de 
contenção de encostas 
e de disciplinamento 
das águas pluviais.

A influência do re-
levo a no potencial 
agrícola é bastante 
negativa, pois na 
maior parte deles:
	a topografia faz 
com que predomi-
nem  solos residuais 
pouco evoluídos, do 
tipo litossolo (figura 
191) e cambissolo 
e que em muitos lo-
cais aflorem o subs-
trato rochoso ou os 
horizonte B e C do 
solo, de péssimas 
características agrí-
colas;
	os declives são 
e x c e s s i v a m e n t e 
acentuados e não 
permitem a utiliza-
ção de equipamen-
tos agrícolas motori-
zados;
	os solos erodem e 
se depauperam rápi-
do, tanto por erosão 
laminar como con-
centrada;
	alguma possibi-
lidade de aprovei-
tamento agrícola 
restringe-se a pe-
quenas e isoladas 
parcelas de relevo 
um pouco menos 
inóspito que exis-
tem nos sopés das 
vertentes, as quais, 
também só podem 
ser plantadas desde 
que sejam adotadas 
severas práticas 
conservacionistas e 
de melhoramento da 
qualidade do solo.

A influência do relevo nas ca-
racterísticas hidrológicas é tan-
to negativa como positiva. 
	como aspectos negativos, 
salientam-se que se	 trata de 
uma topografia favorável a que 
na maior parte do terreno os 
solos inexistam e o substrato 
granítico fraturado e percola-
tivo esteja aflorante, ou então 
que os solos apresentem es-
pessura insuficiente para reter 
e depurar poluentes. Portanto, 
cuidados especiais devem ser 
tomados com todas as fontes 
com potencial poluidor. Trata-
se de uma topografia que em 
toda sua extensão é desfavorá-
vel a que as águas das chuvas 
fiquem nela retidas. Quando 
chove, quase toda água es-
corre rápido  para os canais de 
drenagem. Por isso, o escoa-
mento superficial é bastante rá-
pido, de alto potencial erosivo, 
a vazão dos rios e córregos 
mudam bastante e muito rápido 
com as oscilações climáticas e 
são áreas bastante desfavorá-
veis a que as águas subterrâ-
neas sejam recarregadas. Ra-
zão pela qual a vegetação tem 
papel fundamental para reter 
por mais tempo as águas das 
chuvas, melhorando um pouco 
o potencial de recarga e dimi-
nuindo um pouco o potencial 
de erosão hídrica;
	como aspectos positivos, 
salientam-se que se trata de 
uma topografia favorável a que 
o lençol freático aflore em vá-
rios locais, portanto, são áre-
as portadoras de grande nú-
mero de nascentes. Os rios e 
córregos apresentam as águas 
turbulentas, bem oxigenadas e 
com alto potencial de se auto-
depurarem. 

	Relevos fa-
voráveis a que 
existam muitas 
exposições de 
granitos sob a 
forma de lajea-
dos e grandes 
matacões, o que 
favorece a lavra;
	existência de 
granitos com 
características  
texturais bas-
tante adequa-
das para se-
rem explorados 
como agrega-
dos, pedra de 
revestimento e 
cantaria.

Terrenos de preservação 
ambiental - Parque Es-
tadual de Jacupiranga; 
parte dos rios e córregos 
das porções da borda do 
maciço com a qualidade 
das águas comprome-
tida pelos agrotóxicos, 
intensamente utilizados 
nos bananais; as mar-
gens do rio Guaraú, 
que passa pelo extremo 
norte do granito, encon-
tram-se bastante degra-
dadas pela urbanização 
desordenada e pelas 
plantações de banana.

Como particularidades 
ambientais importantes, 
destacam-se que são 
relevos 
	mais favoráveis à dis-
persão do que à concen-
tração de poluentes ter-
restres e atmosféricos; 
	que se encontram em 
desequilíbrio e em franco 
e acelerado processo de 
desgaste. O sistema de 
drenagem está escavan-
do bastante e apresenta 
vales profundos, estrei-
tos, desprovidos de pla-
nícies aluviais e a maior 
parte é atulhada de blo-
cos e imensos matacões;
	de grande beleza cê-
nica e com boa parte 
recoberta por exuberante 
Mata Atlântica;
	onde existem muitos 
profundos grotões; altos 
espigões;  paredões ver-
ticalizados e muitos rios 
e córregos com os vales 
estreitos e profundos e 
com  as águas claras 
correndo sobre o subs-
trato rochoso formando 
belas corredeiras, cacho-
eiras e piscinas naturais, 
características que des-
pertam grande interesse 
ao turismo ecológico;
	portadores de grande 
número de nascentes 
d´água que mantêm boa 
vazão o ano todo, por-
tanto, importantes para 
a manutenção da regula-
ridade da vazão dos rios 
durante os períodos de 
estiagem.

8Aa2 - porções mais cen-
trais do maciço, com gra-
nitos pouco fraturados 
e com muitas porções 
desprovidas de solos e 
delimitadas por paredões 
verticalizados.

8Ab: Granito Alto Turvo - granitos com granulação que varia 
de média a grossa, cores variando de cinza-claro a rosada, 
frequentemente cortados por veios de microgranitos e bastan-
te fraturados, especialmente nas bordas do maciço.

Granitos com 
indícios de al-
terações hidro-
termais (seriti-
zação, epidoti-
zação e carbo-
natação), e de 
mineralizações 
de titanita, zir-
cão, apatita e  
florita.

Todo maciço faz parte do 
Tombamento da Serra do 
Mar e do Paranapiacaba. 
A porção centro-norte 
faz parte do Parque Es-
tadual de Jacupiranga 
e a centro-sul, da Área 
de Proteção da Serra do 
Mar e da Área de Prote-
ção Ambiental Federal de 
Guaraqueçaba.

8Ac: Granito Graciosa - predo-
mínio de granitos cinza-claro e ro-
sado, granulação variando de mé-
dia a grossa, contendo porções 
totalmente desprovidas de mine-
rais máficos (granitos claros); alta 
densidade de afloramentos rocho-
sos sob forma de blocos, grandes 
matacões e extensos lajeados.

8Ac1 - porções de topo 
do maciço, com muitas 
exposições do substrato 
rochoso sob forma de ex-
tensos lajeados. Os dois maciços fazem 

parte da Área de Pro-
teção da Serra do Mar 
e da Área de Interesse 
Especial e Turístico do 
Marumbi; neles existem 
porções recobertas por 
densa Mata Atlântica 
bem preservada e exis-
tem porções recobertas 
por uma espécie de uma 
gramínea alta, que seca 
bastante durante o inver-
no, quando fica altamen-
te suscetível a incêndios 
(figura 191).

8Ac2 - porções de bor-
da do maciço, susten-
tadas por uma  mistura  
de  solos com blocos e 
matacões rolados das en-
costas (tálus). 

8Ad: Granito Anhangava - apenas uma pequena porção des-
se grande maciço está representada na área estudada. É sus-
tentada por granitos subalcalinos a alcalinos, de granulação e 
tonalidades variadas, com predomínio de tipos de granulação 
média a grossa e de cores cinza-claro e rosado. 

Na extensão 
do maciço para 
fora da área da 
bacia existem 
muitas pedrei-
ras nas quais  
se exploram 
granitos para 
piso e revesti-
mento, com o 
nome de Rosa 
de Curitiba.
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Maciços e respectivas particularidades
Implicações

Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Minerais  Ambientais e outros aspectos  

O relevo destes 
maciços se dife-
rencia do ante-
rior porque em 
meio às áreas 
montanhosas do 
relevo Padrão � 
existem parce-
las de relevo um 
pouco menos 
acidentado, do 
tipo Padrão 2, 
ou seja, um re-
levo forte ondu-
lado com decli-
vidades varian-
do de 20 a mais 
de 35%, am-
plitudes de até 
300m e verten-
tes  convexas-
concâvas, por 
vezes retilíneas. 
Nestas parcelas  
os solos são re-
lativamente es-
pessos, porém, 
a pedogênese 
é bastante he-
terogênea e, na 
maior parte das 
vezes, eles con-
têm muitos blo-
cos e matacões 
(figura 196).
A densidade 
de drenagem 
é alta, o siste-
ma secundário 
apresenta vales 
curtos e abertos 
e o sistema prin-
cipal apresenta 
os vales estrei-
tos, profundos e 
desprovidos de 
planície de de-
posição. Trata-
se portanto de 
uma associação 
dos Padrões � e 
2 (figura 195).
As parcelas 
d i ferenciadas 
como �b e 2b 
correspondem 
às áreas de re-
levo pouco ou 
n ã o - e s t r u t u -
rado. As �a, de 
relevo bem es-
truturado.

8Ae: Granito Agudos Grandes - grande maciço composto de granitos das mais variadas 
texturas e cores, com predomínio de termos de coloração cinza-clara e granulação média a 
grossa; existência de muitos  afloramentos rochosos sob a forma de blocos e matacões e ex-
tensos lajeados.

No que se refere à 
influência do relevo 
no potencial erosivo, 
de movimentos na-
turais de massas 
e nas adequabili-
dades e limitações 
frente à execução 
de obras viárias e 
subterrâneas, as 
implicações são as 
mesmas destaca-
das para os maciços 
anteriores. As dife-
renças geotécnicas 
ficam por conta de 
que a espessura do 
manto de alteração 
apresenta pedo-
gênese, em geral, 
mais avançada, po-
rém não-homogê-
nea. Sendo assim, 
em curtas distân-
cias a espessura e 
as características 
geotécnicas dos so-
los mudam bastan-
te, tanto na lateral 
como na vertical — 
lado a lado podem 
ocorrer solos com 
os mais variados 
compor tamentos 
geotécnicos. Aflo-
ramentos rochosos, 
que necessitam de 
uso de explosivos 
para desmontá-los, 
são mais esparsos e 
mais irregularmente 
distribuídos. Numa 
boa parte do terreno 
é o horizonte C do 
solo, extremamente 
erosivo, que aflora 
ou está próximo da 
superfície, o que im-
plica no aumento do 
potencial erosivo in-
duzido pela execu-
ção de escavações, 
especialmente no 
caso do subdomínio 
�0B, onde já exis-
tem muitos grandes 
focos erosivos e 
muitos desmoro-
namentos de solos 
nos taludes de corte 
das estradas.

Destaca-se o 
fato de que nes-
tes maciços, em 
meio às áreas 
a c i d e n t a d a s , 
existem peque-
nas e isoladas 
parcelas de re-
levo um pouco 
mais suavizado 
que podem ser 
m e c a n i z a d a s 
com equipamen-
tos motorizados 
e que são por-
tadoras de solos 
de caracterís-
ticas agrícolas 
um pouco me-
lhores. Desde 
que adotadas 
práticas conser-
vacionistas, tais 
parcelas podem 
ser plantadas,  
sendo mais re-
comendável as 
culturas de ciclo 
longo.

No que se refe-
re ao comporta-
mento das águas 
superficiais e ao 
potencial de re-
carga das águas 
subterrâneas, as 
implicações são 
as mesmas des-
tacadas para o 
grupamento an-
terior. Diferencia-
se pelo fato de 
que, ao contrário 
do primeiro gru-
pamento, onde a 
vulnerabil idade 
à contaminação 
das águas subter-
rânea é alta em 
quase toda ex-
tensão dos maci-
ços, neste grupa-
mento, em razão 
do manto de alte-
ração apresentar 
pedogênese mais 
avançada, porém 
não-homogênea, 
a vulnerabilidade 
à contaminações 
varia de local para 
local de baixa a 
alta. Em curtas 
distâncias pode-
se passar de uma 
mancha de solo 
profundo (mais 
de 5 metros) com 
boa capacidade 
depuradora, para 
uma de solo raso 
ou inexistente,  
estando os gra-
nitos fraturados 
aflorantes. 

Existência de veios de 
quartzo com indícios de 
minerais sulfetados. D e s t a c a m - s e 

como particula-
ridades impor-
tantes o fato de 
que são terrenos 
graníticos:
	com relevo 
bastante movi-
mentado e em 
pleno e acelerado 
processo de des-
gaste, contendo 
muitos peque-
nos e grandes  
des l i zamentos 
de terra e muitos 
focos erosivos fo-
ram observados 
ao longo das es-
tradas. Portanto, 
são destes terre-
nos que provem 
uma boa parte 
dos detritos que  
assoream o siste-
ma de drenagem 
do médio baixo 
Ribeira; 
	com existência 
de muitos setores 
de grande bele-
za paisagística, 
recobertos por 
densa, rica e 
e x u b e r a n t e 
Mata Atlântica 
e drenados por 
rios e córregos 
com os vales 
atulhados de 
blocos e grandes 
matacões e com 
as águas claras 
correndo sobre o 
substrato rocho-
so formando be-
las corredeiras, 
cachoeiras e  
piscinas naturais, 
característ icas 
que despertam 
interesse ao tu-
rismo ecológico e 
de aventura.

Grande parte deste granito faz par-
te do Parque Estadual Intervales e 
do Tombamento e APA da Serra do 
Mar.

8Af: Granito Passa Três - pequeno maciço composto de sienogranitos e granitos a feldspato 
alcalino, em geral, bastante fraturados e hidrotermalizados.

Existência de veios de 
quartzo mineralizados 
em ouro.

Terrenos com muitos focos erosivos 
e grandes deslizamentos observados 
nos taludes de corte da BR- 476.

8Ag: Granito Varginha - pequeno maciço com predomínio de biotita-monzogranitos acinzen-
tados, de granulação grossa e com variações locais para tipos de cores claras rosadas; em 
geral bastante fraturados. 

Nas bordas do maciço 
existem pequenos veios 
pegmatíticos alterados 
para caulim.

Granito inserido na área de definição  
da APA da Escarpa Devoniana.

Granitóides 
de cores cin-
za com ma-
triz rica em 
minerais fer-
romagnesia-
nos (biotita e 
hornblenda) e 
contendo me-
gacristais de 
feldspatos.

8Bh: Região de São Sebastião - setores onde predominam granitóides con-
tendo megacristais de feldspatos (figura 211) que podem ter até 12cm de aresta; 
alta incidência de diques de rochas magmáticas básicas do Domínio 5; manto 
de alteração, na maior parte, profundo, porém, com a pedogênese bastante 
heterogênea. 

O material de alteração 
parcial destes granitóides 
é bom para ser usado 
como saibro e para se 
lavrar feldspato, especial-
mente no caso do maciço 
8Bh. A existência de peg-
matitos, graisenização e 
hidrotermalismo em zo-
nas de falha indica poten-
cial para metais básicos.

Maior parte da superfície destes gra-
nitos encontra-se ocupada, principal-
mente por pastagens e refloresta-
mento, entremeados com pequenas 
manchas de Mata Atlântica.8Bi: região de Arieiros - nestes setores os granitos apresentam textura e 

granulação bastante variadas e, em geral, exibem discreta orientação mineral, 
que se torna mais evidente nas porções de borda dos maciços. 

8Aj: Granito Morro Grande - monzogranitos, sienogranitos e alcali-granitos exibindo grande 
variação de granulação e de coloração e com alta densidade de afloramentos rochosos sob 
forma de lajeados, blocos e matacões.

Indícios de mineraliza-
ções de Sn e W. Poten-
cial para Mo, Au e Cu.

Terrenos com muitos reflorestamen-
tos de pinus e com muitas pequenas 
parcelas plantadas com cítricos.

8Al: Granito Piedade - associação de alcalissienitos e alcaligranitos, bastante fraturados e 
com alta densidade de afloramentos rochosos.

Zonas hidrotermalizadas  
mineralizadas em Mo, W 
e Be; anomalias geoquí-
micas de Au e Cu.

Terrenos densamente reflorestados  
com pinus.

8Am: Granito Aboboral - predomínio de granitos cinza-claros, bastante alterados e aflorando 
sob a forma de blocos e matacões esparsos e irregularmente distribuídos.

Potencial metalogenético 
desconhecido.

Porções de relevo mais suavizado 
densamente ocupadas por bana-
nais.

8An: Granito Vargem Grande - pequeno maciço composto de granitos de granulação grossa, 
cinza-claro, por vezes cinza-escuro; afloramentos rochosos sob a forma de blocos e matacões 
irregularmente distribuídos.

Indícios de hidroterma-
lismo e graisenização; 
existência de pequenos 
veios de pegmatito nas 
bordas dos maciços.

Granito totalmente in-
serido na área de pre-
servação ambiental do 
Petar. 

Caracte -
r í s t i c a s 
n a t u r a i s 
bem pre-
servadas.

8Ao: Granito Espírito Santo - maciço alongado na direção das estruturas das rochas me-
tamórficas; granitos, em geral, bastante fraturados, de cor cinza,  granulação grossa e com 
megacristais de feldspatos. 

Parte do maciço faz 
parte do Parque Esta-
dual Intervales. 

8Ap: Granito Barra do Braço - pequeno maciço sustentado principalmente por quartzo-siení-
to granitos de granulação média, com boa homogeneidade textural. 

Potencial metalogenético 
desconhecido.

Granito com porções de mata bem 
preservada, entremeadas com áre-
as de pastagens e pequenas parce-
las de agricultura de subsistência.

8Aq: Granito Cerne - granitos de granulação média, localmente grossa, bastante fraturados, 
principalmente nas bordas do maciço e com alta densidade de afloramentos sob a forma de 
blocos, matacões e lajeados. Ocorre um fácies predominantemente leucocrático, quase que 
essencialmente quartzo-feldspático, e outro de tons cinza-rosados, representado por biotita-
hornblenda granitos.

Características naturais bem pre-
servadas; maior parte do terreno 
recoberta com densa Mata Atlântica. 

10A: Gnaisses da região do Perau e Anta Gorda - granitóides ricos em minerais máficos 
(hornblenda) e com proeminente estiramento e achatamento mineral. Em geral bastante altera-
dos e apresentando foliação com baixo ângulo de mergulho.

Terrenos com boa parte bastante 
desmatada e ocupada por pasta-
gens e agricultura de subsistência.10B: gnaisse da região de Setuva - parte sustentada principalmente por um fácies leucocrá-

tico, em geral parcialmente alterado.
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Implicações

 Ambientais e outros aspectos
Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Minerais 

Nestes maciços o relevo varia entre 
os Padrões 2 e 3, ou seja, um relevo 
bastante diversificado. Alternam-se 
parcelas de  relevo forte ondulado 
(figuras 197, 199, 200, 201, 202 e 
203), por vezes até montanhoso, 
com declividades variando  de 20 
a mais de 35%, amplitudes de até 
300 metros e vertentes convexas-
côncavas, por vezes retilíneas, com 
parcelas um pouco mais suaviza-
das, (figura 198), com amplitudes 
entre �00 e 200 metros, elevações 
com encostas convexas-côncavas 
e com declividades entre 15% e 
25%. A densidade de canais de dre-
nagem é alta. A maioria dos canais 
do sistema de drenagem principal 
apresenta vales relativamente es-
treitos, profundos,  desprovidos ou 
contendo restrita planície de depo-
sição. Neste tipo de relevo a pe-
dogênese se desenvolve de forma 
bastante diferenciada nas diferen-
tes porções das encostas. Em razão 
disso, ao longo de uma encosta o  
grau de pedogênese, a espessura 
e as características físico-químicas 
dos solos variam bastante de local 
para local (figura 204). Nas  parce-
las diferenciadas como 2b e 3b, o 
relevo é pouco ou não-estruturado, 
e nas diferenciadas como 2a, é bem 
estruturado.

8Ar: Região de Três Córregos/Cerro Azul - granitóides 
variando de monzograníticos a granodioritos, com grande 
variação de tons e granulação, mas predominando tipos  
acinzentados ou cinza avermelhado e de granulação média 
a grossa (figura 210). No que diz respeito à di-

nâmica das águas superfi-
ciais e ao comportamento 
geotécnico do manto de 
alteração,  são as mesmas 
destacadas para os maci-
ços anteriores. A principal 
diferença geotécnica fica 
por conta de que neste 
relevo existem áreas que 
são bastante sujeitas a 
movimentos naturais de 
massas e existem áreas 
que são pouco sujeitas; 
existem áreas que são 
bastante problemáticas 
para se implantar malhas 
viárias e infra-estrutura 
subterrâneas e existem 
áreas que são pouco pro-
blemáticas. Também são 
em menor quantidade e 
mais irregularmente dis-
tribuídos os locais onde 
existem afloramentos ro-
chosos que necessitam 
do uso de explosivos para 
desmontá-los. 

Neste relevo são maiores e mais regu-
larmente distribuídas as parcelas que 
permitem o uso de implementos agríco-
las motorizados e que são portadoras 
de solos com características agrícolas 
um pouco melhores. Uma particulari-
dade positiva importante é que existem 
irregularmente distribuídas pequenas 
manchas de solos profundos e que se 
destacam por apresentarem a camada 
superior de cor cinza escura, indicando 
que contêm proporção alta de matéria 
orgânica. Tais características indicam 
que, desde que bem planejado e sejam 
adotadas práticas conservacionistas, 
existem muitas parcelas que podem 
ser aproveitadas para agricultura sem 
maiores problemas, principalmente 
para o plantio de ciclo longo, ou então, 
no caso de cultura de ciclo curto, com a 
prática do plantio direto. São  bastante 
adequadas para o plantio de cítricos  e 
feijão. Uma particularidade  negativa a 
ser considerada é que, em muitos lo-
cais dessas parcelas são os horizontes 
B e C do solo, de péssimas caracterís-
ticas agrícolas, que afloram ou estão 
situados muito próximos da superfície 
(figura 205). Aí não se deve utilizar ara-
dos com lâminas de corte profundo. 
Pode-se inverter o perfil do solo.

No que diz respei-
to ao potencial de 
erosão hídrica e à 
dinâmica das águas 
superficiais, as im-
plicações pratica-
mente são as mes-
mas destacadas 
para os grupamen-
tos anteriores. 
Uma particularida-
de hidrológica im-
portante é que na 
maior parte desses 
terrenos o manto 
de alteração apre-
senta espessura 
adequada para se 
constituir num bom 
aqüífero superficial 
e para reter e elimi-
nar poluentes. No 
entanto, no caso de 
se locar fontes con-
taminantes, deve-
se evitar os locais 
onde os solos são 
pouco evoluídos, 
pois, neste caso,  
mesmo sendo pro-
fundos, neles ainda 
podem existir fra-
turas preservadas  
que facilitam a per-
colação de fluidos. 

Na região de Três 
Córregos lavra-se 
granitos para rocha 
ornamental e pedra 
de cantaria.

Os rios que drenam 
estes terrenos apre-
sentam  trechos com 
formações de belas 
corredeiras, piscinas 
naturais e são atu-
lhados por grandes  
matacões, o que lhes 
conferem grande be-
leza, portanto podem 
ser aproveitados como 
atrativos para o turismo 
ecológico e de aventu-
ra (figura 215) .

Terrenos graníticos 
com características 
de relevo e de dre-
nagem mais favo-
ráveis à dispersão 
do que à concen-
tração de poluentes 
terrestres e atmos-
féricos.
Pelas suas carac-
terísticas topográfi-
cas e pedológicas 
mais adequadas, 
são os terrenos 
graníticos mais 
densamente ocu-
pados da região, 
principalmente por 
agricultura e pasta-
gens. Sendo assim, 
também são os 
mais descaracteri-
zados de suas ca-
racterísticas natu-
rais, principalmente 
no que se refere ao 
desmatamento. 

8As: Granito Itaóca - monzogranitos e quartzo monzonitos, 
contendo veios e bolsões de pegmatito; em geral, fraturados 
e com alta densidade de afloramentos rochosos sob forma 
de blocos e grandes matacões (figura 214), ora mais ora me-
nos concentrados.

Granitos com indícios 
de sulfetos e contendo  
enclaves calcossilicá-
ticos com anomalias 
geoquímicas de Cu, 
Au, Ag, Mo, W e Tu.

8At: Região de Catas Altas/Apiaí/Barra do Chapéu - gra-
nitóides variando de monzograníticos a granodioritos, com 
grandes variações de tons e granulação. Predominam tipos 
acinzentados e cinza avermelhados, de granulação grossa, 
na maior parte das vezes, porfiróides (figuras 212 e 213).

Não existem indícios 
diretos e nem indire-
tos de mineralizações 
metálicas.

8Bv: Granito Cunhaporanga - granitóides variando de 
monzograníticos a granodioritos, com muitas diferenciações 
de  tons e granulação, mas predominando tipos acinzenta-
dos e cinza avermelhados de granulação grossa. Granitos com nível de 

erosão bastante pro-
fundo. Sem indícios 
de ocorrências mine-
rais metálicas e com 
potencial não-metá-
lico prejudicado pela 
má qualidade físico-
textural e pelo grau de 
alteração avançado.

Zona onde o Granito 
Cunhaporanga susten-
ta uma bonita paisagem 
em que se alternam 
manchas de mata com 
manchas de agricultura 
com manejo bastante 
adequado.

10C: Gnaisses da região de Setuva - porção sustentada 
por uma associação de biotita-hornblenda gnaisses com va-
riados graus de estiramento mineral. Por vezes bandados, 
por vezes maciços ou com a deformação tão intensa que 
lhes confere a aparência de xistos; grau de alteração, em 
geral, bastante avançado; afloramentos rochosos sob a for-
ma de blocos e matacões esparsos e muito irregularmente 
distribuídos.

Nestes setores a ve-
getação natural encon-
tra-se um pouco mais 
preservada e existem 
muitas manchas de 
reflorestamento de 
bracatinga, vegetação 
muito utilizada como 
lenha nos fornos de 
queima de calcário da 
região.

Figura 210 - Foto de um exemplar de 
granito isótropo, que sustenta a maior 
parte do Subdomínio 8Ar da região de 
Três Córregos - Cerro Azul

Figura 211 - Granito com megacristais 
de feldspatos.

Figura 212 - Exemplar de um granito 
de textura porfiróide da região de Catas 
Altas

Figura 213 - Exemplar de um granito por-
firóide da região de Barra do Chapéu. 

Figura 214 -  Em muitos locais dos ter-
renos graníticos existem matacões que 
tanto podem aparecer isolados como 
concentrados, por vezes compondo bo-
nitas e curiosas esculturas naturais.  

Figura 215 - Trecho em que o Rio Ri-
beira passa pelos granitos da região de 
Cerro azul formando belas corredeiras.
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Maciços e respectivas particularidades
Implicações

Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Minerais Ambientais e outros 
aspectos

Terrenos graníticos com relevo 
Padrão 4, que se diferencia por 
ser bastante irregular. Predomi-
nam grandes parcelas de relevo 
ondulado (figura 206), composto 
de elevações baixas, de topos e 
encostas suavizadas e com os 
perfis convexos ou então conve-
xos-côncavos, com declividades 
predominantes entre 5% e 15% e 
amplitudes entre 30 e 50 metros,  
mas também existem muitas va-
riações em que o relevo chega a 
ser forte ondulado, podendo ser 
os declives de até 35%; os canais 
de drenagem são bem afastados 
uns dos outros e a maior parte 
do sistema principal apresenta os 
vales relativamente abertos, pou-
co profundos e contém planícies 
aluviais relativamente amplas. Na 
maior parte da área o manto de 
alteração é profundo, porém a pe-
dogênese não é homogênea.  

8Au: Granito Epitácio Pessoa - pequeno 
corpo de granito de cor cinza e de granulação 
variando de média a grossa; afloramentos 
sob forma de pequenos blocos e matacões 
irregularmente distribuídos numa zona de re-
levo suavizado e circundado por áreas mon-
tanhosas. 

Trata-se de um relevo bem 
estabilizado; o potencial 
de movimentos naturais 
de massas restringe-se 
às porções côncavas das 
vertentes; é recoberto por 
espesso  manto de altera-
ção de baixa resistência 
ao corte e à penetração; 
no caso de se fazer obras 
viárias, são poucos os lo-
cais onde ter-se-ão que 
ser executados cortes pro-
fundos para minimizar de-
clives; no caso de se fazer 
obras de disciplinamento 
das águas pluviais, de-
vem ser dimensionadas 
de modo que suportem o 
grande volume d´água e 
as fortes e rápidas enxur-
radas que vêm das áreas 
montanhosas circunvi-
zinhas.

Como particularidade positiva, des-
taca-se que na maior parte desses 
terrenos o relevo e os solos são 
adequados para agricultura, inclu-
sive de ciclo curto. Por outro lado, 
existem muitas áreas onde a pedo-
gênese varia bastante de local para 
local e por isso as características 
físico-químicas dos solos variam 
bastante, tanto na lateral como 
na vertical. Neste caso, em pouco 
metros pode-se passar de um solo 
bom para um muito ruim.

Terrenos graníticos 
com características 
topográficas um 
pouco mais favorá-
veis à recarga das 
águas subterrâne-
as;  configuração 
morfológica favorá-
vel a que existam 
bons depósitos de 
água subterrânea; 
sistema de dre-
nagem principal 
nascente em áre-
as montanhosas, 
portanto, sujeito a 
sofrer as conseqü-
ências  das fortes e 
erosivas enxurradas 
que lá se formam 
quando chove um 
pouco mais forte.

P o t e n c i a l 
meta loge-
nético e de 
explotação 
de rochas  
prejudicado 
pelo profun-
do nível de 
erosão dos 
maciços  e 
pelo espes-
so manto 
de solo.

Por serem terrenos bai-
xos circundados por 
áreas montanhosas se 
constituem em uma bo-
nita e bucólica paisagem. 
Passa por esse granito o 
Ribeirão Grande, com as 
águas correntes, claras 
e com o leito atulhado 
de seixos de quartzito 
branco.

8As: Granito Itaóca - pequena porção do 
granito que se diferencia pelo fato do relevo 
ser bem mais suavizado do que no restante 
do maciço; poucos afloramentos de rochas 
frescas. 

As áreas 
baixas mais 
próximas ao 
Rio Ribeira 
são sujeitas 
a sofrerem 
enchentes e 
nelas o len-
çol freático 
pode estar 
situado a 
baixas pro-
fundidades.

Junto ao rio Ri-
beira existem 
parcelas de re-
levo suavizado 
e recobertas por 
solos transporta-
dos, argilo-are-
nosos, espessos, 
ricos em matéria 
orgânica e perio-
dicamente reno-
vados pelas inun-
dações do rio.

No caso de se 
implantar fon-
tes poluidoras 
deve-se levar 
em conta que 
nas porções 
mais próxi-
mas ao rio Ri-
beira o lençol 
freático situa-
se próximo da 
superfície. 

Terrenos bastante des-
matados e ocupados 
principalmente por agri-
cultura de subsistência, 
hortaliças e pequenas 
pastagens; passam por 
este granitos os rios Ri-
beira e Palmital com os 
leitos atulhados de blo-
cos e imensos matacões  
e formando bonitas 
corredeiras e piscinas 
naturais.

8Bv: Comple-
xo Cunhapo-
ranga - grani-
tóides variando 
de monzogra-
níticos a gra-
nodioritos, com 
grande varia-
ção de cores e 
de granulação, 
mas predomi-
nando os tipos 
acinzentados 
a cinza aver-
melhados, de 
g r a n u l a ç ã o 
grossa a muito 
grossa. 

Neste padrão de relevo o 
granito Cunhaporanga en-
contra-se profundamente 
alterado. Os afloramentos 
rochosos são poucos e ir-
regularmente distribuídos.  
Além disso, em muitos lo-
cais os solos apresentam o 
horizonte superior com des-
tacada cor escura (figuras 
207 e 208).  

Como particularidades geotécnicas po-
sitivas, destacam-se que se tratam de 
relevos  graníticos já bem desgastados e  
estabilizados, conseqüentemente, com 
baixo a nulo potencial de movimentos 
naturais de massas; no caso de se fazer 
obras viárias e subterrâneas não haverá 
necessidade de se executar cortes muito 
profundos para minimizar declives e nem 
de se fazer muitas obras de altos aterros 
e de contenção de encostas; em toda 
sua extensão o manto de alteração pode 
ser facilmente escavado apenas com 
ferramentas e maquinários de corte até 
profundidades superiores a �0 metros e 
é pouco erosivo e mantém boa estabili-
dade em taludes de corte.
Como implicações negativas, destacam-
se que,  no caso de se fazer obras enter-
radas, deve-se levar em conta que a cor 
escura dos solos indica que são ricos em 
matéria orgânica. Por isso, devem ser 
bastante ácidos, agressivos e corrosi-
vos, portanto, cuidados especiais devem 
ser tomados com a qualidade dos ma-
teriais de obras neles enterradas e, no 
caso de se edificar sobre eles, deve-se 
considerar que também devem ser de 
baixa capacidade de suporte

Nestes terrenos 
os solos são de-
rivados de gra-
nitóides ricos 
em minerais fer-
romagnesianos 
(biotita e horn-
blenda), portan-
to, se não são 
excessivamente 
lixiviados de-
vem apresentar 
boa fertilidade 
natural. Por ou-
tro lado, se são  
excessivamente 
lixiviados, po-
dem apresentar 
problemas de 
excesso de alu-
mínio, ou seja, 
devem ser bas-
tante ácidos.

Nestes setores aumenta bastante 
o potencial de recarga  e diminui o 
de contaminação das águas subter-
râneas, pois, além do escoamento 
superficial não ser muito rápido, 
o manto de alteração é profundo, 
apresenta pedogênese avançada e 
boa parte dos terrenos é recoberta 
por uma espessa camada de solo 
orgânico, bastante permeável e de 
boa capacidade de armazenar água 
e de reter e eliminar poluentes.  
Outra particularidade importante é 
que existem muitos córregos que 
contêm planícies aluviais relativa-
mente amplas, portanto, com as 
mesmas implicações hidrológicas 
positivas e negativas descritas para 
o Domínio �. 

Terrenos graníticos bas-
tante desgastados e es-
tabilizados; densamente 
ocupados de forma ade-
quada por agricultura de 
ciclo curto e praticada 
com os devidos cuida-
dos técnicos e, mais 
restritamente, por pasta-
gens e reflorestamentos. 
Englobam áreas de tran-
sição do Primeiro para o 
Segundo Planaltos Pa-
ranaenses e fazem par-
te do divisor das águas 
das bacias hidrográficas 
do Rio Ribeira e do Rio 
Paranapanema. 

Porções do Granito Cunhaporan-
ga com relevo Padrão 5,  varian-
do de ondulado a suave ondulado 
(figura 209); elevações baixas, de 
topos e  encostas suavizadas, com 
perfis convexos ou então conve-
xos-côncavos; declividades entre 
5 e 10%; amplitudes entre 10 e 50 
metros; sistema de drenagem com 
vales bem afastados uns dos ou-
tros, sendo que o sistema  principal 
apresenta vales abertos, rasos e 
boa parte contém planície aluviais 
relativamente amplas; o manto de 
alteração é profundo e a pedogê-
nese é avançada e relativamente 
homogênea; boa parte do terreno 
é recoberta por um solo com dois 
horizontes de cores, texturas e 
características físicas bem diferen-
tes, sendo que o horizonte superior 
geralmente é de cor preta (figuras 
207 e 208).

Uma particularidade impor-
tante deste padrão de relevo 
é que nele o granito Cunha-
poranga encontra-se profun-
damente alterado. Em toda 
sua extensão não existem 
afloramentos rochosos, os 
solos são bastante profun-
dos e bem evoluídos (mais 
de 10 metros) e a maior 
parte deles se caracteriza 
por apresentar o horizonte 
superior espesso e de cor 
cinza escura. 

Dentre os terrenos graníticos, tanto 
do ponto de vista do relevo como dos 
solos, estes são mais adequados 
para a agricultura. Em quase toda 
sua extensão podem ser mecaniza-
dos com implementos motorizados e 
boa parte deles é recoberta por uma 
camada de solo de cor escura, que 
sugere ser rica em matéria orgânica. 
Solos orgânicos são bastante poro-
sos, bem oxigenados, de boa ferti-
lidade natural e de alta reatividade 
química, portanto,  responde bem 
à adubação. Por outro lado,  cos-
tumam ser excessivamente ácidos 
e permeáveis, razões  pelas quais 
necessitam ser freqüentemente 
corrigidos com calcário dolomítico 
e, durante um período de seca um 
pouco mais prolongado, podem, ra-
pidamente, apresentar problemas 
de deficiência hídrica. 
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D. Ilustrações das variações de relevo e dos solos existentes nas áreas de definição dos Domínios 8 e 10

Figura 206 - Terrenos graníticos com 
relevo Padrão 4.

Figura 209 - Terrenos graníticos com 
relevo Padrão 5.

Figura 201 -   Porção montanho-
sa, uma das variações do relevo 
granítico Padrão 2.

Figura 200 - Porção forte ondula-
da, uma outra variação do relevo 
granítico Padrão 2.

Figura 199 - Porção forte ondu-
lada, uma das variações do re-
levo Padrão 3.

Figura 198 - Porção  de relevo  
mais suavizado,  uma outra va-
riação do Padrão 3.

Figura 195 - Vista do relevo mon-
tanhoso Padrões � e 2, relaciona-
do ao granito Agudos Grandes.

Figura 196 - Solo com pedogê-
nese muito diferenciada, bastante 
comum no relevo Padrão � e 2.

Figura 194 - Ao fundo, destaca-
se o relevo montanhoso do Gra-
nito Guaraú.

Figura 193 - Exemplo do relevo 
Padrão �, relacionado ao granito 
Anhangava.

Figura 192 - Vista geral do relevo 
Padrão �, relacionado ao granito 
Graciosa.

Figura 191 - Relevo Padrão �, re-
lacionado ao Granito Graciosa. Em 
primeiro plano, destaca-se a borda 
do maciço, sustentada por depó-
sitos de tálus. Em segundo plano, 
salientam-se os paredões rocho-
sos recobertos por gramínea.

Figura 197 - Tipo de relevo Pa-
drão 2b, predominante na área 
de definição do Granito Itaóca.

Encosta côncava
Encosta 
retilínea

Figura 204 - Solo com pedogênese 
variável de local para local.

Pedogênese
pouco avançada

Pedogênese 
avançada

Figura 205 - Solo de granito pouco 
evoluído, bastante comum nos Pa-
drões de relevo 2 e 3.  

Figura 202 - Porção de relevo forte-
ondulado representante do Padrão 3 
- Região de Três Córregos.

Figura 203 - Porção de relevo forte-
ondulado do Padrão 3 - Região de 
Cerro Azul.

Figuras 207 e 208 - Solos predominantes nos terrenos graníticos com pa-
drões de relevo 4 e 5.
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E - Uso e ocupação, problemas relacionados e recomendações para ações recuperativas

São nos terrenos graníticos que existem mais e são maiores as parcelas de relevo menos inóspito da região. Em 
razão disso, à exceção das áreas excessivamente montanhosas e das que estão sob legislação ambiental, são os 
terrenos mais densamente ocupados, especialmente por pequenas propriedades agrícolas ou então por grandes 
pastagens e reflorestamentos. Por isso, também são as áreas mais recortadas por um denso sistema de vias de 
acesso. Dentre alguns dos principais problemas associados ao uso e ocupação que merecem ser considerados no 
caso de se fazer um programa de recuperação ambiental da região, salientam-se:

	que nas fazendas de criação de gado, verificaram-se muitos focos erosivos e muitos deslizamentos de terra 
gerados pelo desmatamento e pela circulação do gado em áreas excessivamente declivosas e recobertas por solos 
naturalmente bastante instáveis. Em muitos locais, constatou-se que mesmo as encostas onde os declives não 
permitem que o gado circule e o relevo é de grande beleza cênica (figuras 216 e 217) foram e continuam sendo 
desmatadas e anualmente são queimadas (figura 217). Isso está contribuindo bastante para a geração de muitos 
focos erosivos, além de estar impactando muito negativamente a dinâmica das águas superficiais e subterrâneas. 
Nestas áreas, a mata natural tem um papel importante para reduzir o potencial erosivo dos solos graníticos, para 
manter a regularidade das águas superficiais e subterrâneas e para embelezar o relevo montanhoso (figuras 217 
e 218), um dos atrativos que atraem turistas para a região e que em muitos locais se encontra inviabilizado pelo 
desmatamento excessivo;

	outro problema são os focos erosivos e os desmoronamentos de talu-
des de corte verificados ao longo de praticamente toda a malha viária exis-
tente nos terrenos graníticos (figura 219). Para minimizar os declives, que 
na maior parte são acentuados, as estradas são executadas fazendo-se 
profundos cortes em solos residuais de granitos pouco evoluídos, que se 
desmoronam e erodem com facilidade se são expostos à concentração das 
águas pluviais. Em razão disso, a cada chuva um pouco mais forte, os leitos 
e os taludes das estradas não-pavimentadas danificam-se bastante, exigin-
do que freqüentemente tenham que ser recuperadas. Isso se faz passando 
maquinários de corte. Com isso, cada vez mais aprofunda-se o leito das 
estradas e se aumenta a altura dos taludes de corte e, conseqüentemente, o 
tamanho da superfície exposta à erosão. Esse é um problema que se agrava 
bastante nas áreas de reflorestamento que existem nos terrenos graníticos 
de relevo acidentado. Esse tipo de uso exige a abertura de muitas vias de 
acesso que, para minimizar os declives, de modo a permitir o tráfego de 
caminhões de grande porte, são feitas escavando-se fundo, conseqüente-
mente, formam-se muitos grandes aterros e altos taludes de corte nos quais 
se expõem materiais altamente suscetíveis à erosão (figura 220). É Impor-
tante destacar que, em um material com alta suscetibilidade à erosão, como 
é o caso do manto de alteração dos granitos, os processos erosivos, uma 
vez instalados, se rapidamente não forem adotadas medidas mitigadoras, 
tendem a adquirir cada vez maior expressão. Em razão disso, em todas as 
formas de uso e ocupação sobre os terrenos graníticos, cuidados especiais 
devem ser tomados com os processos erosivos e com a preservação da 
cobertura vegetal;

 no município de Campina Grande do Sul, no Bairro da Barragem, por-
ções declivosas e sustentadas por depósitos de tálus do Granito Graciosa, 

naturalmente suscetíveis a grandes deslizamentos de terra e a rolamentos de grandes matacões, estão sendo 
urbanizadas de forma bastante inadequada (figuras 221 e 222). Aparentemente trata-se de uma ocupação irregu-
lar, que deveria ser contida, pois a área é bastante inadequada para esse uso. Dentre os principais procedimentos 
inadequados verificou-se que as moradias são construídas fazendo-se  profundas escavações em materiais natu-
ralmente bastante erosivos e instáveis e a terra retirada das escavações geralmente fica depositada nas encostas 
declivosas, gerando-se situações propícias a que ocorram deslizamento e conseqüentes soterramentos das mora-
dias abaixo. Além disso, existem construções parcialmente apoiadas sobre matacões sujeitos a se movimentarem 
e muitas das vias de acesso foram traçadas em concordância com declives bastante acentuados. Nestas vias as 
águas das chuvas se concentram e se formam enxurradas de alta energia e de alta capacidade de destruição de 
obras e de remoção de sedimentos, os quais vão parar na represa do Rio Capivari, situada junto a esse local. Cabe 
ser destacado que esta urbanização encontra-se crescendo bastante e está situada numa área com restrições 
ambientais: Área de Especial Interesse Turístico do Marumbi e Tombamento da Serra do Mar. Situação também 
preocupante é o caso da localidade de Três Bicas, onde existe um pequeno núcleo populacional localizado num 
local da BR-��6 sujeito a sofrer um grande movimento de massas, inclusive com rolamentos de imensos matacões 
(figura 223). Deveria-se retirar os moradores desse local. 
Também verificou-se que áreas da borda norte do Granito Guaraú, de grande fragilidade ambiental e por onde 
passa o rio Guaraú formando bonitas corredeiras, que são atrativos turísticos e funcionam como áreas de lazer, 
principalmente para a população da cidade de Jacupiranga, estão sendo invadidas por urbanização desordenada. 
Deveria-se achar uma maneira de impedir que a urbanização cresça nestas áreas. Áreas como essas, antes que o 
crescimento urbano inviabilize o potencial turístico, deveriam ser encampadas pelas prefeituras, dotadas de infra-
estrutura e transformadas em áreas de lazer municipal. Salienta-se que esta opção de lazer, em parte, também en-
contra-se comprometida pela poluição das águas desse rio pelos agrotóxicos, intensamente aplicados nos bananais 
existentes ao longo da bacia desse rio. 

Figuras 216 e 217- uma porção onde o rio Ribeira passa pelo terrenos graníticos montanhosos de grande beleza cênica. Pode-se 
notar que mesmo as encostas excessivamente declivosas foram desmatadas. Na figura 218, dá para se notar, ao fundo, que uma 
encosta quase que verticalizada foi desmatada e queimada. Uma pequena mancha de mata que existia nesse local foi extinta 
pelo fogo. É assim que, aos poucos, vai se eliminando o pouco que resta da mata nativa que existe fora dos parques.

Flagrante de uma  queimada 

Figura 219 - Grandes desmoronamen-
tos de taludes de corte como os desta 
foto são comuns nas estradas que cor-
tam os terrenos graníticos. 

Figura 220 - Via de acesso a um reflo-
restamento onde um aterro de estrada 
recém-construído sobre terrenos graníti-
cos já foi quase todo erodido.  Município 
de Cerro Azul. 

Figura 221 - Uma vista da urbanização do Bairro da Bar-
ragem.

Figura 222 - Bairro da Barragem - arruamento traçado em con-
cordância ao declive e sobre material coluvionar altamente sus-
cetível à erosão e a movimentos de massas.

Blocos e matacões sujeitos a 
se movimentarem

Arruamentos

Figura 223 - Localidade de Três Bicas, localizada numa encos-
ta declivosa do Granito Graciosa. Além do potencial natural, o 
desmatamento e as queimadas, que freqüentemente se fazem 
nesses locais, potencializam bastante a possibilidade de que de 
uma hora para outra ocorra um grande movimento de massas 
nesse local, inclusive com rolamento de grandes matacões, o que 
pode causar uma grande tragédia. Deveria-se remover os mora-
dores desse local.

Imensos matacões sujeitos a se 
movimentarem

Figura 216 Figura 217 Figura 218
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2.2.2.9 - Domínio 9

Assim diferenciou-se uma grande 
parte dos terrenos da região (figura 
224) que é sustentada por litologias 
de origem vulcanossedimentar me-
tamorfizadas, reportadas na literatu-
ra geológica como pertencentes aos 
grupos Açungui e Setuva. Na área em 
questão, existem litologias ou asso-
ciações de diversas litologias que in-
dicam que tais seqüências teriam se 
depositadas nos mais diferentes mo-
mentos tectônicos de um processo de 
abertura e de fechamento de um am-
biente marinho (vide Capítulo 2). Por 
isso, são compostas por uma varieda-
de grande de litologias de diferentes 
idades e diferentemente deformadas 
e metamorfizadas. Por conseqüência, 
trata-se de um domínio onde existem 
litologias ou associação de litologias 
de grande expressividade areal e com 
os mais diferentes e contrastantes 
comportamentos geoambientais, o 
que levou a dividi-lo, para fins de pla-
nejamento e gestão ambiental, em 
quatro grandes Subdomínios (9A, 
9B, 9C e 9D), os quais, por sua vez, 
considerando diversas particularida-
des setorizadas da geologia, foram 
divididos em vários outros subdomí-
nios, cujas áreas de definições, par-
ticularidades distintivas e respectivas 
implicações geotécnicas, agrícolas, 
hidrológicas, minerais e ambientais a 
seguir descrevem-se. Na seqüência, 
também destacam-se as particulari-
dades geoambientais relacionadas às 
variações de relevo existentes, que  
são muitas e levaram a fazer várias 
divisões dos subdomínios. 

Figura 224 - Área de definição do Domínio 9.
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2.2.2.9.1 - Subdomínio 9A

A - Elementos e área de definição

Como Subdomínio 9A foram delimita-
das as áreas do Domínio 9 que se di-
ferenciam por serem sustentadas por 
uma variedade grande de litologias 
metavulcanossedimentares, que têm 
como particularidade importante o fato 
de serem derivadas  principalmente 
do metamorfismo de sedimentos sil-
tico-argilosos ou então de rochas 
magmáticas cuja  mineralogia se alte-
ra para argilominerais. Em razão dis-
so, existem algumas particularidades 
geoambientais importantes que são 
extensivas a toda área de definição do 
Subdomínio, que aparece em desta-
que na figura 225. A seguir, primeiro 
destacam-se quais são tais particula-
ridades. Na seqüência, descrevem-se 
as particularidades relacionadas às vá-
rias divisões que se fez do subdomínio, 
por conseqüência das diferenciações 
setorizadas da composição litológica, 
deformação e metamorfismo das se-
qüências metavulcanossedimentares 
e das variações de relevo existentes, 
que são muitas. 

B - Caracterização geoambiental 
geral:  particularidades importan-
tes da geologia, respectivas impli-
cações geotécnicas, agrícolas, hi-
drológicas, minerais, ambientais e 
recomendações

Como particularidade geológica im-
portante, destaca-se que, em decor-
rência da origem e das diferenciações 
tecto-metamóficas predominam neste 
Subdomínio litologias que se diferen-
ciam por serem à base de minerais 
micáceos isorientados, ora mais ora 
menos desenvolvidos, especialmen-
te a sericita, estando representadas 
principalmente por xistos, finos, fili-
tos, metassiltitos e metargilitos. Como 
conseqüência disso, destaca-se que: 

do ponto de geotécnico - no planeja-
mento de grandes obras lineares é im-
portante que se leve em conta que em 
toda extensão desse Subdomínio: 

 predominam litologias mais dúcteis 
do que rúpteis. Por isso, geralmente 
encontram-se complexamente e dife-
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Figura 225 - Área de definição do Subdomínio 9A.
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rentemente dobradas.  Razão pela qual o mergulho dos estratos  varia bastante,  podendo,  em poucos metros 
mudar de horizontalizado a verticalizado;

 predominam litologias que, independente de outras variáveis,  se alteram para os solos bastante argilosos. O fato 
positivo disso é que predominam solos plásticos, pouco permeáveis e de boa capacidade de se compactarem. Por 
outro lado, tornam-se excessivamente aderentes e escorregadios quando molhados, razões pelas quais são terre-
nos bastante problemáticos para se executar obras que envolvem escavações e movimentação de terra durante os 
períodos de chuvas prolongados. Ter-se-ão muitos problemas com o emplastamento excessivos de ferramentas e 
equipamentos e para se trafegar pelas vias de acesso às obras, que se tornam muito pegajosas e escorregadias. 
Um outro aspecto negativo dos solos argilosos derivados de xistos e filitos à base de sericita e que eles quando 
secam entram facilmente em suspensão, motivo pelo qual durante os períodos secos muita poeira se levanta nas 
estradas não-pavimentadas;

	litologias à base de sericita isorientadas são  portadoras de muitas superfícies planares milicentimetricamente es-
paçadas e de alta fissilidade. Por estas superfícies fluidos se infiltram com facilidade e elas se constituem em planos 
de fraqueza que favorecem os processos erosivos, os movimentos naturais de massas e os desplacamentos das 
rochas em taludes de corte, principalmente quando encontram-se parcialmente alteradas e se as escavações forem 
executadas em posição desfavorável a dos mergulhos desses planos (figuras 226, 227 e 228); 

 litologias à base de micas e os solos argilosos delas derivados costumam ser bastante problemáticos para serem 
perfurados com sondas rotativas. A alta cerosidade das argilas e das micas pode emplastar, prender e fazer com que 
as sondas patinem;

	litologias xistosas e os solos delas residuais pouco evoluídos não se prestam para serem usados como agrega-
dos e como material de empréstimo;

As características retromencionadas indicam que, no 
caso de se fazer obras que envolvem escavações e a 
exposição das rochas deste Subdomínio em taludes de 
corte, como obras viárias, por exemplo, dever-se-á ter  
uma preocupação especial com as obras de estabiliza-
ção dos taludes e das encostas. Se não forem bem pla-
nejadas e executadas, depois ter-se-á que gastar muito 
dinheiro fazendo-se com muita freqüência caras obras 
recuperativas.

do ponto de vista agrícola - a maior parte das litologias 
que sustentam este Subdomínio alteram-se para mine-
rais de argila liberando poucos nutrientes e muito alumí-
nio. Em razão disso, a influência da geologia no potencial 
agrícola dos solos são tanto positivas como negativas.

Dentre as positivas, salientam-se:

	que os solos argilosos, independente de outras variáveis, 
são bastante porosos apresentam boa capacidade de reter e 
fixar elementos. Sendo assim, respondem bem à adubação, 
assimilam bem matéria orgânica e durante as épocas secas 
mantêm boa disponibilidade d´água para as plantas por longo 
tempo (solos de boa capacidade hídrica).
Dentre as negativas, destacam-se que: 

	devem predominar solos de baixa fertilidade natural e muito 
ricos em alumínio, portanto, devem ser bastante ácidos. Con-
seqüentemente, necessitam ser freqüentemente adubados e 
corrigidos com aplicação de calcário dolomítico;

	 solos argilosos são naturalmente pouco permeáveis, o que 
indica que no caso de se fazer irrigação, deve-se optar pelo 
método do gotejamento. Por outros métodos, a maior parte da 
água, ao invés de se infiltrar no solo, escorre e acaba formando 
enxurradas altamente erosivas;

	solos argilosos compactam-se e se impermeabilizam excessivamente se forem continuamente mecanizados com 
equipamentos pesados ou se forem pisoteados por gado. Cargas elevadas contínuas fazem com que se forme uma 
camada subsuperficial altamente endurecida e impermeável, fenômeno conhecido como pé-de-cabra. A diferença 
de permeabilidade entre esta camada e a camada superior mais friável e permeável, gera uma situação favorável 
a que durante as épocas de chuvas a camada superior se sature em água e seja facilmente removida por erosão 
laminar. Assim, um solo argiloso, naturalmente pouco erosivo, se for manuseado de forma inadequada, passa a ser 
tão ou mais erosivo que um solo arenoso;

 	solos residuais de filitos, se são pedogenéticamente pouco evoluídos costumam conter argilominerais expansi-
vos e neles geralmente se preservam vestígios de minerais micáceos e de planos estruturais (figura 229). Neste 
caso, são bastante erosivos;

	solos argilosos se tornam excessivamente aderentes se são molhados, razão pela qual são difíceis de serem 
mecanizados nas épocas chuvosas. Os equipamentos emplastam-se excessivamente. Quando muito secos, podem 
se tornar bastante duros e por isso podem ser difíceis de serem arados, além de que formam muita poeira.

do ponto de vista hidrológico -  a maior parte das litologias deste Subdomínio:

	apresenta características hidrodinâmicas desfavoráveis à transmissividade d´água. Predominam litologias de 
permeabilidade primária muito baixa. Portanto, o potencial para existência de grandes depósitos de água subterrâ-
nea é baixo. A possibilidade se de encontrar bons depósitos de água fica restrita às zonas mais tectonizadas, onde 
pode existir água armazenada em falhas, fraturas e em outras armadilhas estruturais. Neste caso, há de se destacar 
que se trata de uma potencialidade bastante irregular. Significa que num local um poço pode dar boa vazão e outro 
imediatamente ao lado pode ser seco;

	alteram-se para solos argilosos ou argilo-siltosos também muito pouco permeáveis. Por isso, em toda exten-
são do Subdomínio o escoamento superficial é bastante rápido. É uma ambiência desfavorável a que as águas 
subterrâneas sejam recarregadas. Em razão disso, a cobertura vegetal tem um papel fundamental para reter  por 
mais tempo as águas das chuvas na área, aumentando um pouco o seu potencial de infiltração. O lado positivo dos 
solos argilosos é que eles, além de serem pouco permeáveis, apresentam alta capacidade de reter, fixar e eliminar 
poluentes. Conseqüentemente, o risco de contaminação das águas subterrâneas é baixo na maior parte da área de 
definição do Subdomínio. 

do ponto de vista ambiental - pelo fato de que predominam litologias e solos pouco permeáveis e porque a maior 
parte das litologias encontra-se bastante dobrada, a área de definição deste Subdomínio, em toda sua extensão, 
se caracteriza por ser um ambiente de relevo extremamente movimentado, diversificado e a maior parte dele é 
montanhosa. Mesmo os terrenos mais suavizados, são compostos por alta densidade de elevações entrecortadas 
por um denso sistema de canais de drenagem de vales curtos e com os vales bem próximos uns dos outros. São 
características que indicam que são terrenos naturalmente muito pouco permeáveis e de alto potencial de erosão 
hídrica. Portanto, neles cuidados especiais devem ser tomados no sentido de se preservar ao máximo a cobertura 
vegetal natural e de não impermeabilizá-los ainda mais.

Figura 226 - Escorregamento induzido pela execução de um 
corte em posição desfavorável à do mergulho dos planos de 
xistosidade, neste caso, de filitos.

Figura 227 - Situação em que o talude de corte foi executado 
em posição transversal a xistosidade de filitos. Mesmo o corte 
sendo verticalizado e alto, nesta situação o talude se mantém 
estável.

Figura 228 - Desplacamento condicionado pela execução de 
um corte paralelo à xistosidade de um filito à base de sericita.

Figura 229 - Um perfil de um solo argiloso associado 
ao Subdomínio 9A, neste caso, um solo pouco evoluí-
do  que ainda preserva a estruturação dos filitos. É o 
tipo de solo que predomina na área de definição deste 
Subdomínio.
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C -  Divisões do Subdomínio 9A em razão de particularidades setorizadas da geologia e respectivas implicações

Divisões em razão da origem das 
litologias predominantes

Divisões em razão de diferenciações metamórficas, estruturais e 
composicionais e do potencial mineral

Implicações
Geotécnicas Agrícolas Minerais

9A1

Setores onde predominam espessos paco-
tes de metassedimentos síltico-argilosos, 
provavelmente, de origem terrígena, com 
eventuais intercalações  de finas camadas 
de origem química (rochas calcárias, geral-
mente impuras) e de pequenos corpos de 
rochas ígneas de composição básica, prin-
cipalmente. 

9A1a

Setores onde as seqüências foram submetidas a transformações meta-
mórficas em condições de elevadas temperaturas, por isso, exibem des-
tacada xistosidade anastomosada, podendo, localmente, se encontrarem 
feldspatizadas ou então parcialmente migmatizadas. 

Nestes subdomínios as litologias apresentam textura 
um pouco mais homogênea e não são tão bandadas 
quantos as dos subdomínios seguintes.  Em razão dis-
so, quando expostas em taludes de corte (figura 231), 
não se desestabilizam tanto quanto aquelas. Pelo fato de existirem es-

pessos pacotes de uma só 
litologia, nestes setores o 
comportamento geotécnico 
se mantém um pouco mais  
homogêneo.  

A existência de pequenos 
corpos de rochas carboná-
ticas faz com que existam 
pequenas manchas de so-
los boa qualidade química.

Potencial meta-
logenético baixo. 
Não existem in-
dícios de ocor-
rências minerais  
metálicas. 

9A1b
Setores onde predominam seqüências que sofreram transformações me-
tamórficas moderadas, predominando xistos.

9A1c

Setores onde as transformações metamórficas foram menos intensas e 
por isso as seqüências exibem xistosidade pouco desenvolvida, estando 
caracterizadas por xistos finos e, principalmente por filitos e ardósias, 
finamente laminados e geralmente bastante fraturados (figura 230).

Diferencia-se porque são litologias que exibem desta-
cado bandamento planoparalelo milicentimetricamente 
espaçado e de alta fissilidade (figura 232), o que faz 
com que delas se desprendam placas com muita fa-
cilidade em taludes de corte, principalmente se forem 
executados em posição desfavorável a do mergulhos 
deste planos (figura 233).

9A1d

Predomínio de litologias pouco metamorfizadas, representadas principal-
mente por filitos finos, metassiltitos, ardósias, por vezes intercaladas de 
finas intercalações de metassedimentos arenosos.

9A2

Setores onde predominam seqüências 
metavulcanossedimentares que se diferen-
ciam das do Subdomínio 9A� pela maior he-
terogeneidade composicional e pela maior 
participação de rochas de origens química 
e vulcânica, representadas por filitos, por 
vezes carbonosos, rochas calcárias, em 
geral calcíticas, carbonato xistos, rochas 
vulcânicas de composição intermediária a 
básica, metatufos, metachertes e finas len-
tes de formações ferríferas. 

9A2a
Filitos, metassiltitos e metargilitos contendo ocorrências de manganês e 
formações ferríferas.

Seqüências formadas de camadas de várias espessuras e constituídas de litologias 
de composição e textura bastante diferentes e que se alternam irregularmente entre 
si formando um destacado bandamento composicional planoparalelo (figura 234). 
Sendo assim, tratam-se de terrenos onde em poucos metros, tanto na horizontal 
como na vertical, pode-se encontrar rochas e solos residuais das mais variadas 
características geotécnicas e hidráulicas. Portanto, no caso de se fazer obras é 
recomendável antes realizar estudos geotécnicos detalhados, apoiados em ensaios 
de materiais amostrados em malha pouco espaçada e de várias profundidades. 
Essa diferenciação geotécnica aumenta bastante os potenciais erosivos, de deses-
tabilizações em taludes de corte e de infiltração de água, o que faz com que sejam 
litologias que se encontram quase sempre bastante intemperizadas para um mate-
rial que pode ser facilmente desmontado com ferramentas e maquinários de corte e 
que se desmorona com facilidade em paredes escavadas. 

A heterogeneidade litoló-
gica faz com que a espes-
sura, a cor e as caracterís-
ticas físico-químicas dos 
solos variem bastante de 
local para local. Significa 
que em poucos metros 
pode-se passar de um 
solo de boas característi-
cas físico-químicas para 
um muito ruim. Uma outra 
particularidade importante 
é que existem pequenas e 
grandes manchas de solos 
derivados de rochas meta-
básicas, que se alteram 
para solos de boas carac-
terísticas físico-químicas.

Associação litoló-
gica favorável à 
existência de mi-
neralizações do 
grupo dos sulfetos 
(Cu, Pb, Ag e Ba), 
ferro e manganês 
e ouro; existência 
de hidroterma-
lismo, represen-
tado por veios de 
quartzo.

9A2b

Setores onde há alta incidência de rochas metavulcânicas e subvulcâni-
cas básicas, xistificadas ou não, com ocorrências de mineralizações de 
Chumbo na região do Perau.

9A2c
Com alta incidência de metavulcânicas e subvulcânicas toleíticas bási-
cas e com ocorrências de Ouro na faixa Piririca.

9A2d

Setores onde as seqüências encontram-se intensamente metamorfiza-
das, ocorrendo uma associação de xistos, por vezes feldspáticos, com 
rochas metabásicas e metácidas, paragnaisses e rochas caciossilicata-
das, em geral bastante alteradas.

9A2e

Manto de alteração profundo, porém, com indícios de que é derivado de 
seqüências metavulcanossedimentares de composição litológica bastan-
te heterogênea. 

Figura 231 - Talude de corte executado 
transversalmente à foliação de xistos com 
boa isotropia textural, o que faz com que nes-
ta situação de corte apresentem boa estabili-
dade, mesmo sendo o talude verticalizado. 

Figura 232 - Exemplar de um metassedimento com 
destacado bandamento decorrente da alternância 
de finas camadas quartzo-sericíticas com  (cor es-
cura) e sem matéria carbonosa (cor clara). Esse 
bandamento composicional facilita os processos 
erosivos e os desprendimentos de placas em ta-
ludes de corte.

Figura 233 - Mostra o que pode aconte-
cer quando um talude de corte é executa-
do em posição concordante à dos planos 
de fissilidade de um filito ou de um me-
tarritmito. 

Figura 230 - Afloramento de metassiltito eviden-
ciando alta densidade de superfícies planares 
relacionadas à variação composicional das ca-
madas e a um denso sistemas de fraturas a elas 
perpendiculares.

Figura 234 - Associação de rochas 
vulcânicas com formações ferríferas, 
carbonato xistos e filitos carbonosos.  
Região de Retiro Grande.

Alternância de litologias 
de várias composições, 

incluindo formações 
ferromanganesíferas

Rocha vulcânica
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D - Variações de relevo e dos solos do Subdomínio 9A e respectivas implicações

Padrões de relevo e solos
Implicações

Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Ambientais e outros           
aspectos

Padrão 1

Relevo variando de 
montanhoso a local-
mente forte ondulado 
(figuras 235 e 236); de-
clividades de encostas, 
em geral, superiores a 
30% e amplitudes supe-
riores a 300 metros.

Elevações alon-
gadas de topos e 
encostas curtos; 
encostas com 
perfis convexos-
retilínios-cônca-
vos; alta densi-
dade de canais 
de drenagem 
com vales estrei-
tos, profundos e 
desprovidos de 
planície de de-
posição.

As porções diferencia-
das como 1a, 2a e 3a 
corresponde aos setores 
onde o relevo é bem es-
truturado, ou seja, con-
trolado pelas estruturas 
tectônicas. As diferencia-
das como 1b, 2b e 3b, 
aos setores onde o re-
levo é pouco ou não-es-
truturado, ou seja, com 
baixo controle tectônico.

	Relevo em que a 
pedogênese se desen-
volve de forma diferencia-
da nas diferentes porções 
das encostas,	 razão pela 
qual em poucos metros a 
profundidade do manto de 
alteração pode variar de 
rasa a profunda (figuras 
239, 240 e 241);
	dos topos até às meias 
encostas predominam so-
los residuais pouco evoluí-
dos e geralmente rasos; 
	das meias encostas até 
à base das vertentes pre-
dominam solos transpor-
tados, do tipo coluvionar, 
em geral profundos e de-
positados sobre solos re-
siduais pouco evoluídos e 
deles separados por linhas 
de seixos (figura 239); 
	na maior parte da área  
o horizonte A do solo é 
raso e pobre em matéria 
orgânica;
	predominam solos com 
horizontes A, B e C com 
características físicas bem 
diferenciadas;
	o horizonte C costuma 
preservar as estruturas 
dos xistos e filitos, quase 
sempre contém restos de 
bandas ricas em minerais 
micáceos e na maior parte 
das vezes exibe sinais de 
que contém argilominerais 
expansivos.

Como particularidades geotécnicas decor-
rentes do relevo e do manto de alteração, 
salientam-se que:
	ampliam-se bastante os potenciais ero-
sivos e de movimentos naturais de mas-
sas, pois, em toda  extensão desses rele-
vos o escoamento superficial é bastante 
rápido e as características topográfica são 
favoráveis tanto à erosão laminar como à 
concentrada. Aspectos importantes de se-
rem considerados na execução de obras 
de disciplinamento das águas superficiais, 
que devem ser dimensionadas de modo 
que suportem o grande volume d´água e 
as fortes e erosivas enxurradas que, de 
repente, se formam quando chove um 
pouco mais forte;
	são relevos problemáticos para se im-
plantar infra-estrutura viária e urbana.  
Exigem a execução de grande número 
de profundas escavações para minimizar 
declives em material geotecnicamente 
problemático, confecção de muitos altos 
aterros para transpor profundos canais de 
drenagem e de complexas e caras obras 
de contenção de encostas e de taludes de 
corte;
	a profundidade do manto alteração é 
bastante irregular, podendo variar de local 
para local de rasa (menos de 50cm) a pro-
funda (mais de 10m);
	as características físicas dos solos pou-
co evoluídos variam e contrastam bastan-
te, tanto na lateral como na vertical, fato 
que aliado à existência de argilominerais 
expansivos, fazem com que se desmoro-
nem com facilidades se  são expostos em 
taludes de corte; 
	nos setores onde o relevo encontra-se 
fortemente controlado pelas estruturas 
tectônicas (figura 238), amplia-se o poten-
cial de desplacamento  das rochas (figura 
233) em taludes de corte, pois, além dos 
planos de fraqueza relacionados à foliação 
metamórfica, elas aí costumam estar den-
samente fraturadas em varias direções.

	Relevos com alto 
potencial de ero-
são hídrica laminar 
e concentrada; em 
toda extensão as 
declividades acen-
tuadas impedem ou 
dificultam bastante 
o uso de implemen-
tos agrícolas moto-
rizados e a camada 
agrícola é pouco 
espessa e pobre em 
matéria orgânica; 
	as características 
físicas dos solos 
variam bastante de 
local para local, tan-
to na lateral como 
na vertical; os ca-
nais de drenagem 
apresentam verten-
tes íngremes e são 
bem próximos uns 
dos outros.

Toda extensão des-
ses terrenos apresenta 
severas limitações de 
solos e de relevo para 
qualquer forma de  apro-
veitamento agrícola. 

Relevos:
	em que a pedogênese não é 
homogênea e por isso em muitos 
locais podem aflorar metasse-
dimentos fraturados e bastante 
percolativos. Nesses locais am-
plia-se o risco de contaminação 
das águas subterrâneas. 
	de escoamento superficial bas-
tante rápido, de alto potencial de 
erosão hídrica e desfavoráveis a 
que as águas subterrâneas se-
jam recarregadas. Os declives 
acentuados fazem com que a 
maior  parte das águas das chu-
vas escorra rápido para os canais 
de drenagem. Neste sentido, a 
cobertura vegetal tem um papel 
fundamental para neles reter por 
mais tempo as águas das chuvas, 
aumentando um pouco o poten-
cial de recarga;
	favoráveis a que o lençol freáti-
co aflore em vários locais. No en-
tanto, quase não existem nascen-
tes d´água nas partes um pouco 
mais elevadas do terreno, o que 
corrobora com a interpretação 
de que o manto de alteração não  
apresenta boa transmissividade 
d´água;  
	em que as águas dos rios são 
turbulentas, bem oxigenadas e 
de alto potencial de se autodepu-
rarem; 
	em que o nível e a vazão dos 
rios e córregos oscilam bastante 
e muito rápido com as oscilações 
climáticas.

Salientam-se como particulari-
dades importantes que se tratam 
de relevos:
	em que o sistema de drena-
gem encontra-se escavando 
muito mais do que depositado 
sedimentos, portanto, encontra-
se em pleno e acelerado proces-
so de desgaste;
	bastante movimentados e 
portadores de muitos setores 
de grande beleza cênica e onde 
existem muitos profundos vales 
e grotões;
	que, embora sejam bastante 
acidentados, boa parte deles foi 
desmatada e ocupada por pas-
tagens e, principalmente, por 
reflorestamentos. Também exis-
tem muitas áreas de pastagens 
abandonadas, hoje recobertas 
por samambaias, vegetação al-
tamente suscetível a incêndios 
e que anualmente costuma ser 
queimada pelos moradores da 
região, não possibilitando que a 
mata natural de grande porte se 
recupere. Esse é um problema 
que merece atenção especial, 
caso venha a se fazer um pro-
grama de recuperação ambien-
tal na região. Os proprietários 
dessas terras deveriam ser obri-
gados a deixarem que a mata 
natural de grande porte nelas se 
recupere. É só proibir as quei-
madas que a mata  naturalmen-
te se recupera. Seria uma ma-
neira fácil e barata de ampliar 
a cobertura de mata natural de 
grande porte da região.

Padrão 2

Relevo variando de pre-
dominantemente forte 
ondulado (figura 237) a 
localmente montanhoso; 
declividades predomi-
nantes entre 20 e 30%; 
amplitudes superiores a 
300 metros.

Espaços agrários bas-
tante limitados, restri-
tos a pequenas e isola-
das parcelas, as quais, 
desde que adotadas 
severas  práticas con-
servacionistas e de me-
lhoramento da qualida-
de do solo, podem ser 
aproveitadas para agri-
cultura de subsistência.

Padrão 3

Relevo variando de predominantemen-
te forte ondulado a localmente ondulado; 
declividades variando entre 15 e 30% e, 
localmente, até mais de 35%; amplitudes 
predominantes entre 200 e 300 metros. Ele-
vações com perfis de encostas convexos-
retilíneos-côncavos e convexos-côncavos.
Média a alta densidade de drenagem com 
vales relativamente estreitos, fechados e  
desprovidos ou então com restrita planície 
de deposição.

Neste tipo de relevo, nos sopés das verten-
tes declivosas existem parcelas relativamente 
grandes onde os declives são um pouco me-
nos acentuados e os solos são relativamen-
te bem desenvolvidos. Desde que adotadas 
práticas conservacionistas e de melhoramen-
to da qualidade química do solo, tais parce-
las podem ser aproveitadas para agricultura, 
principalmente a de ciclo longo. 
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Padrões de relevo e manto de alteração
Implicações

Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Ambientais  e outros as-
pectos 

Padrão 4 

Na área de definição do Sub-
domínio 9A, esse Padrão se 
destaca por apresentar  gran-
des diferenciações de formas 
de relevo não individualizáveis 
na escala deste trabalho. Va-
ria de predominantemente 
ondulado a localmente forte 
ondulado (figura 242); predo-
minam elevações com encos-
tas convexas-côncavas, com 
declividades entre 15 e 25% 
e amplitudes entre 30 e 70 
metros, podendo localmente 
chegar a 100 metros; média a 
alta, sendo que a maior parte 
do sistema principal apresenta 
os vales abertos e contendo 
planícies de deposição relati-
vamente amplas.

A porção diferen-
ciada como 4a cor-
responde aos seto-
res onde o relevo 
é bem estruturado, 
ou seja, controla-
do pelas estruturas 
tectônicas. A dife-
renciadas como 4b, 
aos setores com 
relevo pouco es-
truturado, ou seja, 
com baixo controle 
tectônico.

Como particularidades im-
portantes, salientam-se que 
nestes relevos: 
	em sua maior parte o 
manto de alteração é bas-
tante profundo (mais de �0 
metros). São raríssimos os 
locais onde a seqüência me-
tavulcanossedimentar está 
bem preservada da altera-
ção e aflora;  
	o grau de evolução pe-
dogenética é avançado, 
porém, não é homogêneo. 
Sendo assim, a espessura 
e as  características físico-
químicas dos solos podem 
variar bastante de local para 
local; 
	a camada superior do 
solo, em geral, é rasa (me-
nos de 50cm) e pobre em 
matéria orgânica. Numa boa 
parte deles são os horizontes 
B e C, com características 
físicas bem diferenciadas, 
que afloram ou então estão 
situados muito próximos da 
superfície;
	do topo das elevações até 
às meias-encostas predomi-
nam solos residuais. Das 
meias-encostas até à base 
predominam solos transpor-
tados (coluvionares), bas-
tante instáveis;
	uma característica dos so-
los que chama a atenção é 
que, quando são um pouco 
mais evoluídos, apresentam 
destacada cor amarelada 
(figura 245), sugerindo que 
são ricos em alumínio.

Dentre as particularida-
des destes relevos, sa-
lientam-se:
	que em quase toda 
suas extensões tanto 
os solos como as ro-
chas podem ser escava-
dos com ferramentas e 
maquinários de corte até 
profundidades superiores 
a 10 metros;
	pelo fato da pedo-
gênese não ser homo-
gênea, existem muitos 
locais onde os solos se 
desestabilizam com facili-
dade  mesmo em taludes 
de corte com declives 
são pouco acentuados;
	no planejamento de 
grandes obras lineares 
como rede de transmis-
são de energia, dutos en-
terrados e obras viárias, 
deve-se levar em conta 
que boa parte da super-
fície deles é recoberta 
por planícies aluviais 
(várzeas), portanto, com 
as mesmas limitações 
geotécnicas destacadas 
para o Domínio 1;
	obras de controle das 
águas pluviais devem 
ser planejadas de modo 
que suportem o fluxo 
das grandes, rápidas e 
fortes enxurradas que se 
formam e vêm das áre-
as montanhosas quando 
lá chove um pouco mais 
forte;
	o sistema de drena-
gem principal encontra-
se em franco processo 
de assoreamento e é su-
jeito a sofrer enchentes, 
portanto, cuidados espe-
ciais devem ser tomados 
para não desencadear 
e acelerar os processos 
erosivos e não aumentar 
o aporte de sedimentos 
nos cursos d´água.

Terrenos onde as caracte-
rísticas geotécnicas variam 
bastante de região para re-
gião e, na maior parte das 
vezes, de local para local 
de muito boas a muito ruins. 
Existem áreas de moderado 
a alto potenciais erosivo e 
de movimentos de massas 
e existem áreas com baixo 
a nulo potenciais. Existem 
parcelas que exigem a exe-
cução de cortes profundos 
para minimizar declives e 
existem parcelas que não 
exigem.

	Além das 
litologias libera-
rem poucos nu-
trientes  nestes 
relevos predomi-
nam solos com 
pedogênese bas-
tante avançada, 
portanto, devem 
ser bastante li-
xiviados e por 
isso devem ser 
de muito baixa 
fertilidade natu-
ral, enriquecidos 
em alumínio e 
excessivamente 
ácidos;
	mesmo nas 
áreas mais rebai-
xadas topografi-
camente o hori-
zonte agrícola é 
pouco espesso 
e pobre em ma-
téria orgânica e, 
em muitos locais 
são os horizontes 
B e C, de péssi-
mas característi-
cas que afloram 
ou estão situa-
dos próximos da 
superfície. Em 
razão disso não 
se deve utilizar 
arados de lâmina 
de corte profundo 
(pode-se expor 
na superfície es-
tes horizontes) 
e em qualquer 
forma de aprovei-
tamento agrícola 
deve-se incorpo-
rar matéria orgâ-
nica nos solos.

Nesses relevos o poten-
cial de aproveitamento 
agrícola varia bastante. 
Em curtas distâncias 
pode-se passar de uma 
parcela onde os solos 
são relativamente bons 
e que pode ser meca-
nizada com equipamen-
tos motorizados para 
uma  em que os solos 
são muito ruins e os 
declives não permitem 
ou dificultam bastante 
o uso de maquinários 
motorizados. Predomi-
nam relevos em que os 
solos erodem bastante, 
tanto por erosão laminar 
como concentrada. 

Nestes relevos:
	a dinâmica das águas pluviais 
varia bastante. Nas porções mais 
elevadas do terreno a velocidade 
do escoamento superficial é bastan-
te rápida e o potencial de recarga 
das águas subterrâneas é bastante 
baixo. Ao contrário, nas planícies 
aluviais o escoamento superficial é 
lento e a recarga é alta;
	a topografia é desfavorável a que 
o lençol freático aflore. Sendo assim, 
são terrenos com poucas nascentes 
d´água e quase todo o sistema de 
drenagem secundário é seco; 
	a vulnerabilidade à contaminação 
das águas subterrânea varia bas-
tante. Nas porções mais elevadas 
é baixa, pois além do lençol freático 
ser relativamente profundo (mais de 
8 metros), aí o manto de alteração 
apresenta espessura e textura favo-
ráveis para reter e depurar poluentes. 
Já nas planícies aluviais, é bastante 
alto, pois aí o lençol freático pode 
aflorar ou então costuma estar situa-
do a baixas profundidades;
	 as águas dos rios e córregos são 
lentas, pouco turbulentas e apresen-
tam baixo potencial de se oxigena-
rem e de se autodepurarem,  razões 
pelas quais se uma alta carga po-
luidora até eles chegar, demorará 
bastante tempo para se depurar e 
se dispersar e causará impactos 
ambientais de grandes proporções e 
de complexas e onerosas soluções; 
	as planícies aluviais, se não con-
têm fontes poluidoras, são importan-
tes fonte de água.

	Relevos bastante desgasta-
dos, passando do estado de ma-
turidade para o de senilidade;
	as características topográficas 
indicam que existe muito material 
detrítico disponível à remoção e 
que a capacidade de transporte 
do sistema de drenagem princi-
pal é menor que a velocidade de 
intemperismo das rochas;
	são relevos onde ocorre uma 
mudança brusca na dinâmica 
das águas superficiais. Os rios e 
córregos que nascem nas áreas 
montanhosas circunvizinhas ao 
neles chegarem sofrem uma 
abrupta quebra de energia e, 
conseqüentemente passa-se 
de um sistema dispersor para 
um mais concentrador. Sendo 
assim, tudo o que de ambien-
talmente incorreto for feito nas 
áreas montanhosas, é o sistema 
de drenagem destes relevos que 
sofrerá as conseqüências mais 
negativas. Aspecto importante de 
ser levado em consideração nas 
ações de planejamento regional;
	a situação de relevo movi-
mentado, recortado por amplas 
planícies aluviais, faz com que  
sejam bonitas paisagens; 
	por serem os terrenos de re-
levo menos inóspitos da região, 
também são os mais densa-
mente desmatados e ocupados, 
principalmente por agricultura e 
pastagens;
	em toda forma de uso e ocu-
pação é importante que se leve 
em conta que o sistema de dre-
nagem principal se caracteriza 
por apresentar planícies aluviais 
relativamente amplas, portanto, 
com as mesmas características 
geoambientais destacadas para 
o Domínio �.

Padrão 5

Relevo variando de ondulado a suave ondulado (fi-
gura 243), formado por alta densidade de colinas 
baixas, com declives variando entre 10 e 15% e am-
plitudes máximas entre 20 e 50 metros, entremeadas 
irregularmente com pequenos espigões com amplitu-
des que podem alcançar a �00 metros. Moderada a 
baixa densidade de canais de drenagem, sendo que 
o sistema principal apresenta vales rasos, abertos e 
contém amplas planícies aluviais.

Como particularidades posi-
tivas, destacam-se que em 
quase toda extensão destes 
terrenos o potencial de mo-
vimentos naturais de mas-
sas varia de baixo a nulo 
e, no caso de se implantar 
infra-estrutura viária e sub-
terrânea, as características 
topográficas não exigem a 
execução de cortes profun-
dos para minimizar declives 
e nem  muitas obras de con-
tenção de taludes de corte. 
Como aspecto negativo, há 
de se levar em considera-
ção que o sistema de drena-
gem principal é suscetível a, 
freqüentemente, sofrer en-
chentes de longa duração. 
Há de se considerar tam-
bém a expressividade areal 
das planícies aluviais, áreas 
geotecnicamente bastante 
problemáticas.

	A maior parte desse 
relevo pode ser meca-
nizada com equipamen-
tos motorizados;
	as características  to-
pográficas são mais 
favoráveis à erosão 
laminar do que à con-
centrada.

Padrão 6

Relevo variando de suave ondulado a plano (figura 
244), com alta densidade de baixas elevações de 
topos arredondados, suavizados e encostas longas, 
já tendendo ao aplainamento; declividades inferiores 
a 10% e amplitudes predominantes inferiores a 10 
metros; moderada a baixa densidade de canais de 
drenagem; sistema de drenagem principal com va-
les bem abertos, rasos e contendo planícies aluviais 
bastante amplas.
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Figuras 235 e 236 - Exemplificam os terrenos do Subdomínio 9A com relevo Padrão 1. 

Figura 239 - Solo transportado sobre solo 
residual de filitos, separados por linhas com 
concentração de seixos..

Figura 240 - Solo residual com pedogênese 
variando de incipiente a acentuada. Predomi-
na nos terrenos com relevo padrões � e 2.

Figura 241 - Perfil de um solo exibindo pedo-
gênese diferenciada de local para local.

Figura 238 - Foto de Sa-
télite de uma região do 
Subdomínio 9A, onde o 
relevo é do tipo Padrão 
�a, ou seja, bem estru-
turado, neste caso, con-
dicionado a estruturas 
tectônicas rúpteis (falhas 
e fraturas). 

Figura 237 - Relevo Padrão 2. Figuras 242 - Formas de relevo do Padrão 4. 

Figura 243 - Relevo Padrão 5.

Figura 244 - Relevo Padrão 6.

Figura 245 - Um perfil de solo que predomina nos 
terrenos com relevo padrões 4, 5 e 6.

E -  Ilustrações das variações de relevo e dos solos existentes na área de definição do Subdomínio 9A
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Figura 235 Figura 236
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2.2.2.9.2 - Subdomínio 9B 

A - Elementos e área de definição

Corresponde aos setores do Domínio 
9  onde existem rochas calcárias, que 
podem ocorrer como espessos cor-
pos como podem estar intercaladas 
de modo subordinado entre as outras 
litologias que sustentam os Subdomí-
nios 9A, 9C e 9D. Essa diferença de 
proporção levou a dividir o Subdomínio 
em vários outros,  cujas áreas de defi-
nições são destacadas na figura 246. 
A seguir, primeiro destacam-se as im-
plicações geotécnicas, agrícolas, hi-
drológicas, ambientais e minerais que, 
independente de outras variáveis, são 
decorrentes do fato do substrato ro-
choso ser portador de rochas calcárias. 
Portanto, são implicações extensivas a 
toda área de definição do Domínio. Na 
seqüência, descrevem-se as particula-
ridades relacionadas às várias divisões 
realizadas, tanto por conseqüência da 
maior ou menor proporção de rochas 
calcárias na composição do substrato 
rochoso como por conseqüência das 
variação do relevo, que varia de mon-
tanhoso a suave ondulado e tem como 
particularidade importante o fato de 
ser um relevo cárstico, ou seja, é por-
tador de grutas, cavernas, sumidouros 
de drenagem, dolinas e outras feições 
cársticas.

B - Caracterização geoambiental ge-
ral: particularidades importantes da 
geologia, respectivas implicações 
geotécnicas, agrícolas, hidrológi-
cas, minerais, ambientais e reco-
mendações

A particularidade geológica importante 
é a existência de rochas calcárias, que, 
como pode ser visto a seguir, faz com 
que sejam terrenos que apresentam 
características geoambientais típicas 
e que fazem com que sejam ambi-
entes especiais, pois: 

do ponto de vista geotécnico - no 
caso de se fazer grandes obras linea-
res é importante que se leve em conta:

 que, de forma irregular e aleatória, 
intercaladas nas rochas calcárias po-
dem ocorrer litologias com as mesmas características geotécnicas dos Subdomínios 9A, 9C e 9D. Portanto, em muitos locais podem existir intercalações irregulares de camadas de características composicionais, texturais,  deformacionais, 
geomecânicas e hidráulicas muito contrastantes. Como as espessuras destas camadas podem variar de menos de 1 metro a mais de 300 metros, e por que elas se encontram quase sempre diferentemente dobradas e metamorfizadas, 
são terrenos onde existem áreas em que as características geotécnicas do substrato rochoso se mantêm relativamente  homogêneas por longas distâncias e existem áreas onde elas podem variar bastante de local para local, tanto na 
lateral como na vertical;  
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Figura 246 - Área de definição do subdomínio 9B.
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	independente das outras variáveis que influenciam na formação dos solos, tanto as rochas calcárias como as 
outras litologias que nelas se intercalam se alteram para solos bastante argilosos. O aspecto positivo disso é que 
todo o Subdomínio é recoberto por solos plásticos, pouco permeáveis, de boa capacidade de compactação e, se 
são pedogeneticamente bem evoluídos, são de baixa erosividade. Por outro lado, são solos que se tornam exces-
sivamente aderentes e escorregadios se são molhados. Razão pela qual não se deve iniciar grandes e demoradas 
obras que envolvem escavações e movimentação de terra 
nos períodos de chuvas prolongados. As vias de acesso às 
obras tornam-se bastante escorregadias e enfrentar-se-ão  
problemas com o emplastamento excessivo de ferramentas 
e equipamentos. E, quando secos, entram facilmente em 
suspensão, o que faz com que durante os períodos secos 
se levante muita poeira nas estradas não-pavimentadas;

	rochas calcárias apresentam baixa resistência ao intem-
perismo químico e se alteram de modo bastante diferen-
ciado, razões pelas quais, onde elas são os termos domi-
nantes, mesmo nas áreas de relevo bastante acidentado, o 
manto de alteração costuma ser profundo (figura 247), ge-
ralmente mais de 5 metros. No entanto, como o intemperis-
mo não se dá de forma homogênea, mesmo onde os solos 
são bem evoluídos e profundos, de modo aleatório, podem 
existir em meio deles afloramentos rochosos isolados e to-
talmente preservados da alteração (figura 248). Portanto, 
a profundidade do substrato rochoso costuma ser bastante 
irregular, o que recomenda que no caso de se fazer obras 
subterrâneas é importante que antes sejam realizadas son-
dagens geotécnicas em malha bem adensada;

	rochas calcárias são compostas principalmente por car-
bonatos, minerais de baixa resistência ao intemperismo quí-
mico, que se dissolvem com facilidade pela ação das águas 
das chuvas. Conseqüentemente, é grande a possibilidade 
de serem portadoras de pequenas ou grandes cavidades (fi-
guras 249 e 250). Conseqüentemente, são terrenos sujeitas 
a sofrerem desmoronamentos subterrâneos, que, por con-
seqüência, podem desencadear abatimentos na superfície, 
que podem ser lentos ou então bruscos (colapsos). Uma 
das evidências de que existem cavidades subterrâneas nos 
terrenos calcários é a existência de dolinas (figuras 251 e 
252) e de sumidouros de cursos d´água, feições bastante 
comuns nos terrenos calcários da região. Estes são locais onde a possibilidade de ocorrerem colapsos é grande, 
além de que são locais de ligação direta entre os fluxos d´água superficial e o subterrâneo. Em razão de tais carac-
terísticas, sobre os terrenos calcários:
	não se deve construir nada sobre e próximo das dolinas e dos sumidouros de drenagem. O risco de ocorrerem 
afundamentos bruscos e das construções serem destruídas é bastante alto (figura 253). Deve-se ser levado em 
conta que mesmo nas áreas onde não existem vestígios na superfície de que existem cavidades subterrâneas, por 
elas podem estar passando um rio subterrâneo. Conseqüentemente, também apresentam potencial de colapso; 
	a execução de qualquer obra sobre os terrenos calcários deve ser precedida de estudos geotécnicos detal-
hados, apoiados em métodos geofísicos que possibilitem mapear as cavidades subterrâneas e definir o seu real 
potencial de desmoronamentos, uma vez que elas podem estar preenchidas por solos e, neste caso, podem já 
estar estabilizadas;
	cuidados especiais devem ser tomados com todas as obras das quais possam vazar gases e substâncias 
poluentes, como oleodutos, gasodutos, tanques de combustíveis, por exemplo. Se um poluente alcançar uma 
dolina ou um curso d´água, pode rápido chegar até um rio subterrâneo e por ele pode se espalhar por longas dis-
tâncias, causando impactos negativos regionalizados de grandes proporções e de complexas e onerosas soluções. 
Além disso, há de se levar em conta que nas cavidades subterrâneas gases naturais podem se armazenar, ou 
então, como no caso das áreas urbanizadas, gases podem chegar até às cavidades a partir de substâncias como 
combustíveis, graxas etc, que podem ser transportados pelo fluxo d´água que vem da superfície. Isso pode gerar 
uma situação propícia a que ocorram violentas explosões subterrâneas;

	no planejamento de obras viárias de tráfego pesado, 
deve-se levar em conta que as vibrações geradas por cami-
nhões de grande porte podem fazer com que ocorram des-
moronamentos das cavidades;
	no caso de se de fazer barragens para o represamento 
das águas superficiais, deve-se levar em conta que nestes 
terrenos existem muitos locais onde pode ocorrer a fuga de 
água através das dolinas e outras cavidades que ligam a 
superfície a rios subterrâneos. Sendo assim, é importante 
antes se faça um mapeamento detalhado para identificar 
e impermeabilizar todos os locais onde há possibilidade de 
ocorrer a fuga de água.

do ponto de vista agrícola - no que se refere à influência 
das rochas calcárias no potencial agrícola dos solos ela é  
tanto positiva como negativa.

Como influências positivas, destaca-se que:

	as rochas calcárias, independente de outras variáveis,  se alteram para solos argilosos ou argilo-siltosos, 
razão pela qual os solos delas residuais apresentam baixa erosividade natural e são de alta reatividade química 
e bastante porosos. Significa que apresentam alta capacidade de reter, fixar elementos e de assimilar matéria 

Figura 247 - Solo residual de rochas calcárias com grau  
de pedogênese avançada, tipo que predomina na área de 
definição do Subdomínio 9B. 

Figura 248 - Solo residual de rochas calcárias com grau 
de pedogênese variando de local para local de incipiente 
a acentuada. 

Caverna

Sumidouro

Figura 250 - Entrada da Gruta do Mato Preto, situada no 
Município de Iporanga, SP. 

Figura 249 - Ilustra como ocorrem as cavidades subterrâ-
neas nos  terrenos calcários.

Figura 251 - Dolina com água armazenada, indicando que 
existe uma cavidade subterrânea estabilizada, ou seja,  já 
preenchida pelo  solo que migrou da superfície. Nesse ca-
so, o potencial de colapso é baixo.

Dolinas são buracos que se formam na superfície de terrenos 
calcários porque o solo migrou ou está migrando para cavida-
des e rios subterrâneos

Rocha car-
bonática

Rio subterrâneo
Solos migrando 
para cavidades 
subterrâneas

Figura 253 - Mostra como se formam as dolinas e porque 
não se deve construir nada sobre ou próximo delas.

Figura 252 - Mostra um caso contrário, ou seja, uma do-
lina onde a água da chuva não se concentra porque se 
infiltra rapidamente no subsolo. Indica que existe uma ca-
vidade  em processo de crescimento e que por este local 
passa um rio subterrâneo.

Dolina
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orgânica, respondem bem à adubação e mantêm boa disponibilidade d´água para as plantas por longo tempo 
dos períodos mais secos. São solos de boa capacidade hídrica, portanto, não precisam ser freqüentemente 
irrigados.

Como influências  negativas, há de se considerar que solos argilosos:

	costumam ser pouco permeáveis (figura 254). Sendo 
assim, no caso de irrigá-los, deve-se adotar o método do 
gotejamento. Por outros métodos, a maior parte da água não 
se infiltra e acaba escorrendo, aumentando bastante o poten-
cial erosivo;

	compactam-se e se impermeabilizam excessivamente se 
forem continuamente mecanizados com equipamentos pesa-
dos ou pisoteados por gado. Cargas elevadas contínuas fa-
zem com que se forme uma camada subsuperficial altamente 
endurecida e impermeável, fenômeno conhecido como pé-
de-grade. Isso faz com que durante os períodos de concen-
tração de chuvas ocorra o encharcamento da parte mais su-
perficial do solo que, por ser bem mais permeável e menos 
consolidada, é facilmente removida por erosão laminar. Desta 
forma, um solo argiloso, naturalmente pouco erosivo, se for 
manuseado de forma inadequada, passa a ser tão ou mais 
erosivo do que um solo arenoso (figura 255);

	quando molhados são excessivamente aderentes, por 
isso, são difíceis de serem mecanizados nas épocas chu-
vosas. Causam o emplastamento excessivo de ferramentas 
e equipamentos. Quando secos, entram facilmente em sus-
pensão e formam muita poeira;

	outra particularidade importante de ser considerada no 
uso agrícola deste Subdomínio é que nas áreas onde ocor-
rem rochas calcárias é bastante comum existirem dolinas e 
sumidouros de cursos d´água. São locais de ligação direta 
entre os fluxos d´água superficial e o subterrâneo (figuras 
251 e 252). Razão pela qual sobre e nas proximidades de-
les não se deve praticar a agricultura poluente. Nos terre-
nos calcários onde existem muitas dolinas dever-se-á dar 
preferência à agricultura orgânica e, para se evitar que os 
poluentes cheguem até às dolinas e aos cursos d´água,  uma 
larga faixa do entorno deles deve ser preservada como área 
de cobertura vegetal natural.

do ponto de hidrológico - destaca-se que os terrenos calcários apresentam características hidrodinâmicas bas-
tante peculiares, pois:

	definem-se como aqüíferos cársticos, ou seja, neles as águas subterrâneas circulam e encontram-se armaze-
nadas em cavidades que se formam nas rochas calcárias pela ação das águas das chuvas que, penetrando pelas 
fraturas, aos poucos vão dissolvendo-as e aumentando o tamanho das cavidades subterrâneas. Isso faz com que 
sejam aqüíferos que sofrem recarga e descarga muito rápidas;

	o potencial hidrogeológico é bastante irregular, depende da espessura das camadas calcárias, da densidade das 
fraturas, da existência e do tamanho das cavidades subterrâneas. Sendo assim, são aqüíferos de potencialidade 
local. Neles é comum ocorrer a situação de que um poço dê excelente vazão e outro imediatamente ao lado seja 
seco. Além disso, há de se considerar também que intercalados nas rochas calcárias existem pacotes das mais 
variadas espessuras de metassedimentos síltico-argilosos de potencial hidrogeológico bastante baixo;

 a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas varia bastante. É baixa nas áreas onde os solos são 
profundos, pois, por serem argilosos, apresentam boa capacidade de reter, fixar e depurar poluentes. É alta nos 
locais onde os solos são rasos, onde afloram as rochas calcárias, nas proximidades dos cursos d´água e, especial-
mente onde existem dolinas (figura 256). Nestes locais os poluentes podem se infiltrar e chegar rápido até às águas 
subterrâneas sem sofrer nenhuma depuração;

	quando ao potencial de recarga das águas subterrâneas, a influência é negativa, pelo fato de em toda extensão 
do Subdomínio tanto os calcários como as outras litologias são pouco permeáveis e se alteram para solos muito 

pouco permeáveis. Nesse sentido, as dolinas e os sumidouros 
d´água são locais importantíssimos para recarregar águas sub-
terrâneas nos terrenos calcários (figura 256); 

	uma outra particularidade importante é que, pelo fato da re-
carga e da descarga serem rápidas, a vazão das nascentes e 
dos rios sofre grandes e bruscas oscilações com as mudanças 
climáticas, podendo, durante um período de seca um pouco mais 
longo, a maior parte secar ou então diminuir muito de vazão.

Em razão de tais características, recomendam-se que:
	ao se explorar água subterrânea nos terrenos calcários deve 
ser e considerado que se trata de um aqüífero de características 
hidrodinâmicas bastante complexas. Por isso, exige estudos hi-
drogeológicos detalhados. Se a explotação não for bem planejada 
e dimensionada, poderá causar o esvaziamento excessivo das 
cavidades, o que pode resultar no rebaixamento rápido do lençol 
freático, com conseqüente secamento das águas superficiais e 
gerações de situações propícias a que ocorram desmoronamen-
tos das paredes das cavidades, com conseqüentes colapsos na 
superfície, fato que pode ser bastante danoso, principalmente nas 

áreas urbanizadas. Outro problema a ser considerado é que ao se fazer um poço, as sondas poderão, de repente, 
atingir uma cavidade, podendo causar o desprendimento de equipamentos, neste caso, de difícil repescagem;
	no caso de implantar fontes potencialmente poluidoras nos terrenos calcários, como cemitérios, tanques de 
armazenamento de combustíveis etc, deve-se procurar os locais bem distantes dos canais de drenagem e das 
dolinas, onde os solos sejam bastante espessos e o lençol freático esteja situado a altas profundidades. Para se 
evitar que ocorram vazamentos tais obras devem ser constantemente monitoradas;
	estradas sobre terrenos calcários, principalmente aquelas por onde circulam caminhões transportadores de 
substâncias poluentes, devem ser dotadas de dispositivos para reduzir o risco de acidentes e nelas deveria-se 
colocar placas informando sobre a importância hídrica desses terrenos e do alto risco de contaminação das águas 
subterrâneas. Nas áreas calcárias urbanizadas ou sob pressão de urbanização, seria importante que se fizessem 
levantamentos detalhados para localizar todas as dolinas e sumidouros d´água e, para se evitar que aí se loquem 
fontes poluidoras e se edifique, tais locais deveriam ser isolados com cercas e neles dever-se-ia colocar placas 
informando sobre sua fragilidade e importância ambiental e hídrica.

do ponto de vista mineral - como particularidades importantes, destacam-se que:

	as rochas calcárias por si só se constituem num importante bem mineral de ampla aplicação. Na região existem 
vários setores com alta concentração de lavras de rochas calcárias (figura 257). As de composição dolomítica, são 
amplamente lavradas para diversos fins, principalmente para produção da cal, corretivo de solo, brita e pedra de 
revestimento de calçadas (figuras 258 e 259). As calcíticas, são lavradas para produção de cimento, ração animal e 
para várias outras aplicações industriais;

	associação de rochas calcárias com seqüências vulcanossedimentares é um metalotecto favorável à existência 
de depósitos de vários bens minerais metálicos, tais como chumbo, cobre, prata, ouro e fluorita;

	às rochas calcárias dolomíticas hidrotermalizadas associam-se mineralizações de talco, lavrado em vários locais 
da região de Itaiacoca-Socavão e, além disso, as rochas calcárias marmorizadas podem ser exploradas como rocha 
ornamental. 
Destaca-se que a importância mineral das rochas calcárias é um aspecto que deve pesar bastante nas decisões 
de planejamento. Deve-se considerar que, com a expansão da atividade agrícola e com o acelerado crescimento 
que as cidades vêm apresentando nas últimas décadas, a tendência é de que cada vez mais cresça na região a 
atividade de exploração de rochas calcárias para uso como corretivo de solo e para fabricação de cimento e agre-
gados. Sendo assim, haverá forte pressão para que se abram novas frentes de lavras, inclusive em áreas já com 
outras formas de uso, o que certamente resultará em conflitos. Nas decisões de uso e ocupação, é importante que 
se leve em conta que os recursos minerais não existem onde se quer, mas onde a natureza os colocou, portanto, 
sua exploração, exceto nos casos das áreas com restrições ambientais específicas, é uma forma de uso que deve 
prevalecer sobre às demais. 

Figura 254 - Nos terrenos onde predominam rochas 
calcárias observou-se que vários dias depois de uma 
chuva fica minando água nos taludes de corte das estra-
das. É um indicativo de que os horizontes inferiores dos 
solos são muito pouco permeáveis.

Figura 255 - Erosão laminar induzida pelo uso contínuo 
de maquinário pesado na mecanização de um solo ar-
giloso.

Figura 256 - Fontes de contaminação locadas sobre 
ou próximo de um dolina contaminam diretamente 
as águas subterrâneas. Se por um lado estes locais 
são locais frágeis à contaminação, por outro, são im-
portantes para a recarga das águas subterrâneas.

Lixo

Água subterrânea

Sanitário

pluma conta-
minante
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Figura 257 - Áreas de concentração de lavras de rochas calcárias e talco.

Figura 258 - Frentes de lavras de metacalcário dolomíti-
co destinado à fabricação da cal e corretivo de solo  co-
mo as desta foto existem em grande número na região.

Figura 259 - Rochas calcárias dolomíticas de cor branca 
próximas a Curitiba são lavradas para construção de calça-
das do tipo “petit pavet”, ou pedra portuguesa.

do ponto de vista ambiental - destacam-se como particularidades importantes que os terrenos calcários se carac-
terizam por serem ambientes especiais em vários sentidos:

	diferenciam-se por serem as áreas onde se encontra uma variedade enorme de bonitas e curiosas paisagens 
cársticas, tanto com o relevo suave ondulado (figura 260) como montanhoso (figura 261);

	pela boa qualidade físico-química de seus solos residuais é em boa parte das áreas calcárias de relevo monta-
nhoso que se encontram as porções mais contínuas do pouco que resta da mais densa, diversificada e exuberante 
Mata Atlântica (figura 262) da região, além de se tratar de uma situação geomorfológica e hidrológica favorável a 
que existam espetaculares cavernas, rios subterrâneos (figura 263), sumidouros d´água, grotões, cânios, paredões 

rochosos e muitos cursos d´água com as águas cristalinas correntes sobre o substrato rochoso calcário formando 
belas cachoeira, corredeiras e piscinas naturais, atrativos que despertam grande interesse para o turismo ecológico, 
especialmente na região de Apiaí, Iporanga e Eldorado Paulista; 

	as dolinas e os sumidouros de drenagem que existem nos terrenos calcários são locais de ligação direta entre a 
superfície e rios subterrâneos (figura 256), portanto, de grande fragilidade ambiental.
As características retromencionadas são implicações intrínsecas ao fato do substrato rochoso deste Subdomínio 
conter rochas calcárias, porém, neles existem variações geológicas e geomorfológicas que, como pode ser visto a 
seguir, têm outras implicações setorizadas importantes. 

Figura 260 - Bonita paisagem de relevo cárstico suave ondula-
do da região próxima a Curitiba.

Figura 261 - A bonita paisagem do relevo cárstico montanhoso 
do Vale do Betari, entre Apiaí e Iporanga - SP.

Figura 262 - Região à montante de Adrianópolis. Uma bonita 
paisagem onde o Rio Ribeira passa pelos terrenos calcários 
recobertos por densa e exuberante Mata Atlântica. Destaca-
se que, caso seja feita a barragem do Tijuco Alto, essa paisa-
gem ficará submersa.

Figura 263 - Exposição de um pequeno rio subterrâneo no 
talude de corte de uma estrada localizada na cidade de Adria-
nópolis. Locais como esses, deveriam ser transformados em 
monumentos hidrogeológicos.

calcário dolomítico e talco

calcário calcítico

calcário dolomítico
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Divisões em razão da variação da composição das rocha calcárias e da existên-
cia de outras litologias

Implicações
Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Minerais

9B1

Setores onde 
dentre as ro-
chas calcárias 
predominam 
as de compo-
sição calcítica.

9B1a

Setores onde é maior a possibilidade de se encontrar espessos corpos 
de metacalcários calcíticos maciços, com boa homogeneidade compo-
sicional, aflorantes ou então situados próximos da superfície.

Rochas metacalcárias com boa ho-
mogeneidade geotécnica lateral; 
maior possibilidade de se encontrar  
rochas calcárias que necessitam ex-
plosivos para serem desmontadas 
aflorantes ou então situadas próxi-
mas da superfície. 

Devido à maior espessura 
das camadas de calcário as 
características dos solos se 
mantêm mais homogêneas e 
predominam solos alcalinos 
de boa fertilidade natural. 

Pelo fato das camadas calcárias serem mais es-
pessas o potencial hidrogeológico cárstico se man-
tém mais homogêneo. 

Maior possibilidade de se encontrar 
camadas de calcário de composição 
mais homogênea aflorantes ou então 
situadas a baixas profundidades. 

9B1b

Camadas de metacalcários calcíticos pouco espessas e subordinadas 
em relação a metassedimentos síltico-argilosos, representados princi-
palmente por filitos, metassiltitos e xistos finos.

Nestes setores, em poucos metros 
pode-se encontrar litologias com 
as mais variadas características 
composicionais, texturais e graus 
de resistência ao corte e à penetra-
ção. Sendo assim, as características 
geotécnicas, tanto dos solos como 
do substrato, variam bastante, tanto 
na lateral como na vertical.

Devido à heterogeneidade 
composicional do substrato,  
nestes setores, embora os 
solos sejam predominante-
mente profundos, a pedo-
gênese não é homogênea e 
pode variar de local para lo-
cal de incipiente a avançada. 
Dessa forma, predominam 
solos cujas características 
físicas e, provavelmente as 
químicas, variam bastan-
te, tanto na lateral como na 
vertical. Portanto, especial-
mente nos casos em que tais 
rochas sustentam relevos 
acidentados e onde o perfil 
das encostas são irregula-
res, em poucos metros pode-
se passar de uma pequena 
mancha de solo bom para 
uma de solo muito ruim. Um 
outro aspecto importante é 
que os solos residuais pouco 
evoluídos costumam preser-
var as bandas de litologias 
micáceas parcialmente alte-
radas. Neste caso, são alta-
mente suscetíveis à erosão 
por concentração das águas 
pluviais.
Associados aos subdomínios  
9B�c e 9B�e, devido à existên-
cia de rochas metabásicas, 
podem existir manchas de 
solos do tipo Terra Roxa, de 
excelentes características 
agrícolas. 

9B1c

Finas camadas de metacalcários calcíticos e pequenos corpos de ro-
chas metabásicas, intercalados irregularmente em espessos pacotes 
de filitos, metassiltitos e metamargas.

Em razão de 
existirem inter-
calações irregu-
lares de várias 
espessuras de 
litologias com as 
mais diferentes 
característ icas 
hidrodinâmicas o 
potencial hidro-
geológico destes 
terrenos é ex-
tremamente ir-
regular. Varia de 
região para re-
gião, ou então de 
local para local, 
de muito baixo a 
muito alto.

As rochas metabásicas costu-
mam ser densamente fratura-
das em várias direções, portan-
to, podem ser bons aqüíferos 
locais.

P o t e n c i a l i d a d e 
de exploração de 
rochas calcárias 
prejudicado pelo 
espesso manto de 
alteração e pela 
variação composi-
cional muito grande 
das camadas. 

9B1d - Finas camadas 
de metacalcários calcíti-
cos, em geral, finamente 
bandados (figuras 264) 
e 265) e intercaladas de 
finas camadas de me-
tamargas, metassedi-
mentos sítico-argilosos, 
carbonato xistos e de 
corpos de prováveis me-
tavulcânicas.

9B1da

Setores onde, dentre os sedimentos sílti-
co-argilosos, os filitos carbonosos são os 
termos dominantes. Como se tratam de seqüências com-

postas de camadas pouco espessas 
de várias litologias, as características 
geotécnicas e hidrodinâmicas, tanto 
do substrato como dos solos delas 
residuais, variam bastante de local 
para local, tanto na lateral como na 
vertical, especialmente no Subdomí-
nio 9B�df onde se intercalam rochas 
de comportamentos dúcteis e rúp-
teis. Sendo assim, no caso de se 
edificar nestes terrenos é importante 
que antes sejam executados estudos 
geotécnicos detalhados, apoiados 
em amostragens geotécnicas pouco 
espaçadas e de várias profundida-
des. Ensaios geotécnicos pontuais 
têm pouca representatividade late-
ral e vertical. O bandamento com-
posicional pouco espaçado facilita 
a percolação de fluidos, corrobora 
bastante para acelerar os processos 
intempéricos (razão pela qual, na 
maior parte destes subdomínios, o 
manto de alteração é bastante pro-
fundo e de baixa resistência ao cor-
te e à penetração até profundidades 
superiores a 10 metros), e faz com 
que sejam litologias das quais se sol-
tam placas com facilidade em taludes 
de corte, principalmente se eles são 
executados em posição desfavorável 
a do mergulho dos estratos. 

Maior potencial 
para prospecção 
de sulfetos me-
tálicos.

9B1db
Setores onde as litologias encontram-se 
profundamente alteradas.

9B1dc
Setores onde tais litologias ocorrem em-
butidas em meio a rochas graníticas.

Situação geo-
lógica propícia 
à existência de 
mineralizações 
de fluorita e mo-
libidênio.

9B1dd 

Setores onde tais litologias podem estar 
localmente penetradas ou intercaladas 
com granitos.

9B1de
Setores com alta incidência de diques de 
rochas magmáticas básicas do Domínio 5.

Os diques de rochas magmáticas 
são importantes barreiras hidro-
geológicas.

9B1df
Com intercalações de finas lentes de 
quartzítos.

Potencial hidrogeológico au-
mentado pela existência de ca-
madas areno-quartzosas bas-
tante fraturadas. 

Camadas de 
quartzito são óti-
mas fontes de 
saibro. 

9B1dg 
Zona de cisalhamento onde o mergulho 
dos estratos são verticalizados.

9B1e

Predomínio de metassedimentos sítico-argilosos xistosos ou não, in-
tercalados com finas camadas de metacalcários calcíticos e com gran-
de quantidade de estreitos ou espessos corpos de rochas metabási-
cas, em geral, bastante alteradas.

9B1f

Manto de alteração  bastante espesso mas exibindo vestígios de que  
é produto de alteração de seqüências metavulcanossedimentares de 
composição litológica muito heterogênea e que incluem rochas meta-
calcárias calcíticas. 

C - Divisões do Subdomínio 9B em razão de particularidades setorizadas da geologia e respectivas implicações
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Figura 264 - Metacalcário calcítico com bandamento com-
posicional bem diferenciado e de várias espessuras, um dos 
litotipos que predominam nos terrenos diferenciados como 
Subdomínio 9B�d.

Figura 265 - Seqüência de metacalcários calcíticos fina-
mente bandados e bastante impuros, parcialmente alterados 
e com as camadas verticalizadas.

Figura 267 - Afloramento de metacalcário dolomítico maciço do 
Subdomínio 9B2d, bastante fraturado, silicoso e isolado em meio a 
solos com pedogênese bastante diferenciada, uma situação bas-
tante comum nos terrenos calcários mais acidentados.

Figura 266- Metacalcário dolomítico do Subdomínio 9B2b, 
com uma caverna exposta numa frente de lavra.

Divisões em razão da variação da composição das rochas calcárias
predominantes e da existência de outras litologias 

Implicações
Geotécnicas Hidrológicas Minerais

9B2

Setores onde 
dentre as ro-
chas calcárias 
predominam as 
de composição 
dolomítica.

9B2a - associação de camadas de 
metacalcários dolomíticos de vá-
rias espessuras, intercaladas com 
camadas de sericita-filitos, cinzas 
vulcânicas e metavulcânicas ácidas 
e intermediárias.

9B2aa

Setores com alta incidência de 
diques de rochas magmáticas 
básicas do Domínio 5. Em poucos metros pode-se encontrar 

litologias e solos residuais com as mais 
diferentes e contrastantes característi-
cas hidráulicas e geotécnicas.

Existência de mui-
tos locais com as 
mesmas implica-
ções geotécnicas 
destacadas para o 
Domínio 5. 

Na maior parte desses 
terrenos o manto  de alte-
ração é profundo (mais de 
5 metros); afloramentos 
rochosos só aparecem 
nos taludes de corte mais 
profundos das estradas e 
onde existem os diques, 
assim mesmo irregular-
mente distribuídos, indi-
cando que a  profundida-
de do substrato rochoso 
é bastante irregular, po-
dendo variar de  bastante 
profunda a rasa.

Nestes setores aumenta bas-
tante o potencial hidrogeoló-
gico. A existência de diques sec-
cionando as rochas calcárias 
constitui-se  numa configuração 
morfolitoestrutural (figura 137) 
bastante favorável a que exis-
tam importantes barreiras e ar-
madilhas hidrogeológicas rela-
cionadas a mudanças bruscas 
de litologias de características 
hidrodinâmicas diferentes. Além 
do mais,  indica que os calcários 
passaram por tectônica disten-
siva, portanto, podem existir na 
região grandes falhas e fraturas 
abertas que podem conter ex-
celentes depósitos de água.
Destaca-se que no Subdomínio 
9B2d o potencial hidrogeológico 
é aumentado pela existência de 
camadas de quartzitos densa-
mente fraturados. 

Além de serem áreas de explotação de 
metacalcários dolomíticos e talco, seria 
importante que se avaliasse o potencial 
para se explorar argilas relacionadas a 
cinzas e outras rochas vulcânicas alte-
radas. Contexto geológico favorável a 
mineralizações metálicas do grupo dos 
sulfetos (Cu, Pb, Zn, Au, Ag e Ba). 

9B2ab

Setores com alta incidência de 
diques de rochas magmáticas 
básicas do Domínio 5 e com 
várias ocorrências de talco.

9B2b

Setores onde as camadas de metacalcários dolomíticos são bas-
tante espessas e suborizontalizadas, e onde existem muitas la-
vras de calcário (figura 266) e alta incidência de diques de rochas 
magmáticas básicas do Domínio 5.

As características geotécnicas do 
substrato rochoso se mantêm um pou-
co mais homogêneas, tanto na lateral 
como na vertical.  

Potencial de explotação de rochas 
calcárias favorecido pelo baixo ângulo 
de mergulho e pela boa homogeneidade 
composicional lateral das camadas 
calcárias. 

9B2c

Metacalcários dolomíticos densamente fraturados e com os mer-
gulhos das camadas predominantemente verticalizados e com 
existência de muitos diques de rochas magmáticas básicas do 
Domínio 5.

Litologias bastante tectonizadas e com os planos verticaliza-
dos que ampliam bastante o potencial de desprendimentos 
de blocos e placas em taludes de corte.

Potencial de explotação de calcário pre-
judicado pelo fraturamento, que dificulta 
o desmonte através de explosivos, e pelo 
alto ângulo de mergulho dos estratos, o 
que dificulta a lavra a céu aberto.

9B2d

Metacalcários dolomíticos bastante silicosos (figura 267), interca-
lados com camadas de quartzítos finos e prováveis metavulcâni-
cas e, na região de Bocaiúva do Sul, com alta incidência de diques 
de rochas magmáticas básicas do Domínio 5 .

Alternância irregular de camadas de diversas espessuras e compostas de litologias de 
características geomecânicas e hidráulicas contrastantes; as camadas de quartzitos cos-
tumam ser bastante duras e são abrasivas (devido ao quartzo), conseqüentemente, são 
problemáticas de serem perfuradas com sondas rotativas (as brocas desgastam-se rá-
pido); maior possibilidade de se encontrar rochas quartzosas duras aflorantes ou então 
situadas a baixas profundidades.

Potencial para explotação de metacalcá-
rios dolomíticos um pouco prejudicado 
pela existência de camadas silicosas.

9B2e

Seqüência de composição extremamente heterogênea, em geral, 
bastante alterada, caracterizada por uma associação de finas ca-
madas de filitos carbonosos, metamargas, prováveis metachertes, 
metacalcários dolomíticos, prováveis metatufos e com alta inci-
dência de diques de rochas magmáticas do Domínio 5.

Em praticamente toda a extensão desses terrenos o manto de alteração é bastante pro-
fundo e de baixa resistência ao corte e à penetração até profundidades de 10 metros; 
seqüência compostas de finas camadas de litologias de composição, textura e resistên-
cia ao intemperismo bastante diferentes e portadoras de superfícies planares micáceas 
milicentimetricamente espaçadas, razões pelas quais se desmoronam e soltam placas 
com facilidade se são expostas em taludes de corte, principalmente se estão parcialmen-
te alteradas. 

Potencial de explotação de metacalcá-
rios prejudicado pelo avançado grau de 
alteração e pela variação composicional 
das camadas; associação litológica favo-
rável à prospecção de minerais do grupo 
dos sulfetos (Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Ba). 

9B3

Seqüência bastante heterogênea e, em geral, densamente fraturada, ca-
racterizada por metarritmitos finamente bandados, formados por uma 
alternância irregular de milicentimétricas camadas planoparalelas de me-
tassiltitos, filitos carbonáticos, mármores, calciossilicáticas e quartzitos bas-
tante finos.

Litologias portadoras de muitas superfície planares de alta fissilidade, que favorecem os 
processos erosivos, as desestabilizações e fazem com que delas se soltem placas com 
facilidade em taludes de corte; grau de alteração variável de local para local de acentuado 
a incipiente; no caso de se fazer perfurações, deve-se levar em conta que existem cama-
das à base de quartzo, mineral muito duro e abrasivo, que causam o desgaste rápido de 
brocas de sondas rotativas. 

Nestes setores diminui o poten-
cial para existência de depósitos 
d´água relacionados a grandes 
cavidades subterrâneas. Por 
outro lado, aumenta o potencial 
relacionado a fraturas. 

Potencial para existência de camadas 
de mármore e para se explotar placas 
de rochas para revestimento de paredes 
e pisos.
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D - Variações de relevo e dos solos do Subdomínio 9B e respectivas implicações

Padrões de relevo e tipos de solos
Implicações

Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Ambientais e outros 
aspectos

Padrão 1
Relevo cárstico va-
riando de montanho-
so a localmente forte 
ondulado (figuras 268 
e 269); declividades 
de encostas superio-
res a 30% e amplitu-
des superiores a 300 
metros. 

Predomínio de 
elevações de 
topos curtos 
e arredonda-
dos e encostas 
convexas-retilí-
neas-côncavas, 
por vezes com 
quebras abrup-
tas de declives; 
alta densidade 
de canais de 
drenagem com 
vales estrei-
tos, profundos, 
desprovidos de 
planície de de-
posição e bem 
próximos uns 
dos outros.

As porções dife-
renciadas como 
1a, 2a e 3a cor-
responde aos se-
tores onde o re-
levo encontra-se 
bem estruturado, 
ou seja, contro-
lado pelas estru-
turas tectônicas. 
As diferenciadas 
como 1b, 2b e 
3b, aos setores 
onde o relevo é 
pouco  ou não-
estruturado, ou 
seja, sem ou com 
baixo controle 
tectônico.

Nestes padrões de  relevo a 
lógica seria  de que o manto 
alteração fosse pouco pro-
fundo. Destaca-se no en-
tanto que isso não acontece 
porque a maior parte das 
litologias que os sustentam 
são baixa resistência ao in-
temperismo físico-químico, 
especialmente as rochas 
calcárias. Sendo assim, e 
porque se trata de uma re-
gião onde chove bastante 
na maior parte do ano, mes-
mo nas porções mais mon-
tanhosas, predominam so-
los profundos. Destaca-se 
porém que nestes tipos de 
relevo os processos pedo-
genéticos se desenvolvem 
de modo bastante diferen-
ciado nas diferentes por-
ções das encostas. Sendo 
assim, embora profundos, 
os solos apresentam grau 
de evolução pedogenética  
bastante variável de local 
para local, razão pela qual, 
mesmo nos subdomínios 
em que a composição do 
substrato rochoso se man-
tém homogênea, em curtas 
distâncias e, por vezes num 
mesmo local, pode-se en-
contrar solos com as mais 
diferentes características 
físicas. Manchas de solos 
rasos e pouco evoluídos 
são raras e geralmente es-
tão associadas às porções 
onde o relevo é bem contro-
lado por planos estruturais 
verticalizados (figura 265). 

Destaca-se como 
particularidade im-
portante a existên-
cia de pequenas 
manchas irregular-
mente distribuídas 
de solos com o ho-
rizonte superior de 
cor cinza-escura 
ou preta, sugerindo 
que ele é rico em 
matéria orgânica.

Relevos cársticos
	com escoamento superfi-
cial bastante rápido, aspecto 
importante de ser considera-
do na execução de obras de 
disciplinamento das águas 
superficiais. Devem ser di-
mensionadas de modo que 
suportem o grande volume 
d´água e as fortes e erosivas 
enxurradas que se formam 
quando chove um pouco 
mais forte; 
	com características to-
pográfica favoráveis a que 
ocorram grandes movimen-
tos naturais de massas 
(escorregamentos) e aos 
processos erosivos, tanto 
laminar como  concentrado, 
portanto, de alto potencial 
de erosão hídrica;
	com topografia bastante 
problemática para se im-
plantar qualquer tipo de in-
fra-estrutura viária e urbana. 
Exigem grande número de 
profundas escavações para 
minimizar declives, movi-
mentação de grande volume 
de terra para  aterrar profun-
dos canais de drenagem e 
a execução de complexas e 
caras obras de contenção de 
encostas e taludes de corte; 
	a espessura do manto 
de alteração pode variar de 
pouco profunda nas parte 
mais elevadas das encos-
tas a bastante profunda nos 
seus sopés; 
	os horizontes superiores 
e inferiores dos solos apre-
sentam características físi-
cas bastante contrastantes, 
São materiais de caracterís-
ticas geotécnicas e hidráuli-
cas bem diferentes;
	nos setores onde o relevo 
é bem controlado pelas es-
truturas tectônicas é maior a 
possibilidade de que o subs-
trato rochoso seja bastante 
tectonizado e apresente os 
planos estruturais verticali-
zados.  

Maior possibili-
dade de existirem 
rochas duras aflo-
rantes ou então 
situadas a baixas 
profundidades.

Por toda extensão deste re-
levo a topografia apresen-
ta severas limitações para 
qualquer forma de aprovei-
tamento agrícola. 

Como particularidades importantes, 
destacam-se:
	que os desníveis altimétricos 
acentuados são favoráveis a que 
nestes relevos existam muitos su-
midouros d´água, muitas dolinas e 
muitas cavernas;
	tratam-se de relevos totalmen-
te desfavoráveis a que as águas 
das chuvas fiquem neles retidas. 
Quando chove, a maior parte delas 
escorre rapidamente para os ca-
nais de drenagem. Neste sentido, 
a cobertura vegetal tem um papel 
fundamental para neles reter por 
mais tempo as águas das chuvas, 
aumentando assim um pouco o po-
tencial de infiltração. 
	os desníveis altimétricos acen-
tuados são favoráveis a que o len-
çol freático aflore em vários locais. 
Este aspecto, aliado à boa capaci-
dade de armazenamento d´água 
das rochas calcárias, fazem com 
que sejam terrenos portadores de 
grande número de nascentes. Por-
tanto, são importantíssimos para a 
manutenção da regularidade da va-
zão dos rios;
	que são relevos  onde o escoa-
mento superficial é muito rápido. 
Razão pela qual a vazão e o nível  
dos cursos d´água sobem e abai-
xam bastante e muito rápido com 
as mudanças climáticas.
	a maior parte dos rios e córregos 
apresenta águas correntes, turbu-
lentas e de alta capacidades de 
escavar e transportar sedimentos. 
Trata-se portanto de um sistema de 
drenagem de alta energia. Está es-
cavando muito mais do que deposi-
tando sedimentos. 

Relevos cársticos: 
	que se encontram em 
franco e acelerado proces-
so de desgaste. Neles a 
cobertura vegetal tem um 
papel fundamental para 
reduzir o potencial erosivo 
natural; 
	bastante montanhosos, 
contendo muitos setores de 
grande beleza cênica (figu-
ra 261) e nos quais existem 
belos grotões e paredões 
rochosos e muitos rios cor-
rendo sobre o substrato 
rochoso formando belas 
cachoeiras, piscinas natu-
rais e com as águas  rápi-
das, límpidas, turbulentas, 
bem oxigenadas e de alta 
capacidade de remover  e 
transportar sedimentos e 
de se autodepurarem; 
	com desníveis altimétri-
cos favoráveis a que exis-
tam muitos rios subterrâ-
neos e a que se formem 
mais cavidades subterrâ-
neas nas rochas calcárias. 
Conseqüentemente, são 
os terrenos onde é maior 
a possibilidade de se en-
contrar grutas e cavernas, 
já formadas ou então em 
processo de formação. 
São nos terrenos monta-
nhosos do Padrão � que 
se concentram as famosas 
e belas cavernas da região 
de Apiaí, Eldorado Paulista 
e Iporanga;
	bastante inóspitos, fato 
que aliado à boa fertilidade 
da maior parte de seus so-
los fazem com que sejam 
os terrenos da região onde 
se encontram as porções 
da Mata Atlântica mais 
bem preservada, mais den-
sa, mais exuberante e mais 
variadas em espécies.

Padrão 2 
Relevo cárstico bas-
tante irregular, varian-
do de predominante-
mente forte ondulado 
(figuras 270 e 271) 
a localmente monta-
nhoso, mas contendo 
pequenas parcelas 
de relevo mais sua-
vizado, geralmente 
portadoras de dolinas; 
declividades entre 
20 e 30%; amplitu-
des superiores a 300 
metros.

Aleatoriamente dis-
tribuídas nestes 
relevos existem 
muitas pequenas 
manchas que são 
recobertas por so-
los profundos e 
que se destacam 
por apresentarem 
um espesso hori-
zonte superior de 
cor preta ou cinza 
escura (figura 276). 
Nas parcelas onde 
o relevo é mais su-
avizado, a espessu-
ra deste horizonte 
pode chegar a mais 
de 2 metros e ele 
geralmente está so-
breposto a um ho-
rizonte argiloso de 
cor avermelhada. 

Como particulari-
dade geotécnica 
importante, des-
taca-se que as 
parcelas de relevo 
suavizado exis-
tentes em meio às 
áreas acidentadas 
costumam ser por-
tadoras de dolinas.  
É importante que 
se leve em conta 
que se tratam de 
terrenos cársticos 
encobertos por 
espesso manto de 
solo. Conseqüen-
temente, embo-
ra não pareçam, 
também apresen-
tam potencial para 
ocorrências de co-
lapsos.

Como particularidade im-
portante, destaca-se que 
as parcelas de relevo suavi-
zado que existem em meio 
às áreas montanhosas po-
dem ser mecanizadas com 
equipamentos motoriza-
dos e elas geralmente são 
recobertas por um espesso 
solo de cor preta, sugerindo 
que é rico em matéria or-
gânica. O aspecto positivo 
disso é que se trata de um 
solo de baixa erosividade, 
de boa fertilidade natural e 
que deve ser de alta reativi-
dade química, conseqüen-
temente, deve apresentar 
alta capacidade de reter, 
fixar nutrientes e assimilar 
matéria orgânica. Portan-
to, deve responder bem à 
adubação. Por outro lado, 
deve ser bastante ácido e  
por isso necessita ser fre-
quentemente corrigido com 
calcário dolomítico.

Padrão 3
Relevo cárstico predominantemente for-
te ondulado (figura 272), mas contendo 
muitas pequenas parcelas, não indivi-
dualizáveis na escala do trabalho, de 
relevo ondulado ou então suave ondu-
lado, as quais, geralmente são portado-
ras de dolinas (figura 273, 274 e 275); 
declividades entre 15 e 30%, localmente 
superiores a 35%; amplitudes entre 100 
a 300 metros; média a alta densidade de 
canais de drenagem com vales relativa-
mente estreitos, fechados, desprovidos 
ou com restrita planície de deposição e 
bem próximos uns dos outros.
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Padrões de relevo e tipos de solos  
Implicações 

Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Ambientais e outros 
aspectos 

Padrão 4 
Terrenos cársticos com relevo bastante diversificado e drena-
do por moderada a alta densidade de canais de drenagem. 
Alternam-se entre si parcelas,  não individualizáveis na esca-
la deste trabalho, de relevo forte ondulado com declives entre 
20 a 35% e amplitudes de até 70 metros com parcelas de 
relevo ondulado e suave ondulado (figuras 277, 278 e 279), 
com declividades entre 5% a 20%, amplitudes médias entre 
20 e 50 metros. Estas parcelas mais suavizadas, costumam 
ser portadoras de dolinas e, na maior parte das vezes, es-
tão delimitadas por diques de rochas magmáticas básicas do 
Domínio 5. Uma característica que chama atenção é que boa 
parte dessas parcelas é recoberta  por uma espessa camada 
de um solo que se diferencia por ser bastante friável e por 
apresentar destacada cor preta. Este solo ocorre sobrepos-
to, em contado brusco ou gradual,  a um horizonte de cor 
avermelhada, bastante argiloso e bem consistente. 
Nas parcelas individualizadas como 4a o relevo é bem es-
truturado e as individualizadas como 4b o é pouco ou não-
estruturado.

Destacam-se como particularidades 
importantes 
 que em toda extensão destes relevos 
o manto de alteração pode ser escava-
do com facilidade com ferramentas e 
maquinários de corte até profundida-
des superiores a �0 metros. São raros 
os locais onde existem rochas duras 
aflorantes ou então situadas próximas 
da superfície;
	predominam solos o naturalmente 
pouco erosivos e que mantêm boa es-
tabilidade em taludes de corte, mesmo 
nas situações de declives acentuados;
	o sistema de drenagem principal 
nasce nas áreas montanhosas circun-
vizinhas e por isso é sujeito a sofrer 
grandes e bruscas mudanças de nível 
e vazão e sofre os efeitos negativos 
das fortes e erosivas enxurradas que 
lá se formam quando chove um pou-
co mais forte. Aspecto importante de 
ser considerado no planejamento de 
obras de disciplinamento das águas 
superficiais;
	são áreas portadoras de muitas 
planícies aluviais relativamente am-
plas, portanto, com as mesmas limi-
tações geotécnicas destacadas para 
o Domínio 1; 
	o sistema de drenagem princi-
pal encontra-se em processo de 
assoreamento, apresenta baixa capa-
cidade dispersora e é sujeito a sofrer 
enchentes, portanto, cuidados espe-
ciais devem ser tomados para não 
aumentar o fluxo de sedimentos nos 
cursos d´água; 
	a cor preta da camada superior do 
solo sugere que ela é rica em matéria 
orgânica. Solos orgânicos apresentam 
baixa capacidade de suporte e podem 
liberar ácidos bastante corrosivos, o 
que exige cuidados especiais com a 
qualidade dos materiais de obras ne-
les enterradas.

	Neste relevo, no caso de 
se fazer  grandes obras li-
neares, deve-se-á levar em 
conta que na maior parte 
dele a topografia exige a 
execução de escavações 
profundas para minimizar 
declives e ter-se-á que mo-
vimentar muita terra para 
aterrar canais de drenagem 
relativamente profundos; 
	potencial de movimentos 
naturais de massa é baixo. 
Trata-se de um relevo bem 
estabilizado. Mesmo nas 
porções com declives mais 
acentuados não se obser-
varam indícios de movi-
mentos de massas;
	onde o relevo é bem 
estruturado (Padrão 4a) é 
maior a possibilidade de 
que as rochas se encon-
trem bastante tectonizadas 
e que os mergulhos dos es-
tratos sejam verticalizados.

	A cor preta ou cinza 
escura da maior parte da 
camada superficial (ca-
mada agrícola) dos solos 
indica que ela é rica em 
matéria orgânica. O lado 
positivo disso e que deve 
ser de boa fertilidade 
natural, de baixa erosivi-
dade, de alta porosidade 
e de boa capacidade de 
se oxigenar e de reter, fi-
xar nutrientes e assimilar 
matéria orgânica. Portan-
to, deve responder bem à 
adubação. Por outro lado, 
deve ser excessivamente 
ácida e pode apresentar 
problemas de permeabi-
lidade excessiva. Portan-
to, embora seja associa-
da a terrenos calcários, 
necessita ser corrigida 
com aplicação de calcário 
dolomítico e, por ser bas-
tante permeável, pode 
apresentar problemas de 
deficiência hídrica rápida. 
A permeabilidade muito 
alta também recomen-
da que a irrigação deve 
ser bem planejada. Se 
o lançamento d´água for 
mal dimensionado,  pode 
transportar os nutrientes  
para fora do alcance das 
raizes das plantas;
	um outro aspecto a 
ser considerado no uso 
agrícola é que se tra-
tam de relevos cársticos 
encobertos, razão pela 
qual cuidados especiais 
devem ser tomados para 
que agrotóxicos não 
cheguem até às dolinas 
(figura 256) e os cursos 
d´água. 

	Alternam-se parce-
las com declives que 
permitem o uso de 
equipamentos moto-
rizados com parcelas 
com declives que não 
permitem; 
	a alta densidade de 
canais de drenagem 
indica que o poten-
cial de erosão hídrica 
é alto, sendo que nas  
porções convexas das 
vertentes predomina a 
erosão laminar e nas 
côncavas a concentra-
da, ou seja, em sulco. 

Como particularidades importan-
tes, salientam-se
	que nestes relevos aumenta 
um pouco o  potencial de recarga 
das águas subterrâneas, em ra-
zão da existência de pequenas 
parcelas de relevo mais suavizado 
e recobertas por espessos solos  
bastante permeáveis;
	a existência de parcelas de re-
levo cárstico suavizado e topogra-
ficamente rebaixadas entre cristas 
sustentadas por diques de rochas 
magmáticas, constitui-se numa  
configuração morfolitoestrutural 
bastante favorável à existência de 
importantes armadilhas hidrogeo-
lógicas (figura 137);
	as características topográficas 
são desfavoráveis a que o lençol 
freático aflore. São terrenos com 
baixo número de nascentes;
	a vulnerabilidade à contamina-
ção das águas subterrâneas varia 
bastante, dependendo da posição 
que se está no relevo. Nas por-
ções elevadas é baixa. Aí, além 
do lençol freático ser relativamen-
te profundo (mais de 8 metros), o 
manto de alteração apresenta es-
pessura e textura favoráveis para 
reter e depurar poluentes. Já nas 
planícies aluviais é bastante alto,  
pois aí o lençol freático pode aflo-
rar ou pode estar situado a baixas 
profundidades. Há de se levar em 
consideração também que se tra-
tam de terrenos cársticos, portan-
to, podem existir sumidouros de 
drenagem. Se poluentes alcança-
rem os cursos d´água podem atra-
vés deles chegarem rápido até às 
águas subterrâneas. Além disso, 
o sistema de drenagem principal 
apresenta as águas pouco tur-
bulentas e relativamente lentas, 
conseqüentemente, trata-se de um 
sistema de baixo potencial de se 
oxigenar, de dispersar elementos 
e de se autodepurar. Significa que 
se um poluente chegar até um cur-
so d´água, demorará muito tempo 
para se dispersar e se depurar. 

Como particularidades ambientais im-
portantes, salientam-se que: 
	tratam-se de relevos cársticos já 
bastante desgastados, passando do 
estado de maturidade para o de senili-
dade;
	apresentam alto potencial agrícola 
e hidrogeológico e com característi-
cas topográficas adequadas à urbani-
zação, portanto, são áreas sujeitas à 
pressão de vários tipos de usos confli-
tantes;
	no processo de uso e ocupação é 
importante que se leve em conta que, 
embora pareçam terrenos bastan-
te adequados para o adensamento 
ocupacional, tratam-se de terrenos 
cársticos encobertos;
	a situação de relevo em que se al-
ternam parcelas sobrelevadas com 
parcelas rebaixadas faz com que se-
jam  bonitas paisagens;
	por serem os terrenos de relevo 
menos inóspitos deste Subdomínio, 
encontram-se bastante desmatados e 
densamente ocupados, principalmente 
por agricultura bastante diversificada;
	os solos pretos que cobrem boa 
parte desses relevos funcionam como 
uma esponja que absorve e armaze-
na grande quantidade das águas das 
chuvas, cuja boa parte acaba lenta-
mente se infiltrando nos horizontes in-
feriores dos solos argilosos pouco per-
meáveis. Desta forma, além da impor-
tância agrícola, também têm grande 
importância hídrica. Contribuem bas-
tante  para minimizar os problemas do  
escoamento  superficial e  para melho-
rar o potencial de infiltração d´água no 
subsolo, que na maior parte da bacia 
hidrográfica é muito baixo. Sendo as-
sim, deve-se ter uma preocupação 
especial para não decapear e não 
impermeabilizar excessivamente esta 
camada de solo preto; 
	nas decisões de planejamento é im-
portante que se considere o potencial 
hidrológico e agrícola dessas áreas.

Padrão 5 
Áreas cársticas com relevo varian-
do de ondulado a suave ondulado, 
geralmente situadas entre áreas so-
brelevadas e sustentadas por diques 
de rochas magmáticas do Domínio 5; 
alta densidade de colinas baixas, com 
declives entre 10 e 15% e amplitudes 
entre 20 e 50 metros;  moderada a 
baixa densidade de canais de drena-
gem, sendo que o sistema principal 
apresenta vales rasos, abertos e con-
tém planícies aluviais relativamente 
amplas.

Em praticamente 
toda extensão des-
ses padrões de re-
levo os solos são 
bastante profundos 
(mais de 10 metros), 
apresentam pedogê-
nese bastante avan-
çada e homogênea 
e se destacam por 
apresentarem um 
horizonte superior 
bastante espesso 
(mais de 2 metros) 
e que chama a aten-
ção por apresentar 
destacada cor preta. 

Em quase toda extensão 
destes terrenos 
	o potencial de movimen-
tos naturais de massas va-
ria de baixo a nulo;
	as características topo-
gráficas não exigem a exe-
cução de cortes profundos 
para minimizar declives e 
nem há necessidade de se 
fazer muitas obras de con-
tenção de taludes de corte;
	o sistema de drenagem 
principal é suscetível a so-
frer enchentes de longa du-
ração;
	tratam-se de relevos 
cársticos encobertos por 
espesso manto de solo, 
portanto, embora não pare-
çam, também são  sujeitos 
a sofrerem colapsos.

	praticamente toda a 
superfície pode ser me-
canizada com equipa-
mentos motorizados;
	baixo potencial de 
erosão hídrica.Padrão 6

Pequenas parcelas de relevo cárstico 
variando de suave ondulado a plano; 
declividade entre 0 e 5%; amplitudes  
inferiores a 10 metros; moderada a 
baixa densidade de canais de dre-
nagem, sendo que  sistema principal 
apresenta vales  abertos, rasos e con-
tém amplas planícies aluviais.
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E- Ilustrações das variações de relevo e dos solos existentes na área de definição do Subdomínio 9B

Figura 270 - Paisagem geral do relevo cárs-
tico Padrão 2.

Figura 271 - Uma porção de relevo mon-
tanhoso, uma das variações existentes no 
Padrão 2.

Figura 274 - Uma pequena parcela de relevo 
suave ondulado contendo dolinas e que exis-
tem isoladas em meio às áreas de relevo forte 
ondulado dos terrenos cársticos diferenciados 
como Padrão 3.

Dolina

Figura 275 - Uma das variações relevo cárs-
tico Padrão 3, contendo uma dolina, feição 
cárstica bastante comum na região de Itaia-
coca/Socavão.

Figura 276 - Solo que predomina 
nos terrenos calcários Padrões 3, 4 
e 5. Pode-se notar que o horizonte 
superior é bem espesso e apresenta 
cor cinza escura, sugerindo que é  
rico em matéria orgânica.

Figura 272 - Porção de relevo forte on-
dulado, representativa do relevo cárs-
tico Padrão 3.

Figura 268 - Relevo cárstico montanho-
so Padrão �a, ou seja, bem estruturado 
- Cidade de Adrianópolis.

Figura 269 - Relevo cárstico Padrão �. 
Vale do Betari, entre Apiaí e Iporanga.

Figura 278 e 279 -  Uma das variações 
de relevo existentes no Padrão 4.

Figura 277 - Parcelas de relevo suavizado 
como as desta foto são comuns em meio às  
áreas mais acidentadas dos terrenos diferen-
ciados como Padrão 4. 

Figura 273 - Porções de relevo suave 
ondulado contendo dolinas ocorrem 
com freqüência em meio às áreas 
acidentadas do relevo Padrão 3. 

Dolina

Figura 278

Figura 279
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2.2.2.9.3 - Subdomínio 9C

A - Elementos e área de definição

Corresponde aos setores do Domínio 9 onde, em maior ou menor pro-
porção, existem metassedimentos de composição predominantemen-
te areno-quartzosa. Tais litologias tanto podem aparecer como espes-
sos pacotes como podem ocorrer como finas camadas intercaladas, 
em diferentes proporções, entre as litologias dos Subdomínios 9A e 
9B. Sendo assim, são terrenos onde as características geoambientais 
variam e contrastam bastante, o que levou a fazer várias divisões,  
cujas áreas de definições são destacadas na figura 280 e particula-
ridades distintivas descritas nos quadros a seguir apresentados. Na 
seqüência, primeiro destacam-se as implicações decorrentes do fato 
de existirem rochas quartzo-arenosas, portanto, são implicações ex-
tensivas a toda área de definição do Subdomínio. Em seguida, desta-
cam-se as particularidades decorrentes das divisões realizadas, tanto 
em razão das variações setorizadas da geologia como das do relevo.

B - Caracterização geoambiental geral:  particularidades impor-
tantes da geologia, respectivas implicações geotécnicas, agríco-
las, hidrológicas, minerais, ambientais e recomendações

Como particularidade geológica importante que faz com que este 
Subdomínio apresente algumas características geoambientais típicas, 
ressalta-se o fato de que dentre as litologias que as sustentam predo-
minam as que têm o quartzo como mineral principal na sua composi-
ção, estando representadas principalmente por metarenitos, quartzi-
tos e quartzo-xistos, em variados graus de alteração e endurecimento 
e diferentemente metamorfizados e tectonizados. Por conseqüência 
disso:

do ponto de vista geotécnico  -  no planejamento de qualquer tipo de 
obras sobre este Subdomínio, deve-se levar em conta que as litologias 
à base de quartzo:

	apresentam baixa resistência ao cisalhamento, razão pela qual 
costumam se apresentar densamente fraturadas e falhadas em vá-
rias direções (figura 281). Por conseqüência, costumam conter alta 

densidade de planos de fraqueza estrutural. Isso faz com que delas se despreendam blocos com facilidade em taludes de corte e que sejam bastante percolativas. 
Em razão disso, cuidados especiais devem ser tomados com a estabilização de taludes de corte e com todas as obras das quais possam vazar de substâncias 
poluentes. Se ocorrer um vazamento sobre uma rocha arenosa fraturada, é grande o risco das águas subterrâneas serem contaminadas;

	são problemáticas e onerosas de serem perfuradas com sondas rotativas. O quartzo, seu componente mineral  principal, é  bastante duro e abrasivo. Isso faz com 
que as brocas das sondas se desgastem rápido; 

	apresentam alta resistência ao intemperismo físico-químico, razão pela qual são terrenos onde é grande  possibilidade de se encontrar rochas de alta resistência 
ao corte e à penetração aflorantes ou então situadas a baixas profundidades. Sendo assim, costumam ser terrenos bastante problemáticos e onerosos para se fazer 
escavações e para se implantar qualquer tipo de infra-estrutura subterrânea. Em muitos locais ter-se-á que usar explosivos para desmontar rochas duras;

	alteram-se para solos arenosos, em geral bastante friáveis, bons para serem usados como anti-pó de estradas, mas, por outro lado, são altamente suscetíveis à 
erosão, portanto, não se prestam para serem usados como material de empréstimo em obras em que ficam sujeitos à ação das águas pluviais. 

do ponto de vista agrícola - no que concerne à influência das rochas areno-quartzosas na qualidade agrícola dos solos deste Subdomínio, é muito mais negativa 
do que positiva, pois, as rochas à base de quartzo:

	independente de outras variáveis, se alteram para solos arenosos liberando poucos nutrientes. Sendo assim,  os solos delas derivados costumam ser natural-
mente bastante erosivos, de baixa fertilidade natural, excessivamente permeáveis, ácidos e de baixa capacidade de reter  e  fixar elementos e de assimilar matéria 

Figura 280 - Área de definição do Subdomínio 9C e respectivas divisões.

APIAI

ITAPERUÇU

RIO BRANCO
DO SUL

CAJATI

REGISTRO

PARIQUERA-AÇU

JACUPIRANGA

BOCAIÚVA
DO SUL

SETE
BARRAS

IPORANGA

CERRO AZUL

TUNAS DO
PARANÁ

CAMPINA GRANDE
DO SUL

ELDORADO
PAULISTA

BARRA DO
TURVO

RIBEIRA ITAOCA

ADRIANÓPOLIS

BARRA DO
CHAPÉU

ITAPIRAPUÃ
PAULISTA

9C�a

9C�b

9C�c

9C�d

9C2a

9C2b

9C2c

9C2d

9C�d

9C�a

9C�b

9C�b

9C�c

9C�c

9C�a

9C�b

9C�d 9C�d

9C�d

9C�d

9C�d

9C�d

9C�d

9C�d

9C�d

9C�d

9C�d

9C�b

9C�b

9C2b

9C2b

9C2b

9C2b 9C2b

9C2c

9C2d

9C2a

9C�d

Figura 281 - Exemplar de  uma rocha quartzítica exibindo denso sistema de 
fraturas abertas.
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orgânica. Significa que quando adubados quase não fixam os nutrientes e, por serem bastantes permeáveis, quase 
não retêm água e perdem rápido a capacidade hídrica, o que os torna inadequados para a agricultura intensiva, 
principalmente para o plantio de culturas de raízes curtas e de ciclo curto. 

do ponto de vista hidrológico -  destacam-se como particularidades importantes:

	que nas rochas areno-quartzosas metamorfizadas e tectonizadas, como é o caso em questão, as águas sub-
terrâneas circulam e encontram-se armazenadas em falhas e fraturas abertas, que elas costumam conter em alta 
densidade. Sendo assim, são aqüíferos mais fraturados. Dessa forma, o potencial de explotação de águas subter-
râneas é local e é bastante irregular. Depende da densidade, do tamanho das fraturas , delas estarem interligadas 
e também da espessura dos corpos areno-quartzosos. Como isso varia bastante na região, o potencial hidroge-
ológico deste Subdomínio também varia bastante, conforme as divisões realizadas. Há de se considerar também 
que na maior parte das vezes tais rochas aparecem sustentando cristas sobrelevadas em relação aos terrenos 
circunvizinhos. Nesse caso, a possibilidade de se encontrar bons depósitos é maior em poços que ultrapassem 
o nível de base das cristas. Destaca-se que também existem metarenitos pouco metamorfizados e consolidados. 
Neste caso, a água pode também estar armazenada nos poros que existem  entre os grãos minerais; 

	que se tratam de terrenos onde as águas subterrâneas são bastante vulneráveis à contaminação. Pelas fra-
turas, que costumam existir em alta densidade nas rochas areno-quartzosas deste Subdomínio, poluentes po-
dem se infiltrar rápido e podem chegar até às águas subterrâneas sem sofrer depuração. Além disso, o quartzo, 
constituinte mineral principal dessas rochas e dos solos  delas residuais, apresenta baixa capacidade de reter e 
fixar elementos. Sendo assim, são terrenos onde cuidados especiais devem ser tomados com todas as fontes po-
tencialmente poluidoras. Neles não se deve depositar lixo, locar cemitérios e praticar agricultura poluente. Obras 
destinadas à circulação e ao armazenamento de substâncias poluentes como gasodutos, oleodutos, tanques de 
combustíveis, para se evitar que ocorram vazamentos, devem ser constantemente monitoradas e executadas 
com bastante cuidado técnico;

	um outro aspecto a ser considerado ao se fazer um poço tubular é o fato de que as rochas areno-quartzosas 
são bastante abrasivas. Por isso são onerosas e difíceis de serem perfuradas com sondas rotativas. As brocas 
desgastam-se rápido.

do ponto de vista mineral - independente das variações geológicas que levaram a fazer  as várias divisões deste 
Subdomínio, às quais podem estar associados outros bens minerais, as rochas areno-quartzosas da região: 

	são potenciais para se explotar areia, inclusive industrial, bem mineral bastante utilizado na indústria de fundição 
e na fabricação de refratários e vidros;

	quando encontram-se parcialmente alteradas, constituem-se num bom material de empréstimo para ser usado 
como saibro (figura 282) para revestir estradas, como base asfáltica e anti-pó;

	quando preservadas do intemperismo, pelo fato de que, na maior parte das vezes, encontram-se densamente 
fraturadas, podem ser desmontadas com facilidade em pequenos fragmentos apenas com maquinários e ferramen-
tas de corte. Por isso são bastante utilizadas para cascalhar as estradas escorregadias da região;

	em muitos locais existem rochas quartzíticas laminadas, que se desmontam em placas planas e pouco espessas 
(figura 283). Podem ser utilizadas como pedra de revestimento de calçadas e paredes.

do ponto de vista ambiental -  destacam-se como aspectos importante que:

	em geral, as áreas de definição deste Subdomínio se sobressaem dos terrenos circunvizinhos por ser o relevo 
quase sempre montanhoso e de grande beleza paisagística (figura 284); 

	no contexto de uma região em que predominam solos e rochas de composição argilosa pouco permeáveis, estes 
terrenos se constituem em ilhas de materiais arenosos bastante permeáveis, portanto, são importantes para melho-
rar um pouco o potencial de recarga das águas subterrâneas que em quase toda região é muito baixo;

	nos sopés das cristas quartzíticas existem muitas nascentes d´água e ao longo das estradas que as seccionam é 
bastante comum, muitos dias depois que passa uma chuva, se encontrar água minando nos taludes de corte. É um 
indicador de que se tratam de terrenos bastante permeáveis e de bom potencial armazenador d´água. Numa região 
em que predominam terrenos muito pouco permeáveis isso tem grande importância ambiental e hídrica.

Figura 282 - Lavra de quartzito utilizado como saibro. Figura 283 - Lavra de quartzito laminado, utilizado para re-
vestimentos de calçadas.

Figura 284 - Em segundo plano, destacam-se as 
belas e imponentes cristas quartzíticas da Serra 
de Santana (entre Bocaiúva do Sul e Tunas do Pa-
raná).
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C -  Divisões do Subdomínio 9C em razão de particularidades setorizadas da geologia e respectivas implicações

Divisões e respectivas particularidade
Implicações

Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Minerais 

9C1

Associação de me-
tassedimentos are-
no-quartzosos de 
origem sedimentar e 
provalmente química 
com metassedimen-
tos síltico-argilosos, 
rochas metavulcâni-
cas e, mais restrita-
mente, com rochas 
metacalcárias.

9C1a

Finas camadas de metarenitos feldspáticos alterna-
das irregularmente com camadas de várias espes-
suras de rochas metavulcânicas, xistosas ou não e, 
mais restritamente, com camadas de metaconglome-
rados; mergulhos das camadas predominantemente 
verticalizados.

Como particularida-
de importante res-
salta-se que nestes 
setores alternam-
se, em diferentes 
proporções e tama-
nhos, parcelas com 
as características 
geoambientais dos 
Subdomínios 9C, 9A, 
9B e 9D. Tratam-se 
portanto de terrenos 
onde as caracterís-
ticas geoambientais  
mudam e contras-
tam bastante de re-
gião para região e, 
na maior parte das 
vezes, de local para 
local.

Devido à heterogeneidade com-
posicional e à pequena espessura 
das camadas, as características 
geotécnicas, tanto do substrato 
como do manto de alteração, variam 
e contrastam bastante de local para 
local. Essa variação amplia bastante 
os potenciais erosivo e o de movi-
mentos de massas, principalmente 
os induzidos pela execução de es-
cavações. 

Existência de litologias que 
se alteram tanto para solos 
arenosos como argilo-sil-
tosos e que se alteram de 
modo diferenciado; conse-
quentemente os solos re-
siduais apresentam muitas 
diferenciações locais de 
características texturais, grau 
de pedogênese e, por conse-
qüência de qualidade agríco-
la. Lado a lado podem existir 
solos com as mais variadas e 
contrastantes características 
físico-químicas.

Substrato rochoso formado de ca-
madas de litologias de característi-
cas hidrodinâmicas contrastantes. O 
aspecto positivo é que podem existir 
bons depósitos d´água associados a 
camadas arenosas confinadas entre 
camadas argilosas, o que também 
reduz o risco de contaminação. Por 
outro lado, o potencial hidrogeoló-
gico varia bastante de local para lo-
cal, de muito alto a muito baixo. 

Nestes subdo-
mínios existem 
litologias apa-
rentemente de 
origem vulcânica 
alteradas para  
material argiloso 
(caulínico), que 
seria interessan-
te ser estudado 
quanto à possi-
bilidade de ser 
aproveitado como 
argila.

Existência de quart-
zítos essencialmen-
te silicosos, portan-
to, com potencial 
para serem apro-
veitados para uso 
industrial. Quartzitos 
semelhantes a es-
tes e que ocorrem 
na extensão de sua 
faixa de definição na 
região de Guapiara 
- SP, analisados pela 
CPRM, revelaram-
se constituídos de 
99,9% de sílica. Pa-
recem se tratar de 
metachertes. 

9C1b

Quartzítos, geralmente de granulometria fina, e quart-
zo-xistos, irregularmente intercalados com subordina-
das finas lentes de leucofilitos, e prováveis metavulcâ-
nicas e metacalcários.  

9C1c

Espessos pacotes de quartzitos muito finos, em geral, 
bem preservados do intemperismo e essencialmente 
compostos de quartzo amorfo, bastante endurecidos, 
densamente fraturados, contendo muitas cavida-
des de dissolução, sugerindo a existência de rochas 
calcárias silicosas, intercalados irregularmente de fi-
nas lentes de uma rocha alterada para um material 
argiloso, que parece tratar-se de metatufos ou cinzas 
vulcânicas.

Em quase toda a extensão desses 
terrenos afloram ou estão muito pró-
ximos da superfície quartzítos de alta 
resistência ao corte e à penetração. 
Conseqüentemente, são terrenos 
bastante problemáticos para se fazer 
escavações, perfurações e qualquer 
tipo de obra subterrânea. Outra par-
ticularidade é que podem existir cavi-
dades sujeitas a desmoronamentos 
subterrâneos. 

Implicações bastante nega-
tivas. Os quartzitos que pre-
dominam nestes terrenos são 
pouco alterados, essencial-
mente quartzosos e muito po-
bres em minerais que liberam 
nutrientes, portanto, além da 
rochosidade alta, predomi-
nam solos de fertilidade na-
tural muito baixa e excessiva-
mente ácidos. 

Além dos quartzitos serem as ro-
chas dominantes e se encontrarem 
bastante fraturados, há também 
possibilidades de existirem bons 
depósitos de água em cavidades de 
dissolução. Por outro lado, aumenta-
se o risco de contaminação, pois os 
quartzítos afloram em praticamente 
toda extensão do terreno. Além dis-
so, são rochas muito duras e difíceis 
de serem perfuradas com sondas 
rotativas.

9C1d

Setores onde as litologias encontram-se complexa-
mente muito dobradas e as litologias quartzo-are-
nosas, representadas por metarenitos, quartzitos, 
metarenitos feldspáticos e quartzo-xistos, estão inter-
caladas com espessos pacotes de metassedimentos 
siltico-argilosos e prováveis metavulcânicas.

Intercalações irregulares de estrei-
tas camadas de comportamento 
rúptil com espessas camadas de 
comportamento dúctil, portanto, de 
comportamentos geomecânicos 
bastantes contratantes. 

Alternam-se pequenas man-
chas de solos arenosos com 
grandes manchas de solos 
argilosos, portanto de ca-
racterísticas físico-químicas 
muito diferentes.

Alternância de pequenos corpos de  
litologias bastante permeáveis com 
grandes corpos de litologias pouco 
permeáveis. O aspecto positivo é 
que podem existir bons depósitos 
d´água associados a camadas are-
nosas confinadas entre argilosas. 

9C2

Predominância de 
metassed imentos 
areno-quartzosos, 
aparentemente sem 
participação de ro-
chas vulcânicas e 
calcárias. 

9C2a 
Espessas camadas de metarenitos e quartzitos fina-
mente laminados, densamente fraturados e com os 
estratos, em geral, verticalizados.

Pelo fato de serem 
sustentados quase 
que exclusivamen-
te por rochas de 
composição areno-
quartzosa, nestes 
terrenos as caracte-
rísticas geotécnicas, 
pedológicas/agríco-
las se mantêm um 
pouco mais homo-
gêneas.

Rochas contendo muitas superfícies 
planares planoparalelas centimetri-
camente espaçadas, o que amplia 
o potencial de despreendimentos de 
placas e as desestabilizações em 
taludes de corte.

Predomínio de solos areno-
sos, por isso, devem ser bas-
tante erosivos, ácidos, perme-
áveis e de baixa capacidade 
de fixar elementos. Significa 
que quando adubados não 
devem fixar bem os nutrientes 
e por serem bastante perme-
áveis, devem perder rápido a 
capacidade hídrica.

Litologias arenosas com alta densi-
dade de fraturas dispostas em vá-
rias direções. Amplia-se bastante o 
potencial hidrogeológico. Por outro 
lado, o risco das águas subterrâneas 
serem contaminadas é grande.  

Existência de quartzítos que se desmon-
tam em placas de superfície planar lisa. 
Podem ser aproveitadas como pedra de 
revestimento de muros, paredes e cal-
çadas.

9C2b

Metarenitos bandados em variados graus de endure-
cimento, intercalados irregularmente com finas cama-
das de filitos e metassiltitos. 

9C2c

Predomínio de metarenitos bastante endurecidos, de 
granulação média, localmente conglomeráticos, em 
geral, densamente fraturados. 

9C2d

Pequena área de exposição de sedimentos aparen-
temente não-metamorfizados, pouco consolidados e 
compostos de camadas horizontalizadas de material 
arenoso de granulação grossa, mal selecionado e de 
conglomerados, compostos principalmente de seixos 
de quartzítos muito finos e altamente endurecidos.

Litologias pouco consolidadas, de-
sagregam-se e se desmoronam com 
facilidade em taludes de corte. 

Solo residual do tipo casca-
lho, ou seja, contendo alta 
proporção de pequenos frag-
mentos de rocha dura. 

Potencial hidrogeológico prejudicado 
pela pequena espessura das cama-
das e pela situação morfoestrutural 
que não favorece o armazenamento 
d´água (camadas situadas no topo 
de um relevo montanhoso). 

Favorabilidade para se lavrar areia e cas-
calho; lavra facilitada pelo baixo grau de 
compactação e pelo mergulho suborizon-
talizado das camadas. 



68

D - Variações de relevo e dos solos do Subdomínio 9C e respectivas implicações

Padrões de relevo e solos
Implicações

Geotécnicas Agrícolas Hidrológicas Ambientais

Relevo Padrão 1
Corresponde aos setores onde os 
quartzítos sustentam um relevo essen-
cialmente montanhoso e que se diferen-
cia por ser sob a forma de estreitas e 
alongadas cristas bem destacadas em 
relação às áreas circunvizinhas (figuras 
285, 286 e 287). As declividades são 
bastante acentuadas e existem muitas 
quebras abruptas de declives. Em mui-
tos locais o substrato rochoso é aflo-
rante ou então predominam solos rasos 
e pouco evoluídos. 

As porções diferen-
ciadas como 1a, 2a 
e 3a correspondem 
aos setores onde o 
relevo encontra-se 
bem estruturado, 
ou seja, controla-
do pelas estruturas 
tectônicas. As dife-
renciadas como 1b 
e 3b, aos setores 
onde o relevo é 
pouco ou não es-
truturado, ou seja, 
é pouco controlado 
tectonicamente.

Nos setores onde o re-
levo é bem estruturado 
é maior a possibilida-
de de que as rochas 
quartzo-arenosas se 
encontrem bastante 
tectonizadas e apre-
sentem os planos es-
truturais verticalizados 
e pouco espaçados, o 
que amplia bastante o 
potencial de desesta-
bilizações em taludes 
de corte. 
Já no setores 1b e 3b, 
existem duas possibi-
lidades: uma é de que 
os mergulhos dos es-
tratos rochosos sejam 
horizontalizados; a 
outra é de que os so-
los sejam profundos e 
apresentem pedogê-
nese avançada. Por 
isso as características 
estruturais não se re-
fletem no relevo.

Em toda extensão desse Padrão de re-
levo o escoamento superficial é muito 
rápido e as características topográficas 
são favoráveis a que as rochas quart-
zo-arenosas aflorem na maior parte do 
terreno e a que ocorram grandes mo-
vimentos naturais de massas, inclusive 
com desprendimentos e rolamentos de 
placas e “matacões” de quartzítos; tra-
ta-se de uma topografia bastante pro-
blemática para se fazer qualquer tipo 
de obra subterrânea. 

Áreas com severas limitações de 
relevo e de solo para qualquer 
tipo de aproveitamento agrícola.

Destacam-se como particularida-
des importantes, que:
	tratam-se de relevos totalmen-
te desfavoráveis a que as águas 
das chuvas fiquem neles retidas 
e se infiltrem no terreno. O esco-
amento superficial é muito rápido 
e por isso a cobertura vegetal tem 
um papel fundamental para neles 
reter por mais tempo águas das 
chuvas, melhorando um pouco o 
seu potencial de infiltração;  
	os desníveis altimétricos acen-
tuados são favoráveis a que o 
lençol freático aflore. Por isso,  
são áreas onde existem muitas 
nascentes. No entanto, a maior 
parte delas só aparece no sopé 
das encostas, ou então nos vales 
das drenagem mais aprofunda-
dos. Isso indica que a possibilida-
de de se encontrar bons depósi-
tos de água subterrânea é maior 
em poços que ultrapassem o nível 
de base das elevações, que cos-
tuma variar de 100 a mais de 300 
metros.

Como implicações ambientais de-
correntes do relevo, salientam-se  
que:
	tratam-se de relevos que, em 
geral, se destacam por serem  es-
treitos e alongados espigões bem 
sobressalientes das áreas circun-
vizinhas, o que faz sejam bonitas 
paisagens (285, 286 e 287), espe-
cialmente no caso do relevo Pa-
drão 1;
	grande parte de suas superfícies 
é desprovida de cobertura vege-
tal (figuras 285 e 287), ou então é 
recoberta por uma vegetação bas-
tante típica, parecida com à dos 
cerrados, e também por uma es-
pécie de gramínea alta, que seca 
por completo durante o período de 
inverno, quando fica suscetível a 
incêndios;
	os córregos e rios que os dre-
nam geralmente são atulhados de 
blocos e matacões, correm sobre o 
substrato rochoso e apresentam as 
águas cristalinas, turbulentas, bem 
oxigenadas e de alta capacidade 
de se autodepurarem e de remo-
verem e transportares sedimentos 
(sistema de alta energia);
	as características topográficas 
aliadas à dureza das rochas quart-
zo-arenosas são favoráveis a que 
existam bonitas corredeiras e ca-
choeiras.

Relevo Padrão 2
Diferencia-se do anterior porque em 
meio às áreas montanhosas existem 
muitas pequenas parcelas, não-indivi-
dualizáveis na escala deste trabalho, 
de relevo um pouco mais suavizado e 
recoberto por solos um pouco mais evo-
luídos e profundos.

Diferencia-se do Padrão anterior ape-
nas pelo fato de que em meio às áreas 
montanhosas existem pequenas par-
celas menos sujeitas a movimentos 
naturais de massas e com manto de 
alteração um pouco mais espesso.

Neste padrões existem peque-
nas parcelas onde os declives 
são pouco menos acentuados 
e os solos são mais desenvol-
vidos. Tais parcelas, desde que 
adotadas medidas de melhora-
mento da fertilidade do solo e de 
diminuição do potencial erosivo, 
podem ser aproveitadas para o 
plantio de espécies de ciclo lon-
go ou para reflorestamento.

As parcelas de relevo 
mais suavizado, que 
existem entre as áre-
as montanhosas, são 
feições morfológicas 
favoráveis a que nelas 
existam bons depósitos 
d´água subterrânea, es-
pecialmente na região de 
Itaiacoca/Socavão, onde 
há possibilidade destas 
parcelas também serem 
sustentadas, em parte, 
por rochas calcárias, que 
podem ser portadoras de 
cavidades subterrâneas, 
portanto, podem existir 
aqüíferos cársticos.

Relevo Padrão 3
Setores onde o relevo é um pouco mais 
suavizado e bastante irregular, alternan-
do-se áreas de relevo forte ondulado, 
com declividades entre 25 e 35%, com 
áreas de relevo ondulado, com declivi-
dades entre 15 e 25%; elevações com 
encostas convexas-retilíneas-côncavas.

Figura 285 - Uma porção 
da Serra do Paranapiacaba, 
que se constituí numa parte 
do divisor das águas  do Rio 
Ribeira e do Rio Paranapa-
nema. Trata-se do relevo 
Padrão �a, sustentado por 
quartzítos do Subdomínio 
9C1C. Uma particularidade 
importante observada nos 
paredões é a existências de 
profundas ranhuras de dis-
solução verticalizadas. Tais 
ranhuras levam a suspeitar 
que  estas rochas quartzíti-
cas poderiam ser produtos 
da silicificação de antigas 
rochas carbonáticas. 

Figuras 286 e 287 - Em 
segundo plano, des-
tacam-se os terrenos 
quartzíticos montanho-
sos diferenciados co-
mo Padrão 1a. A figura 
286 refere-se ao Morro 
Três Irmãos. A 287, ao 
morro da Cal (região de 
Bateias, município de 
Campo Largo - PR). 

Figura 286 Figura 287
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	alteram-se de modo bastante heterogêneo e peculiar.  Nos locais onde se encontram pouco metamorfizadas o 
processo de alteração se desenvolve de forma concêntrica, ou seja, de forma esferoidal, o que faz com que durante 
o processo de alteração se isolem blocos e matacões em meio aos solos, que progressivamente vão se intemperi-
zando e se descamando como se descascam as cebolas, como mostrado nas figuras 131 e 132 do Domínio 5. 

	os minerais ferromagnesianos, no inicio do processo de alteração se transformam em argilominerais expansivos.

Relevo - pelo fato das rochas metabásicas apresentarem baixa 
resistência ao intemperismo físico-químico, o relevo desses terre-
nos, em geral, diferencia-se do das áreas circunvizinhas por ser 
um pouco mais suavizado. Em sua área de definição na região 
próxima à cidade de Apiaí, o relevo se caracteriza por ser bas-
tante irregular, variando de forte ondulado a ondulado (figura 289) 
e, por vezes, até suave ondulado. Já nas outras áreas, o relevo 
é do tipo forte ondulado a montanhoso, no entanto, se diferencia 
do das áreas circunvizinhas por apresentar as elevações com os 
topos mais suavizados e arredondados e por serem as encos-
tas com perfis convexos-côncavos, com declividades entre 15 até 
35%. Nas duas situações de relevo, os canais de drenagem são 
em moderada a alta densidade, sendo que o sistema secundá-
rio apresenta vales abertos, curtos e funcionam apenas como de 
escoamento das águas das chuvas, ou seja, são secos. O siste-
ma principal apresenta vales estreitos, relativamente profundos e 
desprovidos de planícies de deposição.

Solos - independente das outras variáveis que influenciam nas 
características dos solos, rochas  magmáticas básicas se alteram 
para solos bastante argilosos e que contêm altos teores de ferro, 
manganês e titânio. Em razão disso, diferenciam-se também por 
apresentarem destacada cor avermelhada. E, por serem rochas 
de baixa resistência ao intemperismo e que se alteram de forma 
diferenciada, em geral, os solos são espessos (quase sempre 
mais de 5 metros), porém, o grau de desenvolvimento  pedogené-
tico é bastante variável, especialmente nas áreas de relevo mais 
acidentado. Nas áreas de relevo mais suavizado, predominam 
solos bastante profundos e com a pedogênese avançada. Já nas 
áreas acidentadas, em poucos metros pode-se passar de um solo 
profundo, com pedogênese avançada, com os horizontes pouco 
diferenciados para um pouco espesso, com pedogênese pouco 
avançada e com os horizontes A, B e C com características físi-
cas bem diferenciadas. Salienta-se que mesmo nos locais onde 
os solos são bem desenvolvidos e profundos podem existir neles 

mergulhados, isolados ou concentrados em grande número, blocos e matacões de rochas totalmente preservadas 
da alteração (figura 290). Outra particularidade importante é que os solos residuais de rochas básicas pouco evolu-
ídos costumam apresentar evidências de que são portadores de argilominerais expansivos.
Por conseqüência das características retromencionadas, destacam-se como implicações importantes que:

do ponto de vista geotécnico - no caso de se fazer obras sobre este Subdomínio deve-se levar em conta que: 

	em toda sua extensão os solos são bastante argilosos. O aspecto positivo disso é que se tratam de solos na-
turalmente pouco erosivos, mais plásticos do que rúpteis, de baixa permeabilidade e de boa capacidade de se 
compactarem. Quando apresentam pedogênese avançada, mantêm-se bem estáveis em taludes de corte e neste 
caso são bons para serem usados como material de empréstimo. Ao contrário, quando são pouco evoluídos, cos-
tumam conter argilominerais expansivos. Neste caso, sofrem o fenômeno da alternância dos estados de dilatação 
e contração se são expostos à variação de grau de umidade. Em tal situação, tornam-se colapsíveis, desmoronam-
se com facilidade em taludes e podem se tornar tão ou mais erosivos que as areias inconsolidadas. Além disso, 
independente da evolução pedogenética, quando secos entram facilmente em suspensão e formam muita poeira e, 
quando molhados, tornam-se excessivamente aderentes e escorregadios, características que recomendam que não 
se deve iniciar grandes e demoradas obras que envolvem escavações e movimentação de terra durante os períodos 
de chuvas prolongados. Ter-se-ão problemas com o emplastamento excessivo de equipamentos e ferramentas;

2.2.2.9.4 - Subdomínio 9D

A - Elementos e área de definição

Correspondem às áreas do Domínio 9 onde ocorrem espessos corpos de rochas metabásicas. Destaca-se que 
existem na região muito mais corpos destas rochas do que os que aparecem nas áreas em destaque na figura 288. 
No entanto, a maior parte deles não apresenta expressividade areal suficiente para ser delimitada na escala deste 
trabalho, pois  ocorre como finos corpos irregularmente embutidos em meio a outras litologias, especialmente nas 
que sustentam os terrenos diferenciados como subdomínios 9A2b e 9A2c.

B - Caracterização geoambiental geral:  particularidades importantes da geologia, relevo, solos, respectivas 
implicações geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais, ambientais e recomendações

Geologia -  destacam-se como particularidades importantes que as rochas metabásicas:

	via de regra, apresentam-se densamente fendilhadas em várias direções e as fendas formam planos dispostos 
em vários ângulos de mergulho;

	apresentam composição básica, ou seja, com teores de sílica em torno de 45 e 52% e dentre seus minerais pre-
dominam os  máficos (escuros) ferromagnesianos, principalmente a olivina o clinopiroxênios e o plagioclásio cálcico, 
razões pelas quais são rochas de cor escura e bastante densas;

	por terem sido submetidas a metamorfismo diferenciado, apresentam textura que pode variar de granular média  
e com os minerais isorientados, a granular grossa e isotrópica, ou seja, sem nenhuma orientação mineral;

	dentre seus constituintes minerais, predominam os de baixa resistência ao intemperismo físico-químico e que se 
alteram quase que exclusivamente para argilominerais, liberando vários elementos químicos para o solo;

Figura 288 - Área de definição do Subdomínio 9D.

Figura 289 - Porção de relevo variando de forte on-
dulado a ondulado. Região de Apiaí SP.

Figura 290 - Solo residual de rochas metabásicas 
da região de Apiaí, com pedogênese bastante hete-
rogênea, uma situação bastante comum aos terre-
nos deste Subdomínio .
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	os solos costumam ser bastante laterizados, especialmente os bem evoluídos. Por isso, são enriquecidos em ferro 
e alumínio, portanto, são bastante ácidos e agressivos (materiais neles enterrados se danificam rápido);

	no caso de se fazer escavações e perfurações, deve-se considerar que mesmo nos locais onde os solos são pro-
fundos e bem evoluídos, de modo imprevisível, neles podem existir mergulhados, isolados ou concentrados, blocos 
e matacões de rochas duras. Isso pode dificultar e encarecer bastante a execução de obras subterrâneas. Em razão 
disso, no caso de se edificar sobre estes terrenos cuidados devem ser tomados para que as fundações não fiquem 
parcialmente apoiadas sobre blocos e matacões. Em tal situação, podem se movimentar e desestabilizar as obras 
(figura 291). Dessa forma, no caso de se fazer obras que exerçam cargas um pouco mais elevadas, é importante 
que elas sejam precedidas de sondagens geotécnicas de malha pouco espaçada;

	a alta densidade de fendas faz com que sejam rochas bastante percolativas e que delas se despreendam com 
facilidade blocos e matacões em taludes de corte. Tais características indicam que nos locais onde elas afloram 
ou estão situadas próximo da superfície, cuidados especiais devem ser tomados com a contenção dos taludes de 
corte e com as obras das quais possam vazar substância poluentes, como gasodutos, oleodutos, tanques de com-
bustíveis, cemitérios etc. Se ocorrer um vazamento, a possibilidade de que os poluentes penetrem pelas fendas e 
cheguem até às águas subterrâneas é grande;

	embora o relevo seja bastante irregular e movimentado, pelo fato dos solos argilosos apresentarem boa esta-
bilidade geotécnica natural, o potencial de movimentos naturais de massas, no geral, é baixo. A possibilidade de 
ocorrer movimentos de massas é maior nas porções côncavas das vertentes mais declivosas  (figura 292), pois, 
neste caso, trata-se de uma configuração morfológica onde se concentram a energia dos fluxos d´água superficial e 
subsuperficial;

	por ser o manto de alteração das rochas metabásicas pouco permeável, são terrenos onde  o escoamento super-
ficial é bastante rápido. Aspecto importante de se levar em consideração na execução de obras de disciplinamento 
das águas pluviais. Devem ser planejadas de modo que suportem o grande volume d´água e as fortes e rápidas 
enxurradas que, de repente, podem se formar com uma chuva um pouco mais forte. Em razão disso, cuidados es-
peciais devem ser tomados para não desmatar e causar a impermeabilização de grandes superfícies. A cobertura 
vegetal é importante para minimizar os problemas decorrentes do escoamento superficial rápido;

	por ser um relevo bastante movimentado e irregular, no caso de se fazer obras viárias, deve-se levar em conta 
que se existem áreas que exigem a execução de cortes  profundos para minimizar declives e existem áreas em que 
isso não é necessário ser feito.

do ponto de vista agrícola -  destaca-se que:

	independente das outras variáveis que influenciam nas características dos solos,  as rochas metabásicas se alte-
ram para solos argilosos liberando vários tipos de nutrientes, mas também muito alumínio. O aspecto positivo disso 
é que a fertilidade natural varia de muito boa nos solos não excessivamente evoluídos a boa nos mais evoluídos. 
Solos  argilosos são bastante porosos, são naturalmente pouco erosivos e costumam apresentar boa capacidade 

Figura 291 - Mostra o que pode acontecer se as fundações 
de uma obra ficarem parcialmente apoiadas sobre blocos e 
matacões.

de reter, fixar elementos e de assimilar matéria orgânica. Significa que respondem bem à adubação e durante os 
períodos secos mantêm boa disponibilidade d´água para as plantas por longo tempo (solos de boa capacidade 
hídrica). Por outro lado, quando excessivamente evoluídos e lixiviados, podem apresentar problemas de excesso 
de alumínio tóxico. Além do mais, solos argilosos se compactam, impermeabilizam-se e se tornam bastante erosi-
vos se forem continuamente mecanizados com equipamentos pesados ou pisoteados por gado. Cargas elevadas 
contínuas fazem com que se forme uma camada subsuperficial altamente endurecida e impermeável − fenômeno 
conhecido como pé-de-grade. Por tal motivo, quando chove um pouco mais forte, a camada superficial, em geral, 
menos compactada, mais friável e permeável, encharca-se  e é facilmente removida por erosão laminar (figura 128). 
Assim, um solo argiloso, naturalmente pouco erosivo, se for manuseado de forma inadequada, pode se tornar tão 
ou mais erosivo que uma areia inconsolidada;

	além das rochas metabásicas se alterarem de modo heterogêneo, na maior parte da área de definição deste 
Subdomínio as características topográficas fazem com que a pedogênese se desenvolva de maneira bem diferen-
ciada. Nas áreas mais acidentadas, ao longo de uma mesma encosta, pode-se encontrar solos das mais diferentes  
qualidades agrícolas. Existem porções onde são profundos e bem desenvolvidos e existem porções onde são pouco 
profundos e pouco desenvolvidos; existem porções onde o potencial de erosão hídrica é alto e existem porções 
onde é baixo; existem porções onde predomina a erosão laminar e existem porções onde predomina a erosão em 
sulco. Neste caso,  a qualidade agrícola dos solos pode variar de local para local de muito boa a ruim;

	uma outra particularidade pedológica importante é que nas porções onde o relevo é mais suavizado, a pedogê-
nese se mantém relativamente homogênea e costuma ser bem desenvolvida.  Neste caso, podem existir manchas 
de solos do tipo Terra Roxa, de excelentes características físicas para a agricultura.

do ponto de vista hidrológico - salientam-se que:

	nas rochas magmáticas básicas a água subterrânea encontra-se armazenada e circula pelas fraturas que elas 
costumam conter em alta densidade. Isso significa que apresentam bom potencial prospectivo. No entanto, trata-se 
de um potencial local  bastante irregular. Depende do poço cruzar fraturas abertas que se interligam. Sendo assim, 
num local um poço pode dar excelente vazão e outro imediatamente ao lado pode ser seco. Quanto ao potencial 
relacionado ao manto de alteração, é baixo. Por ser argiloso, armazena bastante água, porém, quase não a dispo-
nibilizam para circulação;

	devido aos declives acentuados da maior parte do relevo e à baixa permeabilidade do manto de alteração, quan-
do chove, a maior parte da água escorre rápido para os canais de drenagem. Por tal motivo, são terrenos de esco-
amento superficial bastante rápido. Nesse sentido, a vegetação tem um papel fundamental para neles aumentar o 
tempo de permanência das águas das chuvas, melhorando assim um pouco o potencial de infiltração;

	são terrenos onde a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas varia de baixa nas áreas onde os 
solos são profundos a alta nos locais onde o substrato rochoso aflora. Solos argilosos apresentam boa capacidade 
de reter e depurar poluentes. Por outro lado, pelas fraturas que costumam existir nas rochas  magmáticas básicas 
os poluentes podem se infiltrar rápido e alcançar as águas subterrâneas sem serem depurados. Razão pela qual 
nos locais onde tais rochas afloram e onde elas estão recobertas por solos rasos, cuidados especiais devem ser 
tomados com todas as fontes com potencial poluidor;

	por serem terrenos pouco permeáveis existe pouca disponibilidade d´água superficial. A maior parte dos canais 
de drenagem é seca.  

do ponto de vista mineral - a potencialidade mineral se restringe à possibilidade de se explotar brita e rocha para 
revestimento de paredes e construção de calçadas, muros etc (figura 130). Salienta-se no entanto que, no caso de 
utilizá-las como agregados (brita) e pedras de revestimentos, deve ser considerado que as rochas básicas são de 
baixa resistência ao intemperismo físico-químico e são compostas de minerais que no início do processo de altera-
ção se transformam em argilominerais expansivos e, por serem de cor escura, absorvem e armazenam muito o ca-
lor, ou seja, esquentam muito se são expostas ao sol. Sendo assim, não são muito adequadas para serem utilizadas 
como brita para pavimentação asfáltica e como chapas de revestimentos em  obras em que ficam expostas ao sol e 
a oscilações de graus de umidade. Nestas situações, pavimentos asfálticos trincam bastante e se danificam rápido 
e as superfícies de chapas de revestimentos podem se “descamar”. 

do ponto de vista ambiental - como particularidade importante destaca-se o fato de que as áreas de definição 
desse Subdomínio se constituem em pequenas ilhas de bons solos em meio a uma região onde predominam so-
los, em geral, não muito bons. Também há de se destacar que, especialmente no caso dos terrenos próximos a 
Apiaí, é na área de definição deste Subdomínio que se encontram as parcelas de relevos mais suavizados daquela 
região.

Figura 292 - Mostra por que não se deve construir  próximo 
das encostas côncavas declivosas. A forma côncava indica 
que nesses locais o relevo está em desequilíbrio e os pro-
cessos erosivos estão atuantes, portanto, naturalmente são 
sujeitos a movimentos de massa. 

Rocha fresca

Rocha parcialmente alterada
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Nos terrenos do Subdomínio 9B, destaca-se uma série de problemas relacionados à atividade de mineração de 
calcário, verificados principalmente nas regiões onde se concentram as lavras, como nos casos dos distritos minei-
ros de Itaiacoca/Socavão e da região a norte de Curitiba (Itaperuçu/Rio Branco do Sul/Colombo - figura 257). Dentre 
os principais problemas aí constatados, salientam-se:

	o da intensa emissão de particulados no ar, decorrentes das atividades de britagem, moagem, da fumaça pro-
veniente dos fornos de queima de calcário para produção da cal (figura 297) e da intensa circulação de caminhões 
transportadores de minério por estradas não-pavimentadas e poeirentas. É importante destacar que grande número 
de pessoas mora ou trabalha nesses distritos, especialmente no da região norte de Curitiba. O pó de calcário, além 
de causar sérios problemas oftalmológicos e pulmonares, é altamente hidroscópico, ou seja, combina-se facilmente 
à umidade do ar e, neste caso, pode causar queimaduras na pele e na mucosa de quem fica continuamente a ele 
exposto. Além do mais, causa sérios problemas à vegetação, que na maior parte do ano, fica encoberta por uma 
espessa camada de poeira branca. Esse é um problema sobre o qual muito se fala mas nunca não se resolve. Além 
disso, por falta de pesquisas precedentes às lavras, existem muitas pedreiras de calcários abandonadas na região 
porque depois que se começou a lavra constatou-se que a camada calcária de boa qualidade não tinha continuidade. 
Em muitas delas o lençol freático (figura 298) aflora e fica exposto à contaminação por lixo, que se costuma depo-
sitar nesses lugares (figura 299). Além do mais, em muitas delas ficaram altos paredões verticalizados, com risco 
de desprendimentos de blocos. Como ficam abandonadas e não são cercadas a população tem livre acesso a elas, 
ficando exposta a acidentes. Outro problema da falta de pesquisa prévia é que as frentes de lavra podem estar sobre 
cavidades subterrâneas sujeitas a desmoronamentos (figura 300), com graves conseqüências. 

	os solos costumam ser bastante laterizados, especialmente os bem evoluídos. Por isso, são enriquecidos em ferro 
e alumínio, portanto, são bastante ácidos e agressivos (materiais neles enterrados se danificam rápido);

	no caso de se fazer escavações e perfurações, deve-se considerar que mesmo nos locais onde os solos são pro-
fundos e bem evoluídos, de modo imprevisível, neles podem existir mergulhados, isolados ou concentrados, blocos 
e matacões de rochas duras. Isso pode dificultar e encarecer bastante a execução de obras subterrâneas. Em razão 
disso, no caso de se edificar sobre estes terrenos cuidados devem ser tomados para que as fundações não fiquem 
parcialmente apoiadas sobre blocos e matacões. Em tal situação, podem se movimentar e desestabilizar as obras 
(figura 291). Dessa forma, no caso de se fazer obras que exerçam cargas um pouco mais elevadas, é importante 
que elas sejam precedidas de sondagens geotécnicas de malha pouco espaçada;

	a alta densidade de fendas faz com que sejam rochas bastante percolativas e que delas se despreendam com 
facilidade blocos e matacões em taludes de corte. Tais características indicam que nos locais onde elas afloram 
ou estão situadas próximo da superfície, cuidados especiais devem ser tomados com a contenção dos taludes de 
corte e com as obras das quais possam vazar substância poluentes, como gasodutos, oleodutos, tanques de com-
bustíveis, cemitérios etc. Se ocorrer um vazamento, a possibilidade de que os poluentes penetrem pelas fendas e 
cheguem até às águas subterrâneas é grande;

	embora o relevo seja bastante irregular e movimentado, pelo fato dos solos argilosos apresentarem boa esta-
bilidade geotécnica natural, o potencial de movimentos naturais de massas, no geral, é baixo. A possibilidade de 
ocorrer movimentos de massas é maior nas porções côncavas das vertentes mais declivosas  (figura 292), pois, 
neste caso, trata-se de uma configuração morfológica onde se concentram a energia dos fluxos d´água superficial e 
subsuperficial;

	por ser o manto de alteração das rochas metabásicas pouco permeável, são terrenos onde  o escoamento super-
ficial é bastante rápido. Aspecto importante de se levar em consideração na execução de obras de disciplinamento 
das águas pluviais. Devem ser planejadas de modo que suportem o grande volume d´água e as fortes e rápidas 
enxurradas que, de repente, podem se formar com uma chuva um pouco mais forte. Em razão disso, cuidados es-
peciais devem ser tomados para não desmatar e causar a impermeabilização de grandes superfícies. A cobertura 
vegetal é importante para minimizar os problemas decorrentes do escoamento superficial rápido;

	por ser um relevo bastante movimentado e irregular, no caso de se fazer obras viárias, deve-se levar em conta 
que se existem áreas que exigem a execução de cortes  profundos para minimizar declives e existem áreas em que 
isso não é necessário ser feito.

do ponto de vista agrícola -  destaca-se que:

	independente das outras variáveis que influenciam nas características dos solos,  as rochas metabásicas se alte-
ram para solos argilosos liberando vários tipos de nutrientes, mas também muito alumínio. O aspecto positivo disso 
é que a fertilidade natural varia de muito boa nos solos não excessivamente evoluídos a boa nos mais evoluídos. 
Solos  argilosos são bastante porosos, são naturalmente pouco erosivos e costumam apresentar boa capacidade 

2.2.2.9.5 - Uso e ocupação, problemas relacionado e recomendações para ações recuperativas

Dentre os principais problemas verificados relacionados ao uso e ocupação do Domínio 9, destacam-se que: 

	tal como na maioria dos outros domínios, observou-se que por toda área montanhosa de definição deste Domínio 
encostas excessivamente declivosas (figuras 293, 294, 295 e 296), naturalmente suscetíveis a processos erosivos e 
a grandes movimentos de massas, foram desmatadas e encontram-se ocupadas por pastagens ou então por reflores-
tamento (figura 296). Existem muitas áreas de pastagens abandonadas que hoje se encontram invadidas por samam-
baia, vegetação que seca bastante durante o inverno e todos os anos é queimada pelos moradores da região. Com 
isso, a mata natural não consegue se recuperar nestas áreas e  elas se tornam locais de alastramento de incêndios, 
que aos poucos vão eliminando o pouco que resta das matas que existem ao redor e em meio às pastagens. Essa é 
uma das maneiras que os fazendeiros acharam de, aos poucos, irem aumentando as áreas das pastagens. Outro pro-
blema é que nas encostas declivosas o gado circula paralelamente às curvas de nível. Como nas encostas declivosas 
as curvas são bem próximas uma das outras, a maior parte da superfície se transforma em caminhos, nos quais os so-
los ficam altamente compactados e impermeabilizados e as águas das chuvas neles se concentram formando enxur-
radas altamente erosivas. Isso, além de produzir muitos focos de erosão e de movimentos de massas, está reduzindo 
ainda mais o potencial de infiltração das águas das chuvas desses terrenos, o que está contribuindo bastante para que 
as nascentes vão se extinguindo. Se pretende-se fazer um programa de recuperação ambiental da bacia hidrográfica, 
deveria-se obrigar os fazendeiros a deixarem que a mata de grande porte se recupere naturalmente nessas áreas. 
Destaca-se que em muitas dessas encostas anualmente queimadas os declives são tão acentuados que o gado não 
consegue por elas circular (figuras 293 e 294). Por isso, não se justifica que sejam queimadas. Salienta-se que é nos 
sopés das encostas declivosas que o lençol freático costuma aflorar. Por isso, elas têm grande importância hídrica e 
nelas a mata natural de grande porte tem um papel ambiental importantíssimo.

Figura 293 -  Pastagem em área de relevo cárstico 
montanhoso, relacionado ao Subdomínio 9B. Nota-se 
que nem mesmo as encostas quase que verticaliza-
das foram poupadas do desmatamento

Figura 294 - Região do Perau, município de Adrianó-
polis. Encostas excessivamente declivosas sustentadas 
por quartzitos do Subdomínio 9C, com vários pontos de 
deslizamentos de terra induzidos pelo desmatamento e 
pelas queimadas feitas anualmente. 

Figura 295 - Região de Campinhos. Uma encosta 
sustentada por filitos do Subdomínio 9A. Pode-se 
notar que as árvores estão tombando. É um indica-
tivo de que o solo está lentamente se movimentando 
por rastejo. Trata-se portanto de um local onde, de 
repente, pode ocorrer um grande deslizamento de 
terra. 

Figura 296 - Reflorestamento em áreas declivosas do 
Subdomínio 9A. O principal problema deste tipo de uso é 
que ele exige a execução de um denso sistema de vias 
de acesso, as quais, neste tipo de relevo, para minimizar 
os declives, são executadas fazendo-se profundas esca-
vações nas quais se expõem materiais altamente susce-
tíveis à erosão.

Árvore em processo de tombamento Vias de acesso

Figura 297 - Nesta foto pode-se notar o quanto de poeira 
é lançada no ar numa usina de queima e moagem de 
calcário para cal. Neste caso,  numa zona urbanizada da 
periferia da cidade de Rio Branco do Sul, PR).

Figura 298 - Frente de lavra de calcário com lençol fre-
ático exposto à contaminação e com altos paredões dos 
quais se desprendem blocos com facilidade.

Figura 299 - Exemplo de um absurdo verificado durante 
os trabalhos de campo do Projeto Curitiba, executado 
pela CPRM na região em 1999. Resíduos metálicos e 
outros materiais altamente contaminantes, provenientes 
da queima de pneus que se fazia nos fornos de cal, eram 
depositados nas pedreiras de calcários abandonadas. 
Este é um procedimento altamente danoso às águas 
subterrâneas. Sobre as rochas calcárias não se deve de 
forma nenhuma depositar substâncias contaminantes.

Figura 300 - Uma cavidade subterrânea, que pode ser 
parte de uma caverna ou gruta importante, exposta numa 
frente de lavra de calcário dolomítico. Região de Itape-
ruçu A existência de cavidades como essas é uma das 
características que tornam os terrenos calcários proble-
máticos para serem urbanizados. 

Cicatriz de escorregamento
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Relacionado aos terrenos arenosos do Subdomínio 9C, constatou-se lixo depositado numa frente de lavra abando-
nada (figura 301) e também esgoto in natura é lançado num córrego que passa por sobre afloramentos de quartzitos 
bastante fraturados existentes junto à cidade de Itaperuçu (figura 302). Por serem as rochas arenosas bastante 
fraturadas e percolativas, a possibilidade de que nestes locais as águas subterrâneas estejam sendo contaminadas 
é grande.

Nos terrenos calcários da região a norte de Curitiba, zonas de expansão das cidades de Almirante Tamandaré, Rio 
Branco do Sul, Itaperuçu, Bocaiúva do Sul e Colombo, correspondente, em parte, aos terrenos diferenciados como 
Subdomínio 9B2B, relevo Padrão 4b, verificou-se que, em vários locais, tanto da zona rural como urbana, existem  
moradias construídas muito próximas de dolinas (figuras, 303 e 304), portanto, edificadas em locais sujeitos a sofre-
rem colapsos (afundamentos bruscos), que podem ser muito danosos. 

Um outro problema, neste caso relacionados à agricultura, é que, em muitos locais dos terrenos calcários do Subdo-
mínio 9B, observou-se que sobre as dolinas cultivam-se hortaliças com aplicações freqüentes de grandes quantida-

Figura 301 - Frente de lavra de quartzito abandonada e com 
lixo depositado.

Figura 302 - Córrego poluído com esgoto, passando pelos  
quartzitos do Subdomínio 9C, bastante fraturados e nesse 
local com muitas nascentes d´água.

Figura 303 - Jardim Silvana, Cidade de Almirante Tamandaré.  
Registro fotográfico realizado pelo Projeto Curitiba, CPRM, em 
�999, quando se constatou moradias construídas ao lado de  
uma dolina. Durante os trabalhos do atual projeto, retornamos ao 
local e não pudemos mais localizar esta dolina. Provavelmente 
foi aterrada e construiu-se sobre ela,  o que não deve ser feito. O 
risco de ocorrer um afundamento é grande. Destaca-se que nas 
zonas urbanas dos terrenos cársticos a norte de Curitiba muitas 
dolinas devem ter sido aterradas e sobre elas construiu-se.

Figura 304 - Zona rural com moradia e um sanitários locali-
zados bem junto a dolinas, que existem em grande número 
nos terrenos calcários do Subdomínio 9B2B - Padrão de re-
levo 4b. Trata-se de uma situação de alto risco de colapso e 
que certamente está contaminando as águas subterrâneas. 
Além do sanitário, os moradores costumam jogar lixo nas 
dolinas. 

des de agrotóxicos. Como as dolinas são depressões fechadas, nelas o fluxo da água da chuva se concentra e se 
infiltra rapidamente carregando os agrotóxicos para cavernas que aí podem existir ou então para um rio subterrâneo 
que certamente passa por estes locais. Além disso, o uso de tratores pesados na mecanização do solo, pode induzir 
a deflagração de desmoronamentos subterrâneos, com conseqüente colapso na superfície. Destaca-se que essa 
prática inadequada já foi registra quando da execução do Projeto Curitiba, CPRM, 1999 (figura 305). No entanto ela 
persiste até hoje na região (figura 306). 

É importante salientar que os problemas retromencionados se dão numa área ambientalmente bastante frágil, 
de grande importância hidrogeólogica, mineral e agrícola, especialmente para a região metropolitana de Curitiba, 
e se trata de uma região onde já se superpõem vários tipos de usos conflitantes como urbanização, mineração, 
agricultura e exploração de recursos hídricos. Verifica-se uma crescente pressão de adensamento urbano nesses 
terrenos e com a expansão agrícola brasileira, cada vez mais cresce a demanda por corretivos de solos provenien-
tes dos calcários dolomíticos que os sustentam. Há de se destacar também que associados a estes terrenos é que 
se tem o aqüífero cárstico, um dos melhores potenciais hidrogeológicos da região, que já vem sendo explorado 
pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. Além disso, pela boa qualidade do relevo e dos solos, se 
constituí também num importante cinturão de produção de hortifrutigranjeiros. Por tudo isso, é uma região que me-
rece atenção especial por parte dos planejadores. Vale ressaltar que nas decisões de planejamento deve-se levar 
em conta que os recursos minerais e hídricos não ocorrem onde a gente quer, mas onde a natureza os colocou. 
Nesse sentido, sua exploração deve ser um uso a prevalecer sobre os demais. Salienta-se que para minimizar os 
impactos negativos que a atividade de mineração das rochas calcárias está causando ao meio ambiente e à saúde 
da população, existem tecnologias bastante desenvolvidas para esse fim. Muito dos problemas poderiam ser evita-
dos apenas com o cumprimento da lei da Constituição Federal, que,  dentre outras coisas, determina que as áreas 
degradas pela extração mineral sejam de imediato recuperadas.
Um outro problema, mais específico aos terrenos do Subdomínio 9A, são os deslizamentos de taludes de corte ob-
servados com muita freqüência ao longo de todas as vias de acesso (figuras 307 e 308). Também existem situações 
de risco de grandes deslizamentos de terra geradas pela urbanização inadequada de áreas declivosas e sustenta-
das por solos e litologias naturalmente suscetíveis a movimentos de massas, como foi observado nas  cidades de 
Apiaí - SP (figura 304), Itaperuçu e Rio Branco do Sul, PR. Nestas cidades, o potencial de movimentos de massas 
é aumentado pela maneira com que se constroem as moradias, especialmente as de população de baixa renda. 
Para aplainar os terrenos declivosos, costuma-se fazer profundas escavações e com isso geram-se taludes de corte 
bastante altos e se formam nas encostas declivosas grandes depósitos de terra removida das escavações (figura 
310). Em tais terrenos, o parcelamento do solo para ser urbanizado deve ser feito de modo que os arruamentos 
fiquem concordantes às curvas de nível e as construções devem ser feitas sobre pilastras (figura 311). 
No contexto de um planejamento racional, o parcelamento urbano em áreas declivosas deve ser feito em lotes de 
grandes dimensões, boa parte do terreno deve ser reservada para áreas verdes, os arruamentos e os lotes devem 

Dolinas

Sanitário

Dolinas

Figura 305 - Uma dolina situada fora da área estudada, mas mui-
to próxima de seu limite, na extensão dos terrenos calcários do 
Subdomínio 9B2b - Padrão de relevo 4b. Foi fotografada logo após 
uma chuva, por isso ainda havia água nela concentrada. Trata-se 
de uma plantação de batata, cultura em que se aplicam grandes 
quantidades de agrotóxicos e por isso bastante inadequada para 
estes terrenos.

Figura 306 - Hortaliças plantadas sobre dolinas associa-
das a uma das parcelas de relevo suavizado que existem 
entre áreas mais acidentadas dos terrenos calcários di-
ferenciados como Subdomínio 9B2d - Padrão de relevo 4, 
na região conhecida como Aranhas, entre Bocaiúva do 
Sul e Colombo.

Dolinas
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Figura 307 - Desprendimento de blocos em taludes de 
corte, facilitado pelas descontinuidades litoestruturais que 
ocorrem em alta densidade na maior parte das litologias 
do Subdomínio 9A.

Figura 308 - Deslizamentos em taludes de corte, como o desta 
foto, ocorrem em praticamente toda a extensão da malha viária 
que existe nos terrenos acidentados sustentados por litologias 
do Subdomínio 9A. A falta de obras de contenção de encostas 
ao longo das estradas que existem sobre estes terrenos causa 
muitos prejuízos e transtornos aos moradores da região.

Figura 309 - Cidade de Apiaí. Exemplos de formas adequadas e inadequadas de se 
construir em terrenos declivosos. 

Figura 311 - Forma adequada 
de se construir moradias em 
áreas declivosas.

Figura 310 - Modo inadequa-
do de se construir moradias 
em áreas declivosas.

ser adaptados às curvas de nível e as construções devem ser dotadas de dispositivos para captar, armazenar e lan-
çar gradualmente as águas das chuvas no sistema de drenagem. Por ser este tipo de urbanização muito oneroso, 
terrenos declivosos não devem ser destinados à população de baixa renda
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2.2.2.10 - Domínio 11

A - Elementos e área de definição

O Domínio �� corresponde aos terrenos sustentados por rochas granito-gnaisse-migmatí-
ticas, ou seja, rochas que se diferenciam por serem produtos de intensas transformações 
metamórficas de outras rochas muito antigas, razões pelas quais geralmente são inter-
pretadas nos mapas geológicos da região como pertencentes ao Embasamento Cristalino 
(vide Capítulo 2, item 2.1). Na área de definição deste Domínio existem rochas granito-
gnaisse-migmatíticas que são produtos da transformação metamórfica de rochas de origem 
e composição diferentes. Como isso tem implicações geoambientais importantes, utilizou-
se deste critério para dividir este Domínio em dois Subdomínios, 9A e 9B, cujas áreas de 
definições são destacadas na figura 312. O Subdomínio 9A, diz respeito às áreas onde as 
rochas mostram evidências de que se derivaram do metamorfismo de antigas rochas de 
origem magmática, portanto, seriam ortoderivadas. O Subdomínio 9B corresponde aos ter-
renos onde predominam rochas gnaisse-migmatíticas que são produtos do metamorfismo 
elevado das seqüências vulcanossedimentares, provavelmente das do Domínio 9. Assim 
sendo, são paraderivadas.

B - Caracterização geoambiental geral:  particularidades importantes da geologia, re-
levo, solos, respectivas implicações geotécnicas, agrícolas, hidrológicas, minerais, 
ambientais e recomendações

Destaca-se que independente da sua origem as rochas granito-gnaisse-migmatíticas da re-
gião se diferenciam por apresentarem muitas diferenciações locais de textura, composição 
mineral e características estruturais (figuras 313 e 314). Tais diferenciações tanto podem 
aparecer como massas disformes que se fundem umas às outras como podem se alterna-
rem irregularmente entre si em bandas das mais variadas espessuras (figura 313). Bandas 
estas que podem ser plano-paralelas ou então lenticularizadas, na maior parte das vezes 
complexamente dobradas (figura 314) e com o mergulho dos planos que pode variar de 
local para local de horizontalizado a verticalizado. Outro aspecto importante é que, em mui-
tos locais, costumam apresentar duas superfícies de foliação metamórfica bem destacadas 
e geradas em momentos tectônicos diferentes (figura 315): uma mais antiga, com forte 
recristalização e achatamento mineral, relacionada à deformação dúctil de baixo ângulo, 
e outra mais nova, de alto ângulo de mergulho, gerada em condições mais rúpteis do que 
dúcteis (falhas), ou seja,  geradas por uma tectônica que mais triturou do que recristalizou 
minerais. 

Em razão das características retromen-
cionadas existem algumas características 
geoambientais peculiares que são extensi-
vas a toda área de definição do Domínio 11. 
Na seqüência, descrevem-se quais são elas. 
A  seguir, destacam-se as particularidades re-
lacionadas às divisões realizadas, por conse-
qüência das diferenças de origem das rochas 
gnaisse-migmatíticas e das variações relevo 
existente, que varia de montanhoso a plano.

do ponto de vista geotécnico - no planeja-
mento de qualquer tipo de obra a ser feita na 
área de definição deste Domínio é importante 
que se leve em conta que as rochas granito-
gnaisse-migmatíticas: 

	caracterizam-se por apresentarem grande anisotropia geomecânica e hidráulica lateral e vertical e costumam ser portadoras de muitas 
superfícies planares que se constituem em descontinuidades geomecânicas que as tornam percolativas e possibilitam que delas se despreen-
dam blocos e placas com facilidade em taludes de corte;  
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Figura 312 - Área de definição do Domínio 11 e respectivos subdomínios.

Figura 313 - Biotita-hornblenda gnaisse, 
um dos principais litotipos que susten-
tam o Domínio ��. As bandas claras são 
quartzo-feldspáticas e as mais escuras 
são ricas em  minerais máficos ferromag-
nesianos (biotita e hornblenda). 

Figura 314 - Exemplar de migmatito complexa-
mente dobrado, indicando que sofreu deformação 
compressiva em estado dúctil, ou seja, em tempera-
turas bastante elevadas.  

Figura 315 - Rochas gnaisse-migmatíticas aflo-
rantes no talude da BR ��6, evidenciando duas 
superfícies de deformação que facilitam os des-
prendimentos de blocos. Uma de natureza rúptil/
dúctil (falhas e fraturas verticalizadas) e outra mais 
antiga de natureza dúctil e de baixo ângulo, com 
forte achatamento e recristalização mineral. 

Figura 316 - Blocos e matacões de rochas duras 
aleatoriamente distribuídos em meio aos solos é 
uma característica comum nos terrenos granito-
gnaisse-migmatíticos.

Subdomínio ��A

Subdomínio ��B
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	alteram-se de modo bastante diferenciado, razão 
pela qual os solos delas derivados, principalmente 
quando são pedogeneticamente pouco evoluídos, cos-
tumam ser formados por porções de materiais com os 
mais variados graus de alteração e resistência ao corte 
e à penetração. Esse é um aspecto que deve ser bas-
tante considerado na execução de obras subterrâneas, 
pois, mesmo onde os solos são profundos e bem evo-
luídos, em meio deles, de modo imprevisível, podem 
existir blocos e matacões de rochas duras. Portanto, 
obras subterrâneas devem ser precedidas de estudos 
geotécnicos detalhados, apoiados em amostragem e 
ensaios tecnológicos de materiais coletados em malha 
pouco espaçada e de várias profundidades. Ensaios 
geotécnicos pontuais têm muito pouca representativi-
dade lateral e vertical;

	alteram-se para solos argiloso-síltico-arenosos. O 
aspecto positivo disso é que, quando apresentam pe-
dogênese avançada, estes solos são bons para serem 
usados como material de empréstimo, pois, neste caso, 
apresentam permeabilidade natural que varia de moderada a baixa, são pouco erosivos, se compactam bem, apre-
sentam boa capacidade de suporte e são mais plástico do que rúpteis. Por outro lado, quando são pouco evoluídos 
costumam preservam vestígios das estruturas e da mineralogia das rochas. Neste caso, desestabilizam-se e ero-
dem com facilidade se são expostos à concentração das águas pluviais (figura 317), especialmente nas situações 
em que as águas escorrem paralelamente à orientação mineral e às superfícies planares. Em tais situações, os 
processos erosivos podem evoluir para grandes vossorocas. Por isso, é importante que todas as obras que envol-
vem a execução de escavações um pouco mais profundas sejam acompanhadas de medidas de controle das águas 
pluviais. Também deve-se evitar decapear  horizonte superior do solo, que por ser menos erosivo, funciona como 
barreira de proteção contra a erosão dos horizontes inferiores; 

	são rochas que contêm minerais que no inicio do processo de alteração se transformam em argilominerais 
expansivos. Em razão disso, os solos delas residuais pedogeneticamente pouco evoluídos, se são submetidos à 
alternância dos estados úmido e seco, se expandem e contraem-se bastante, fenômeno que faz com que sejam  co-
lapsíveis e que se fendilhem bastante se ficam expostos em taludes de corte (figuras 318 e 319), características que 
podem desestabilizar obras neles enterradas e que fazem com que se desmoronem com facilidade em paredes es-
cavadas. A expansividade desses solos talvez seja uma das principais causas do grande número de deslizamentos 
de terra verificados nos taludes de corte das estradas que existem na área de definição deste Domínio.

Figura 317 - Deslizamentos induzidos pela exposição em talu-
des de corte solos residuais de rochas granito-gnaisse-migma-
títicas pouco evoluídos (horizonte C). 

do ponto de vista agrícola -  as rochas granito-gnaisse-migmatíticas da região são compostas por uma alternância 
irregular de bandas de litologias mais e menos resistentes ao intemperismo físico-químico; por bandas que se alte-
ram para solos argilosos e  por bandas que se alteram para solos um pouco mais arenosos; por bandas que liberam 
e que quase não liberam nutrientes (figuras 320 e 321); predominam as bandas compostas de minerais ferromagne-
sianos de baixa resistência ao intemperismo físico-químico e que se alteram para solos bastante argilosos liberando 
vários nutrientes, especialmente cálcio, potássio, sódio e magnésio, mas também liberam muito ferro e alumínio. 
Assim sendo, em toda extensão do Domínio predominam solos :

	em geral, profundos, porém, com a  pedogênese bastante diferenciada de local para local. Significa que apresen-
tam muitas diferenciações locais de características físicas e, por conseqüência, certamente também são quimica-
mente bastante diferenciados. Portanto, a qualidade agrícola dos solos pode variar de local para local de muito boa 
a muito ruim;

	com alta participação de argila na sua composição. O aspecto positivo disso é que os solos, independente de 
outras variáveis, são bastante porosos e devem apresentar boa capacidade de reter, fixar nutrientes e assimilar 
matéria orgânica. Portanto, devem manter boa disponibilidade hídrica para as plantas por longo tempo dos perí-
odos mais secos (solos de boa capacidade hídrica) e devem responder bem à adubação. Por outro lado, quando 
molhados, tornam-se bastante aderentes e escorregadios e quando secos entram facilmente em suspensão 

(formam bastante poeira) e podem se tornar excessiva-
mente endurecidos. Razões pelas quais são difíceis de 
serem mecanizados nos períodos de chuvas e de secas 
prolongados. Além disso, solos muito ricos em argilas 
compactam-se e se impermeabilizam excessivamente 
se forem submetidos a cargas elevadas contínuas. Ra-
zões pelas quais não devem ser continuamente meca-
nizados com equipamentos pesados e pisoteados por 
gado. Cargas elevadas contínuas fazem com que neles 
se forme uma camada subsuperficial altamente endu-
recida e impermeável, fenômeno conhecido como pé-
de-grade. Durante um período de chuva um pouco mais 
prolongado, essa camada funciona como uma superfí-
cie de deslize da parte mais superficial, que por ser mais 
permeável e friável, encharca-se bastante e é facilmen-
te removida por erosão laminar (figura 322). Assim, um 
solo argiloso, naturalmente pouco erosivo, se for manu-
seado de forma inadequada, poderá se tornar tão erosivo 
quanto um arenoso. Um outro aspecto a ser considerado 
é que os solos argilosos são pouco permeáveis. Dessa 

Figura 318 - Mostra um foco erosivo induzido pelo decape-
amento da camada mais superficial do solo e pela exposi-
ção à concentração das águas pluviais solos residuais de 
rochas gnaisse-migmatíticas pouco evoluídos. Neste caso, 
um grande volume de material está sendo erodido e trans-
portado para uma planície aluvial que existe junto à BR-��6, 
no Bairro do Atuba − Curitiba. 

Figura 319 - Erosão em sulco, induzida pela exposição em 
taludes de corte de solos contendo argilominerais expan-
sivos. Solos expansivos, se são submetidos a alternância 
dos estados úmido e seco, desagregam-se em pequenas 
pastilhas e erodem como se fossem areias inconsolidadas.

Figura 320 - Perfil de solo residual de uma porção mais gra-
nitóide de uma rocha gnaisse-migmatítica com pedogênese 
diferenciada.

Figura 321 - Solo residual pouco evoluído de rochas gnaisse-
migmatíticas. As partes mais claras são solos residuais de 
bandas de rochas essencialmente quartzo-feldspáticas; as 
avermelhadas, de rochas  ricas em minerais ferromagnesia-
nos, principalmente biotita e hornblenda, e as amareladas, pro-
vavelmente de rochas calciossilicáticas. 

Figura 322 - Erosão laminar sobre solos argilosos, conseqü-
ência do uso contínuo de implementos agrícolas pesados na 
mecanização. 
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forma, no caso de se fazer irrigação, deve-se optar por métodos que não lancem água em volume maior que a 
sua capacidade de infiltração. O método mais adequado é do gotejamento. 

	 em geral são bastante laterizados, principalmente se forem bem evoluídos. Neste caso, podem apresentar pro-
blemas de excesso de alumínio, portanto, podem ser excessivamente ácidos.

do ponto de vista hidrológico - destacam-se como particularidades importantes que as rochas granito-gnaisse 
migmatíticas: 

	apresentam baixa permeabilidade e porosidade primárias. Porém, podem apresentar alta porosidade e perme-
abilidade secundárias. Ou seja, as águas subterrâneas nelas podem se armazenar e circular pelos espaços vazios 
relacionados a falhas, fraturas e outras descontinuidades geológicas que nelas costumam existir em alta densidade. 
Portanto, são aqüíferos conhecidos como fraturados;

	aqüíferos fraturados apresentam potencial de 
explotação local bastante irregular. O potencial  
depende bastante da existência, do tamanho e da 
densidade dos espaços vazios relacionados a fa-
lhas e fraturas e destas descontituidades estrutu-
rais estarem interligadas. Por isso, um poço pode 
dar excelente vazão e outro imediatamente ao 
lado pode ser seco. Sendo assim, antes de se lo-
car um poço é importante se fazer estudos visan-
do o reconhecimento dos locais onde as rochas 
granito-gnaisse-migmatíticas podem estar mais 
densamente fraturadas em várias direções. Um 
indicativo que na região estudada podem existir 
bons depósitos d´água associada aos terrenos do 
Domínio 11 é a existência de muitas nascentes 
d´água permanentes (figura 323). Um outro as-
pecto a ser considerado é que os aqüíferos fratu-
rados sofrem recarga e descarga rápidas. Dessa 
forma, o nível estático e a vazão dos poços po-
dem oscilar bastante com as variações climáticas. 
Destaca-se também que o manto de alteração 
associado aos terrenos granito-gnaisse-migmatí-
ticos,  principalmente se for espesso, formado por 
solos bem evoluídos e se o relevo for favorável ao 
armazenamento d´água, pode se constituir num 
excelente aqüífero superficial;

	geralmente são portadoras de muitas descontinuidades estruturais que facilitam a percolação de fluidos. Sen-
do assim,  onde elas afloram ou estão situadas próximas da superfície a vulnerabilidade à contaminação das 
águas subterrâneas é alta. Portanto, neste caso, cuidados especiais devem ser tomados com todas as fontes 
potencialmente poluidoras. Por outro lado, os solos delas residuais, por serem bastante argilosos, apresentam 
boa capacidade de reter, fixar e depurar poluentes. Desta forma, onde eles são espessos o risco de contaminação 
é baixo.

do ponto de vista mineral  -  o potencial mineral para elementos metálicos associado às rochas granito-gnaisse-
migmatíticas da região é baixo. Os processos metamórficos envolvendo a fusão e a refusão das rochas que lhes 
deram origem mais dispersaram o que concentraram elementos metálicos. 
A potencialidade maior é para bens minerais não-metálicos, especialmente para agregados de uso na construção 
civil (brita) e pedras de revestimentos. Além disso, os solos residuais apresentam características texturais favoráveis 
para serem lavrados como argila para fabricação de cerâmica vermelha.

do ponto de vista ambiental -  destaca-se que por serem sustentados por solos pouco permeáveis, mesmo as 
áreas de relevo mais desgastado e suavizado deste Domínio se caracterizam por serem paisagens bastantes mo-
vimentadas, formadas por alta densidade de elevações recortadas por denso sistema de canais de drenagem com 
vales curtos e bem próximos uns dos outros. São indicativos de que são terrenos pouco permeáveis, de escoamento 
superficial rápido e de alto potencial de erosão hídrica. Cuidados especiais devem ser tomadas para não acelerar o 
potencial de erosão hídrica e para não desmatá-los e impermeabilizá-los excessivamente. 

Figura 323 - Na área de definição do Domínio 11, principalmente 
onde o relevo é mais acidentado e as rochas encontram-se bastan-
te fraturadas, é comum existirem nascente d´água que se mantêm 
mesmo nos períodos de secas prolongados. São indicativas de que 
as rochas apresentam  boa capacidade de armazenamento e trans-
missividade  d´água. 

C - Caracterização geoambiental setorial: subdomínios e respectivas particularidades

C.1 - Divisões em razão de particularidades setoriais da geologia e respectivas implicações

Particularidades da geologia
Implicações

Geotécnicas Pedológicas/agrí-
colas Minerais

11A

Setores onde 
predominam 
rochas gra-
nito-gnaisse-
migmatíticas  
aparentemen-
te derivadas 
da fusão e re-
fusão de an-
tigas rochas  
magmáticas.

11A1

Setores com alta incidência 
de grandes corpos de ro-
chas magmáticas de com-
posição básico-ultrabásica 
ou intermediária.

Terrenos onde: 
	é maior a probabilidade de 
se encontrar rochas duras 
aflorantes sob a forma de blo-
cos e matacões é um pouco 
maior;
	as rochas gnaisse-mig-
matíticas são compostas de 
litologias de características  
geotécnicas um pouco menos 
contrastantes; 
	os solos apresentam pro-
porção de quartzo um pouco 
maior; são um pouco mais 
permeáveis, menos plásticos 
e um pouco mais erosivos. 

Setores onde é maior a 
possibilidade de se en-
contrar grandes man-
chas de solos com boa 
fertilidade natural e com 
pedogênese um pouco 
mais homogênea.

Maior possibili-
dade de se en-
contrar rochas 
com caracterís-
ticas texturais 
favoráveis para 
serem explora-
das para brita 
e pedras para 
construção de 
muros e calça-
das. 

11A2

Setores onde as rochas 
apresentam destacado 
bandamento formado por 
uma alternância de ban-
das de hornblenda-bio-
tita-gnaisses com bandas 
quartzo-feldspáticas e, 
eventualmente, com lentes 
de metabasitos. 

Nestes setores, pre-
dominam solos com 
muitas diferenciações 
locais de espessura e 
características físico-
químicas.

11B 

Corresponde aos terrenos onde predomi-
nam  rochas gnaisse-migmatíticas compos-
tas de bandas de litologias de composição 
bastante contrastante e que se derivaram  
da fusão diferenciada de seqüências vulca-
nossedimentares (figura 324). Razão pela 
qual é bastante comum a existência de 
corpos, de espessuras diversas, de xistos 
feldspáticos, quartzitos, metacalcários do-
lomíticos, metabasitos e rochas calciossi-
licatadas (figura 325), portanto, com impli-
cações geoambientais semelhantes às dos 
Subdomínios 9A, 9B, 9C e 9D.

	Rochas formadas por es-
treitas bandas constituídas 
de materiais de característi-
cas geomecânicas e hidráuli-
cas muito contrastantes. Isso 
facilita os processos intempé-
ricos, os desprendimentos de 
blocos e aumentam bastante 
os potenciais erosivos e de 
desmoronamentos em talu-
des de corte, principalmente 
se as rochas encontram-se 
parcialmente alteradas.

Como particularidade 
importante, destaca-se 
que, como são portado-
ras de lentes de rochas 
metabásicas e calcios-
silicatadas, litologias 
que liberam vários ti-
pos de nutrientes para 
o solo, podem existir 
pequenas manchas de 
solo de boa fertilidade 
natural, inclusive, no 
caso do solos residual 
de metabásicas, até do 
tipo Terra Roxa.

Existência de 
pequenos cor-
pos de metacal-
cários dolomíti-
cos que podem 
ser explorados 
para corretivo 
do solo, e de 
quartzitos que 
podem ser la-
vrados para 
saibro e areia 
industrial. 

Figura 324 - Rocha gnáissica paraderivada, um dos litoti-
pos que predominam no contexto do Subdomínio ��B. 

Figura 325 - Afloramento de rochas calciossilicatadas 
embutidas em meio às rochas gnaisse-migmatíticas do 
Subdomínio ��B.  
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C 2 - Variações de relevo e de solos do Domínio 11 e respectivas implicações

Variações de relevo e solo
Implicações 

Geotécnicas Pedológicas/agrícolas Hidrológicas Ambientais e outros 
aspectos

Padrão 1
Relevo variando de mon-
tanhoso a localmente forte 
ondulado; declividades, na 
maior parte, superiores a 
30% (figuras 326 e 327).

Relevos com pre-
dominância de 
elevações de to-
pos e encostas 
curtos e com per-
fis bastante irregu-
lares, podendo va-
riar numa mesma 
encosta de retilí-
neos (figura 329) 
a convexos-côn-
cavos; amplitudes 
superiores a 300 
metros; alta densi-
dade de canais de 
drenagem com va-
les estreitos, pro-
fundos e desprovi-
dos de planície de 
deposição.

As porções dife-
renciadas como 
1a, 2a, 3a, cor-
respondem aos 
setores onde 
o relevo en-
contra-se bem 
estruturado, ou 
seja, controlado 
pelas estruturas 
tectônicas.
As diferencia-
das como �b, 
2b e 3b, aos 
setores onde o 
relevo é pouco 
ou não estrutu-
rado, ou seja, 
com baixo con-
trole tectônico. 

Além das rochas grani-
to-gnaisse-migmatíticas 
se alterarem de modo 
bastante diferencia-
do, nestes padrões de 
relevo os processos 
pedogenéticos se de-
senvolvem de maneira 
bastante heterogênea 
nas diferentes posições 
das encostas,  o que faz 
com que nas suas di-
ferentes porções  exis-
tam  solos com as mais 
diferentes espessuras,  
graus de pedogênese 
e características físico-
químicas.
Outra particularidade 
importante é que se tra-
tam de relevos desfavo-
ráveis a que se incorpo-
re matéria orgânica nos 
solos e de alto potencial  
de erosão hídrica. Por-
tanto, predominam solos 
com a camada superior 
pouco espessa e pobre 
em matéria orgânica e 
que apresentam os hori-
zontes com característi-
cas físicas bem diferen-
ciadas. Além disso, na 
maior parte do terreno  
são os horizontes infe-
riores (B e C) dos solos 
que afloram ou então 
estão situados bem pró-
ximos da superfície.

Relevos:
	com escoamento superficial 
bastante rápido e com o sis-
tema de drenagem sujeito a 
formações de enxurradas de 
alto potencial erosivo e a mu-
dar bruscamente de nível e va-
zão,  aspecto importante de ser 
considerado na execução de 
obras de disciplinamento das 
águas superficiais, que devem 
ser dimensionadas de modo 
que suportem o grande volume 
d´água que, de repente, podem 
receber quando chove um pou-
co mais forte;
	com características topográ-
ficas favoráveis tanto à erosão 
em sulco como à laminar, o que 
amplia bastante os potenciais 
erosivos dos solos argilo-silti-
co-arenosos e de grandes mo-
vimentos naturais de massas 
(escorregamentos), especial-
mente nas porções côncavas 
das vertentes; 
	com maior possibilidade 
de existirem solos contendo 
argilominerais expansivos, as-
pecto importante de ser consi-
derado na execução de obras 
subterrâneas e que amplia bas-
tante os potenciais  erosivos e 
de desmoronamentos em talu-
des de corte;
	favoráveis a que o substrato 
rochoso aflore, portanto, embo-
ra na maior parte deles o man-
to de alteração seja profundo e 
de baixa resistência ao corte e 
à penetração até profundida-
des superiores a 5m, há de se 
considerar que nestes relevos 
é maior a possibilidade de se 
encontrar, irregularmente distri-
buídos, afloramentos de rochas  
que necessitam de explosivos 
para desmontá-las.

Uma particularidade impor-
tante de ser levada em con-
sideração, especialmente 
no planejamento de obras 
viárias, é que se tratam de 
relevos onde ter-se-ão que  
ser executadas muitas caras 
obras de profundas escava-
ções para minimizar declives 
em materiais que se deses-
tabilizam e erodem com fa-
cilidade em taludes de cor-
te; ter-se-á que movimentar 
grande volume de terra para 
construir altos aterros de 
transposição de profundos 
canais de drenagem, que 
são bem próximos uns dos 
outros e ter-se-á que se fazer 
complexas e caras obras de 
contenção de encostas e ta-
ludes de corte.

As implicações são 
bastante negativas, 
pois, em quase 
toda extensão des-
tes terrenos: 
	as características 
topográficas são fa-
voráveis à remoção 
e ao depaupera-
mento rápidos dos 
solos, tanto por ero-
são laminar como 
concentrada;
	os declives impe-
dem ou dificultam 
bastante o uso de 
implementos agrí-
colas motorizados 
e os canais de dre-
nagens são bem 
próximos uns dos 
outros;
	predominam  so-
los com a camada 
agrícola rasa, pobre 
em matéria orgâni-
ca	 e com muitas  
diferenciações lo-
cais de espessuras 
e características 
físicas e, provavel-
mente, químicas. 
Portanto, de quali-
dade agrícola bas-
tante diferenciada 
de local para local.

Relevos com se-
veras limitações 
para qualquer tipo 
de aproveitamento 
agrícola.

Destacam-se como particu-
laridades importantes:
	o fato de que se tratam de 
relevos bastante desfavorá-
veis à recarga das águas 
subterrâneas. Quando cho-
ve a maior parte das águas 
escorre rápido para os ca-
nais de drenagem. Neste 
sentido, a cobertura vegetal 
tem um papel fundamental 
para aumentar o tempo de 
retenção das águas das 
chuvas e o potencial de in-
filtração no subsolo; 
	os desníveis altimétricos 
acentuados são favoráveis 
a que o lençol freático aflore 
em vários locais, portanto, 
são terrenos portadores de 
muitas nascentes d´água, 
o que os tornam importan-
tes para a manutenção da 
regularidade da vazão dos 
córregos e rios;
	tratam-se de relevos  
onde os rios e córregos 
apresentam as águas tur-
bulentas, bem oxigenadas 
e com alto potencial de se 
autodepurarerem. Por outro 
lado, com as mudanças cli-
máticas, sofrem grandes e 
bruscas mudanças de nível 
e vazão e são sujeitos a for-
mações de enxurradas com 
alto potencial erosivo e de 
transporte de sedimentos.

Relevos 
	ainda não totalmente esta-
bilizados, em franco e acele-
rado processo de desgaste, 
passando do estágio juvenil 
para o de maturidade; 
	com o sistema de drena-
gem escavando muito mais 
do que depositando, razão 
pela qual são áreas fonte de 
alta carga de detritos para o 
assoreamento dos córregos 
e rios das áreas de menor 
energia; 
	com características topo-
gráficas e de drenagem mais 
favoráveis à dispersão do que 
à concentração, portanto, se 
poluentes chegarem aos cur-
sos d´água, rapidamente se-
rão transportados para longas 
distâncias;
	são relevos que contêm 
muitas porções com beleza 
paisagística e contendo mui-
tos grotões, vales profundos 
e rios com formações de 
corredeiras, cachoeiras e pis-
cinas naturais (figura 330).

Padrão 2
Relevo variando de local 
para local de predomi-
nantemente forte ondu-
lado a localmente monta-
nhoso; declividades entre 
20 e 30%.

Neste relevo exis-
tem pequenas e 
isoladas parcelas 
que podem ser 
mecanizadas com 
equipamentos mo-
torizados. Desde 
que adotadas prá-
ticas conservacio-
nistas, podem ser  
aproveitadas para 
agricultura de sub-
sistência, especial-
mente para o plan-
tio de espécies de 
ciclo longo.

Padrão 3
Relevo bastante irregular, variando de predo-
minantemente forte ondulado a localmente on-
dulado e até montanhoso (figura 328); declivi-
dades entre 15% a 35%; amplitudes  entre 100 
a 300m; predominância de elevações de topos 
arredondados e com as encostas curtas con-
vexas-côncavas; alta densidade de canais de 
drenagem, sendo que alguns vales do sistema 
principal contêm estreitas planícies aluviais.

Diferencia-se dos padrões 
anteriores pelo fato de que 
neste relevo existem parce-
las onde diminui um pouco o 
potencial erosivo e de movi-
mentos naturais de massas  
e também porque se trata 
de uma topografia um pouco 
menos problemática para se 
implantar obras viárias e sub-
terrâneas. 

Diferencia-se do 
Padrão 2 pelo fato 
de que existem 
mais e são maio-
res as parcelas 
que podem ser 
mecanizadas com 
equipamento mo-
torizados.

Em relação aos terrenos ante-
riores, este relevo é um pouco 
mais estabilizado. Está pas-
sando do estágio juvenil para 
o de maturidade. Por isso, o 
sistema de drenagem princi-
pal  apresenta muitas quebras 
de energia, suas as águas 
são um pouco mais lentas e 
menos turbulentas, estão es-
cavando menos e, em muitos 
locais, ao invés de estarem 
escavando estão depositando 
sedimentos.
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Variações de relevo e do manto de alteração
Implicações

Geotécnicas Pedológicas/agrícolas Hidrológicas Ambientais e outros aspectos 
Padrão 4

Esse padrão na área das rochas granito-gnaisse-
migmatíticas se caracteriza por ser um relevo em 
que se alternam grandes parcelas  de relevo on-
dulado a suave ondulado com pequenas parcelas 
de relevo forte ondulado. Trata-se portanto de uma 
topografia extremamente irregular e composta por 
elevações com as mais variadas formas. Predo-
minam elevações de topos arredondados, com 
encostas convexas-côncavas e com amplitudes 
entre 50 e 80 metros. Outra particularidade  impor-
tante é que a maior parte do sistema de drenagem 
principal apresenta vales abertos e contém amplas 
planícies aluviais (figuras 331, 332 e 334).

Uma particularidade importan-
te relacionadas ao manto de al-
teração é que, ao contrário do 
esperado, nestes padrões de 
relevo ele também é formado 
por solos que apresentam  pra-
ticamente as mesmas caracte-
rísticas descritas nos padrões 
de relevo 1, 2 e 3. São solos, 
em geral, profundos, mais de 
5 metros, no entanto, apresen-
tam pedogênese bastante di-
ferenciada de local para local. 
Por isso, também apresen-
tam grandes diferenciações lo-
cais de cores, de característi-
cas físicas e certamente quími-
cas. Destaca-se também que, 
mesmo nas áreas onde o re-
levo é bem suavizado, a cama-
da superior do solo, ou seja, 
o horizonte A, é pouco espes-
sa e pobre em matéria orgâni-
ca e, em quase toda a super-
fície são os horizontes B e C 
que afloram ou então estão si-
tuados próximos da superfície. 
Outra particularidade que cha-
ma a atenção é que boa par-
te desses terrenos é recoberta 
por planície aluviais, portanto, 
com as mesmas característi-
cas geoambientais destacadas 
para o Domínio �. 

Em praticamente toda a ex-
tensão desses relevos:
	o manto de alteração é 
profundo e de baixa resis-
tência ao corte e à pene-
tração até profundidades 
superiores a 10 metros;
	a possibilidade de se en-
contrar rochas duras próxi-
mas da superfície é baixa;
	o sistema de drenagem 
principal contém amplas 
planícies aluviais (várze-
as), portanto, com as mes-
mas limitações geotécnicas 
destacadas para o Domí-
nio �. Além disso, trata-se 
de um sistema sujeito a 
freqüentemente sofrer en-
chentes de longas dura-
ção; se encontra em franco 
e acelerado processo de 
assoreamento e sofre as 
conseqüências negativas 
das grandes, rápidas e for-
tes enxurradas que vêm 
das áreas montanhosas 
circunvizinhas. Aspecto im-
portante de ser levado em 
consideração na execução 
de obras de disciplinamento 
das águas superficiais e 
que recomenda que cuida-
dos especiais devem ser to-
mados para não acelerar o 
potencial de erosão hídrica 
natural.

Como particularidades impor-
tante de ser levada em conta 
no planejamento de grandes 
obras lineares (malha viária, 
dutos enterrados etc), salien-
tam-se que nestes relevos al-
ternam-se irregularmente en-
tre si parcelas com alto e com 
baixo potencial de movimen-
tos naturais de massas; alter-
nam-se parcelas que exigem a 
execução de cortes profundos 
para minimizar declives e a 
construção de altos aterros de 
canais de drenagem com par-
celas que não exigem.

Pelo fato de serem relevos compostos de 
elevações com encostas com formas e de-
clividades variadas e porque a pedogênese 
não é homogênea, o potencial agrícola des-
tes terrenos varia bastante. Alternam-se ir-
regularmente entre si parcelas que podem 
ser mecanizadas com equipamentos moto-
rizados com parcelas que não podem; par-
celas com baixo potencial de erosão hídrica 
com parcelas de alto potencial; parcelas 
com solos relativamente bons com parcelas 
com solos ruins. Sendo assim, o aproveita-
mento agrícola deve ser muito bem planeja-
do e seguido dos seguintes cuidados:
	deve-se evitar plantar culturas de ciclo 
curto e as que necessitam mecanizar o 
solo freqüentemente, principalmente nas 
porções côncavas das vertentes. Aí os pro-
cessos erosivos encontram-se em pleno 
desenvolvimento e por isso a camada agrí-
cola costuma ser pouco espessa e natural-
mente bastante erosiva; 
	deve-se evitar arar o solo com equi-
pamentos de lâminas de corte profundo. 
Pode-se inverter o perfil do solo e se expor 
na superfície os horizontes B e C, de péssi-
mas características agrícolas; 
	para melhorar as características quími-
cas e texturais dos solos é importante que 
se adotem práticas que possibilitem que 
neles se incorpore matéria orgânica;
	a forma de cultivo mais adequada para 
esses terrenos é do plantio direto e deve-
se evitar o uso contínuo  de equipamentos 
pesados;
	por fim, é importante que se leve em con-
ta que as planícies aluvias que existem  nes-
tes terrenos são ambientes bastante frágeis 
frente ao uso agrícola (vide Domínio 1). 

Destacam-se como implica-
ções importantes:
	o fato de que as amplas 
planícies aluviais existentes 
nestes relevos são áreas 
bastante permeáveis e com 
topografia favorável a que 
as águas das chuvas fiquem 
nelas retidas por longo tem-
po, possibilitando que se in-
filtrem lentamente no subso-
lo. Fato importante, consi-
derando-se que os solos, o 
substrato rochoso e as ca-
racterísticas topográficas da 
maior parte da região são 
bastante desfavoráveis à re-
carga das águas subterrâne-
as. Além disso, as planícies  
aluvias são bons aqüíferos 
superficiais, motivos pelos 
quais sobre elas e nas suas 
proximidades cuidados es-
peciais devem ser tomados 
para preservá-las de fontes 
contaminantes; 
	em boa  parte do terrenos 
o manto de alteração é bas-
tante profundo e ocorre em 
situações topográficas favo-
ráveis a que seja um bom 
aqüífero superficial;
	o sistema de drenagem 
principal encontra-se depo-
sitando muito mais do que 
escavando. Portanto, encon-
tra-se em franco e acelerado 
processo de assoreamento. 
Suas águas são relativamen-
te lentas, de baixo potencial 
de se oxigenarem, de se au-
todepurarem e de dispersa-
rem elementos. Significa que 
nestes terrenos cuidados es-
peciais devem ser tomados 
para que os sedimentos e 
poluentes não cheguem até 
às planícies aluviais e os 
cursos d´água. Demorarão 
muito tempo para se disper-
sarem e se depurarem. 

Como particularidades importan-
tes, destacam-se que se tratam de 
relevos:
	já bastante desgastados, bem es-
tabilizados,  passando do estado de 
maturidade para o de senilidade;
	com as características topográfi-
cas indicando que existe muito ma-
terial detrítico disponível à remoção, 
portanto, a capacidade de erosão e 
de transporte de detritos do sistema 
de drenagem é menor que a veloci-
dade de intemperismo das rochas;
	onde ocorre uma mudança brus-
ca na dinâmica dos rios que vêm 
das áreas montanhosas. Passa-se 
de um sistema de alta energia  para 
um de baixa. Conseqüentemente, 
quando chove um pouco mais forte 
nas áreas montanhosas, as fortes 
enxurradas carregadas de alta carga 
de detrito que lá se formam, quando 
chegam nestes relevos sofrem uma 
quebra  brusca de energia e grande 
parte dos detritos acaba se deposi-
tando no leito dos principais cursos 
d´água. Portanto, o sistema de dre-
nagem destes relevos é o que mais 
negativamente é impactado por tudo 
do que ambientalmente incorreto for 
feito nas áreas montanhosas circun-
vizinhas;
	bastante movimentados, recorta-
dos por amplas planícies aluviais, o 
que faz com que sejam bonitas pai-
sagem; 
	menos inóspitos da região, por 
isso, também são os mais desma-
tados e densamente ocupados, 
principalmente por agricultura e 
pastagens.

Padrão 5
Relevo variando de predominantemente suave on-
dulado a localmente ondulado, podendo, eventual-
mente conter porções de relevo mais acidentado 
(figura 333). Predominam elevações do tipo meia 
laranja, de topos arredondados, encostas suaviza-
das, com declives entre 10 e 15% e amplitudes 
entre 20 e 50 metros. Alta densidade de canais de 
drenagem, sendo que o sistema principal apresen-
ta vales rasos, abertos e contém planícies de de-
posição relativamente amplas. O sistema secun-
dário apresenta vales curtos e  a maior parte dos 
canais de drenagem é seca (funcionam apenas 
como de escoamento das águas das chuvas). 

Padrão 6
Corresponde aos terrenos com relevo bastante ar-
rasado, variando de plano a suave ondulado, exis-
tentes e situados junto às planícies de inundação 
dos rios Ribeira e Jacupiranga. As elevações são 
de  encostas longas, já tendendo ao aplainamento, 
as amplitudes variam entre 20 e 30 metros e as 
declividades entre 5 a 10%; alta densidade de ca-
nais de drenagem, sendo que o sistema principal 
apresenta vales rasos, abertos e contém amplas 
planícies de deposição. 

Como implicações importantes 
do relevo nas características 
geotécnicas, destacam-se que 
junto às planícies aluviais o len-
çol freático pode estar situado 
próximo da superfície e o es-
coamento superficial é bastan-
te precário, o que pode aí com-
plicar bastante a execução de 
escavações e obras subterrâ-
neas. Além disso, o sistema de 
drenagem principal é sujeito 
a sofrer enchentes com gran-
de freqüência e de longo tem-
po de duração. Por outro lado, 
trata-se de uma topografia já 
bastante desgastada e esta-
bilizada, portanto, com baixo a 
nulo potencial de movimentos 
naturais de  massas.
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D - Ilustrações das variações de relevo existentes na área de definição do Domínio 11

Figura 326 - Terrenos do Domínio 11 com re-
levo Padrão �. 

Figura 329 - Cicatriz de escorregamento numa 
encosta retilínea do relevo Padrão �.

Figura 331 

Figura 332 

Figura 333 

Figuras 331 a 334 - Exemplificam as varia-
ções de relevo 4 e 5 existentes nos terrenos 
do Domínio �.

Figura 327 - Exemplifica uma porção das áreas 
montanhosas do Domínio �� diferenciadas co-
mo Padrão �. 

Figura 328 - Exemplifica uma das formas de relevo 
do Padrão 3.

Figura 330 - Um bonito trecho das cabeceiras 
do  Rio Batatal, que nasce nas áreas montanho-
sas (relevo Padrão 1) do Domínio 11.  

Figura 334
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E - Uso e ocupação, problemas relacionados e recomendações para ações recuperativas

O principal problemas constatado na área de definição do Domínio 11, que causa grandes prejuízos financeiros e 
contribui bastante com o fornecimento de alta carga de detritos para o assoreamento do sistema de drenagem, são 
os numerosos escorregamentos (figura 335) e focos erosivos (figura 336) verificados com muita freqüência nos 
taludes de corte e nos leitos das estradas. A maior parte dos escorregamentos acontece porque se expõem solos 
residuais de rochas granito-gnaisse-migmatíticas pouco evoluídos e expansivos nos taludes de corte, executados 
sem os devidos cuidados técnicos. Como verificado, principalmente na rodovia Régis Bittencourt (BR - 116), cuja 
boa parte está implantada sobre terrenos acidentados deste Domínio. Muitos trechos desta rodovia ficam por longo 
tempo interditados ao tráfego devido aos grandes escorregamentos que nela frequentemente ocorrem, mesmo nos 
locais onde os declives dos taludes de corte e das encostas são pouco acentuados. Nesses locais, observou-se  que 
os solos exibem evidências de que contêm argilominerais expansivos (figura 337), aspecto pouco considerado na 
execução das obras e, ao que tudo indica, é o que mais contribui para a deflagração dos escorregamentos. Na exe-
cução de obras viárias sobre estes terrenos, é importante que se leve em conta que os solos expansivos se dilatam 
e se contraem bastante quando são submetidos à alternância dos estados úmido e seco. Por isso, taludes de corte 
devem ser dotados de obras de impermeabilização. 

Figura 335 - Deslizamentos de terra como os desta foto exis-
tem em grande número nos taludes de corte das estradas 
existentes no Domínio ��.

Figura 336 - Erosão diferencial induzida pela exposição à 
concentração das águas pluviais os solos pouco evoluídos 
residuais de rochas gnáissicas bandadas.

Figura 337 - Mostra um perfil de solo bastante comum nos 
terrenos do Domínio 11. Trata-se de um solo não muito evo-
luído. Pode-se notar que o horizonte A é pouco espesso e é 
bem mais estável e menos erosivo do que o horizonte infe-
rior (horizonte B). O fendilhamento nele observado é um dos 
indicativos de que contém argilominerais expansivos. 

Figura 338 - Registro fotográfico realizado fora da área (Bair-
ro do Atuba - Curitiba) mas sobre os mesmos tipos de terrenos 
do Domínio ��. Neste local, um imenso volume de material 
detrítico foi e continua sendo carreado para as planície alu-
vial do rio Atuba, em razão do decapeamento da camada su-
perficial do solo e pela exposição à concentração das águas 
pluviais o material de alteração parcial das rochas granito-
gnaisse-migmatíticas . 

Em razão do alto potencial erosivo do material de alteração parcial das rochas granito-gnaisse-migmatíticas, não 
se deve deixá-lo exposto por muito tempo à ação das águas pluviais (figura 338).  Sendo assim, taludes de corte 
feitos sobre tais materiais devem ser providos de medidas de impermeabilização e em todas as formas de uso e 
ocupação deve-se evitar decapear o solo superficial, que, por ser menos erosivo e mais permeável, funciona como 
uma camada de proteção contra a erosão dos horizontes subsuperficiais. 
Um outro problema verificado, tal como na maioria dos outros domínios, são as pastagens que existem em áreas 
excessivamente declivosas e onde os solos são pouco desenvolvidos, naturalmente pouco permeáveis e bastante 
erosivos (figuras 339 e 340). Para circular nessas áreas, o gado faz largos caminhos concordantes às curvas de 
nível. Com isso, a maior parte da superfície fica altamente compactada e impermeabilizada. Nos caminhos a grama 
não cresce e as águas das chuvas se concentram formando enxurradas que induzem o aparecimento de focos 
erosivos e de deslizamentos de terra (figura 339). Além disso, anualmente tais áreas são submetidas a queimadas 
(figura 340) e quase sempre o fogo acaba extrapolando o limite das pastagens e invade as matas, e assim vai-se 
aos poucos eliminando o que resta das matas que existem na região fora das áreas de proteção ambiental. São 
práticas como estas que se somam e que em muito contribuem para que as nascentes e os cursos d´água estejam 
se extinguindo. 

Mata recentemente queimadaCicatrizes de escorregamento

Figura 339 - Cicatriz de escorregamento induzida pelo 
desmatamento e pelo pisoteamento do gado. Não se justifica 
que uma encosta tão declivosa seja desmatada. O gado mal 
consegue  por ela circular. Manchas de mata como as que 
aparece isolada em meio a esta área de pasto, aos poucos 
vão sendo eliminadas pelas queimadas que se fazem para re-
brotar o pasto.

Figura 340 - Nesta foto, pode-se notar que pequenas man-
chas de mata aos poucos vão sendo eliminadas pelas quei-
madas. É uma maneira que os fazendeiros acharam para aos 
poucos  irem aumentando as áreas de pastagens. Áreas como 
estas, além de serem muito frágeis, têm grande importância 
hídrica. São nos sopés das encostas declivosas que apare-
cem as nascentes d´água. Portanto, a mata natural nelas tem 
um papel fundamental para protegê-las dos escorregamentos 
de terra e para não deixar que as nascentes sequem. 
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2.2.3 - Áreas de atrativos turísticos
A bacia hidrográfica do Vale do Ribeira, apesar de situada entre duas grandes regiões metropolitanas: São Paulo 
e Curitiba, inclusive desta última englobando boa parte, é a porção desses estados que ainda mantém parte do 
seu ambiente natural relativamente bem preservado. Nela é que ocorre o maior remanescente contínuo de Mata 
Atlântica, além de conter restingas e manguezais bem conservados e abrigar um dos mais importantes patrimônios 
espeleológicos do Brasil e uma das maiores concentrações de cavernas calcárias do mundo, com mais de 200 cata-
logadas. Em toda sua extensão é caracterizada por um relevo extremamente movimentado, em parte, recoberto por 
uma flora bastante diversificada e drenado por rios com formações de cachoeiras, corredeiras e piscinas naturais. 
Além disso, nos seus mais diferentes setores, existem atrativos históricos-culturais e concentra várias comunida-
des tradicionais como quilombolas, caiçaras e ribeirinhas. Por tudo isso, há muito vem sendo apontada como uma 
região de vocação turística. No entanto, apesar desta diversidade de riqueza natural e sócio-cultural ser distribuída 
por praticamente toda região, o turismo é calcado quase que exclusivamente na visitação de cavernas, cachoeiras 
e passeios em trilhas das regiões de Apiaí, Iporanga e Eldorado Paulista. Com o objetivo de contribuir com a ativi-
dade turística da região, a seguir são destacados vários outros cenários, muitos dos quais já conhecidos e alguns 
fora da área mas muito próximos a seu limite e que, no contexto de um planejamento regional, que deveriam ser 
considerados, tanto para a oferta de outras alternativas de turismo como para compor roteiros de atrativos mais 
diversificados. 

Escarpa Devoniana – toda essa região, correspondente ao Domínio Geoambiental 6, se destaca pela 
beleza paisagísticas do relevo escarpado, do tipo cuesta (figura 341), sustentado pelos arenitos basais 
da bacia do Paraná. Os rios correm sobre lajeados, a maioria formando uma sucessão de corredeiras e 
pequenas cachoeiras e o topo das escarpas é recoberto por uma vegetação bastante diferenciada, conhe-
cida como Campos Gerais. 

Destaca-se que nesta unidade e muito próximo do limite da área em destaque, situa-se o parque Estadual de Vila 
Velha, que abriga um conjunto de formações rochosas com formas inusitadas, um dos principais atrativos turísticos 
naturais do Estado do Paraná. Também fora dessa área, mas nas suas proximidades, merece destaque a região de 
São Luiz do Purunã (figuras 342 e 343), conhecida por sua vocação para o turismo rural, centrado nas cavalgadas 
e na gastronomia à moda dos tropeiros. Além disso, reúne vários atrativos naturais, como cachoeiras no rio dos 
Papagaios e atrativos históricos como a capela de Nossa Senhora da Conceição do Tamanduá, construída pelos 
jesuítas em 1730, a ponte dos Arcos, sobre o rio dos papagaios, construída em 1876 por imigrantes alemães, ambos 
tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná.

Figura 342 - Casa da cultura - São Luiz do 
Purunã.

Figura 341 - Serra de Itaiacoca.

Figura 343 - Um detalhe do portal turístico do nú-
cleo de São Luiz do Purunã.

É nessa região que se situa a maior província espeleológica do 
sudeste brasileiro, agrupando, somente na região do Parque Esta-
dual e Turístico do Alto Ribeira – Petar, mais de 300 cavernas co-
nhecidas. Destacando-se dentre as mais visitadas as de Santana, 
Mato Preto (figura 344), Casa da Pedra, Lambari, Água Suja, Ta-
pagem (caverna do Diabo), distribuídas pelos municípios de Apiaí, 

Iporanga e Eldorado Paulista. Além das belas cavernas, essa região se 
destaca bela beleza paisagística do relevo cárstico montanhoso, recoberto 
por exuberante mata atlântica e drenado por rios de águas cristalinas, com 
formações de  belas corredeiras, cachoeiras (figura 345) e piscinas naturais. 
Fora dessa província, bonitas cavernas calcárias também são encontradas 
nas regiões de Itaóca, Barra do Chapéu, Ribeira, Cerro Azul, Rio Branco do 
Sul, Itapirapuã Paulista, Tunas do Paraná e Cajati.

Figura 344 - A bela entrada da caverna  
Mato Preto (núcleo Santana - Petar).

Figura 345 - Cachoeira no rio Betari (núcleo Santana 
- Petar).
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Essa região, conhecida como faixa Itaiacoca, envolve várias divisões geoambientais do  
Domínio 9. Reúne uma diversidade litológica e geomorfológica que resulta em uma das 
mais belas paisagens naturais da região, incluindo um relevo que varia de suave ondulado 
(figura 346), colinoso a montanhoso (figura 347). Soma-se à beleza paisagística vários 
legados culturais e sociais, remanescentes de antigas atividades econômicas e da imi-
gração européia, representados, respectivamente, pelas caieiras ou fornos de cal (figura 

348), e pelo estilo arquitetônico de muitas das residências rurais (figura 349). 
Fora da área, mas nas proximidades dessa faixa, destaca-se no município de Castro uma comuni-
dade agrícola holandesa, instalada na região em meados do século XX, que deu origem à Socie-
dade Agrícola de Castrolanda (figura 350), que cultiva as tradições do país de origem e desenvolve 
uma agricultura  bastante organizada e com avançadas técnicas de manejo do solo. 
Também junto ao limite da área, no município de Barra do Chapéu, pode-se observar um cenário de 
grande beleza paisagística dada pela escarpa da bacia do Paraná, sustentada por sedimentos da 
Formação Furnas, correspondente à extensão do Domínio 6. São várias as formas erosivas que se 
destacam no terreno em meio a vegetação de mata natural (figura 351) .

Figura 350 - Memorial da Imigração Holandesa - Cas-
trolanda. Figura 351 - Formas 

erosivas relacionada à 
extensão escarpada do 
Domínio 6. 

Figura 346 - Entre áreas montanhosas da faixa Itaiacoca existem 
bonitas células de relevo cárstico do tipo suave ondulado, que se 
constituem em recantos  bucólicos da região.

Figura 348 - Muitas caieiras abandonadas, comuns 
na região de Itaiacoca, além de serem belas constru-
ções, poderiam ser pontos de visitação turística para 
o conhecimento do processo de transformação do 
calcário em cal. 

Figura 347 - Uma bonita porção da Serra de Itapira-
puã, sustentada por rochas quartzíticas do Subdomí-
nio 9C  que afloram em imponentes paredões. 

Figura 349 - Uma particularidade que chama a aten-
ção nessa região é existência de bonitas casas de 
madeiras, com estilo arquitetônico de influência eu-
ropéia.
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O relevo montanhoso da maior parte da área, aliado à diversidade de litologias, umas mais e outras menos resis-
tentes ao intemperismo, são favoráveis a que existam  na região muitos rios com formações de belas corredeiras, 
cachoeiras (algumas alcançando até 100m de altura) e piscinas naturais, destacando-se entre eles os rios Betari 
(figura 352), Palmital (figura 353), Guaraú (figuras 354 e 355), Turvo, Pardo, Itapeúna e Catas Altas (figura 356) e 
vários trechos do rio Ribeira de Iguape (figuras 357 e 358).

Figura 353 - Além de corredeiras e piscinas na-
turais, a ação das águas correntes sobre rochas 
granitóides possibilita que se formem blocos e 
matacões com bonitas e curiosas formas. 

Figura 352 - Rio Betari, na área do Parque Esta-
dual e Turístico do Alto Ribeira - Petar, com trechos 
de corredeiras, onde as atividades de bóia-cross, 
canoagem e rafting, entre outras, são muito prati-
cadas. 

Figuras 354 e 355 - Trecho onde o rio Guaraú passa pela borda do relevo montanhoso sustenta-
do por granitos do Domínio 8, em parte, com a Mata Atlântica ainda bem preservada.

Figura 356 - O bonito Rio Catas Altas, 
que nos períodos de fortes chuvas rece-
be  um imenso volume d´água e nos pe-
ríodos das estiagem quase seca, época 
em que nele se formam muitas piscinas 
naturais. No trecho que o rio margeia a 
estrada da usina Catas Altas soma-se à 
beleza do rio a paisagem bucólica dos 
pequenos vilarejos ribeirinhos.

Figura 357 - Trecho do Rio Ribeira à mon-
tante de Adrianópolis - PR onde o rio pas-
sa por uma região com exuberante Mata 
Atlântica. Destaca-se que, caso seja reali-
zada a barragem do Tijuco Alto, esse boni-
to trecho ficará submerso.

Figura 358 - Porção onde o rio Ribeira passa pelos 
terrenos graníticos do Domínio 8, formando um longo 
trecho de corredeiras entre blocos e matacões. São em 
corredeiras como esta que vive o peixe denominado de 
cascudo.
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A colonização e a ocupação do alto e médio vale do Ribeira estão intimamente relacionadas à procura de metais. 
Primeiro o ouro, nos séculos XVII e XVIII. Depois o Chumbo, no início do século XX. Embora as atividades rela-
cionadas a esses bens minerais há muito tenham cessadas, a região herdou um patrimônio mineiro riquíssimo 
representado por quilômetros de galerias subterrâneas, por um conjunto de equipamentos das instalações das 
usinas de beneficiamento e de metalurgias, e pelas instalações das suas vilas residenciais (figura 359), presentes 
nos municípios de: Apiaí (usina de chumbo do Calabouço e Morro do Ouro - figuras 360 e 361), Iporanga (minas 
de Furnas e Lageado e Morro do Chumbo), Adrianópolis (minas do Rocha e Panelas - figura 362). Além das minas 
subterrâneas, existem vestígios de antigas explorações de ouro de aluviões, da época dos jesuítas, com ruínas de 
antigas instalações onde processavam a lavagem de cascalho para concentração do ouro. Estas são particularida-
des importantes que, desde que devidamente adequadas à visitação, certamente despertariam interesse para um 
segmento de turismo até então pouco explorado no Brasil, que é o voltado para a atividade minerária, que em muito 
contribuiria para diversificar e ampliar o potencial turístico da região. 
Soma-se a esse antigo patrimônio mineiro os atrativos relacionados à atividade mineira atual, que despertam tam-
bém interesse ao turismo científico, como os terrenos de origem vulcânicas da região (Domínio 5) de Tunas do 
Paraná (363), onde são lavradas as rochas alcalinas para uso ornamental (figura 364) e de Cajati, onde explora-se 
a apatita para produção de fertilizantes.

Figura 359 - Vila residencial 
da mina de Furnas.

Figuras 360 e 361 - Morro do Ouro - Portal Tu-
rístico da cidade de Apiaí. Tanques de cianeta-
ção remanescentes da usina de beneficiamento 
de Ouro. Este é um local que estava abando-
nado e que agora está sendo recuperado co-
mo um ponto de visitação turística. Trata-se da 
primeira iniciativa de aproveitamento do antigo 
patrimônio mineiro da região com tal finalidade. 

Figura 362 - Planta de beneficiamento desativada da mina 
de Panelas (Vila Mota - Adrianópolis).
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Figura 363 - As estruturas circulares que aparecem em 
destaque na foto de Satélite são vestígios de antigas 
chaminés de um vulcão que existiu na região de Tunas 
do Paraná. 

Figura 364 - Rochas das raízes desse vulcão hoje 
são exploradas como rocha ornamental  com o nome 
comercial de Granito Verde de Tunas.
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São muitos os caminhos a se percorrer na região da área estudada que se constituem em magníficos roteiros turís-
ticos de contemplação paisagística. De muitas estradas têm-se uma visão privilegiada do relevo montanhoso, com 
desníveis de até 600m e da vegetação exuberante da Mata Atlântica, como por exemplo, a estrada SP-139, entre 
Sete Barras-São Miguel Arcanjo (figura 365); a estrada SP-165, Apiaí-Iporanga (figura 366), da qual se tem as mais 
belas visões do vale do Betari (figura 367); e a estrada da Graciosa (figuras 368 e 369). Outras, acompanham rios de 
águas correntes, com trechos entulhados de blocos e matacões rochosos a formar corredeiras e piscinas naturais, 
como a estrada Iporanga-Barra do Turvo (figura 370) que margeia o rio Turvo; a estrada Apiaí-Itaóca, com trechos 
margeando o ribeirão Palmital, e a estrada de terra que liga Tunas do Paraná a Adrianópolis, que passa pela bonita 
região do Perau  margeando o ribeirão Grande (figura 371 e 372). Outras, além de acompanhar o curso de rios, pas-
sam por povoados ribeirinhos de cenários pitorescos, como a estrada Ribeira-Catas Altas. Também existem muitos 
caminhos margeando a represa do Capivari, encravada numa região montanhosa (figura 373).

Figura 371 - Cachoeira no corte da estra-
da, região do Perau.

Figura 372 - Ribeirão grande, região do Perau. Rio 
com leito atulhado de fragmentos de quartzito bran-
co, que durante os períodos  secos formam pequenas 
praias de seixos.

Figura 370 - Ao longo de toda a estrada Iporanga-Bar-
ra do Turvo, tem-se um bela visão do rio Turvo com 
formações de muitas corredeiras, além de ser um rio 
ainda piscoso, o que já é uma raridade na região.

Figura 366 - Trecho onde a estrada Apiaí-Iporanga es-
tá encravada no substrato rochoso. 

Figura 367 - A bela 
paisagem do Vale 
do Betari, vista de 
um dos mirantes que 
existem na estra-
da Apiaí-Iporanga. 
Relevo cárstico, as-
sociados ao Subdo-
mínio 9B.

Figura 365 - Uma boa parte da estrada Sete Barras-
São Miguel Arcanjo passa pelo  Parque Estadual Car-
los Botelho, com exuberante  Mata Atlântica .

Figura 373 - Represa do Capivari, vista da BR-116, 
onde já se pratica o turismo ecológico.  

Figura 368 - Portal de descida da Serra do Mar 
pela estrada da Graciosa, a partir da BR-��6, 
revestido com diabásio, rocha que sustenta os 
terrenos diferenciados como Domínio 4.

Figura 369 - Relevo montanhoso da serra da 
Graciosa, sustentada por granitos do Domínio 8. 
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Um aspecto importante a ser considerado no planejamento é o potencial turístico associado à zona rural. Nos mais 
diferentes setores da região existem bonitos recantos rurais.
Na região de Registro, Eldorado Paulista, Jacupiranga, Sete Barras, destacam-se os extensos bananais (figura 
374), que ocupam as grandes áreas das planícies aluviais, sendo a maior região produtora do estado de São Paulo. 
Além disso, uma outra particularidade agrícola importante e típica da região de Registro é a cultura do chá (figura 
375), trazida para a região pela imigração japonesa. 
Na região de Barra do Turvo existem várias iniciativas de prática agroflorestal (figura 376) e de cultivo de plantas 
medicinais. Ao longo de toda região entre os municípios de Campo Largo até Bocaiúva do Sul, existem bonitas áre-
as agrícolas de colonização européia (figuras 377 e 378 ), onde algumas delas já fazem parte de roteiros turístico 
rurais, a exemplo dos existentes nos municípios de Almirante Tamandaré, Colombo e Bocaiúva do Sul.
Uma particularidade importante e que deveria ser transformada em monumentos hidrológicos são os olhos d´água 
que existem nas regiões de Retiro Grande (figuras 379 e 380), município de Campo Largo e em Campina dos Pintos, 
município de Rio Branco do Sul. 

Figuras 379 e 380 - Neste local, além da bonita paisagem, existe uma importante mina d´água, associada aos terre-
nos carbonáticos com intercalações de quartzítos, relacionados ao Subdomínio 9B. 

Figuras 377 e 378 - Zo-
na rural da região de 
Bateias, onde se en-
tremeiam bonitas pro-
priedades que ainda 
conservam moradias 
construídas em madeira, 
com manchas de mata 
com araucárias. 

Figura 375 - Plantação de chá, uma atividade agrí-
cola economicamente importante e típica do muni-
cípio de Registro.

Figura 374 - Bananais nas várzeas do rio Jacupi-
ranguinha. 

Figura 376 - Agrofloresta - sis-
tema de produção agrícola inte-
grado à floresta, com produção 
de alimentos sem agrotóxicos e 
importante para recuperar áreas 
degradadas. Trata-se de um pro-
jeto desenvolvido principalmente 
no município de Barra do Turvo, 
onde a produção é comerciali-
zada no próprio município e nas 
feiras de produtos naturais em 
Curitiba.
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O rio Ribeira de Iguape foi de grande importância econômica e histórica para a região, pois, por muito tempo, foi o 
único meio de acesso da época do Brasil Colônia. Em suas margens surgiram vários povoados que, com o passar 
do tempo, foram elevados à categoria de municípios, com destaque para a cidade de Iporanga (figuras 381 e 382), 
que conserva vários marcos da colonização portuguesa dos séculos XVI e XVII, de inestimável valor cultural. Além 
disso, existem cidades, como é o caso também de Iporanga, que estão encravadas em áreas montanhosas de gran-
de beleza cênica (figuras 383 e 384).
Outros legados culturais que despertam interesse são as comunidades remanescente de quilombos, localizadas 
nos municípios de Eldorado Paulista, Iporanga e Itaóca, sendo os mais conhecidos os de: Pilões, Sapatu, Ivapo-
runduva, São Pedro, Maria Rosa, André Lopes, Nunhunguara (figura 385), Martins e Cangumé (figura 386). O de 
Ivaporunduva é a única comunidade reconhecida pela Fundação Palmares, onde a igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, construída em 1791, é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e 
Turístico – CONDEPHAT.
Um outro aspecto cultural importante a ser destacado na região é a “cerâmica de Apiaí”, que se constitui no artesa-
nato mais importante e representativo do Vale do Ribeira. Ela é oriunda dos municípios de Apiaí, Barra do Chapéu e 
Itaóca e se caracteriza por ser uma cerâmica rústica, representada por peças antropomorfas (figura 387), zoomorfas 
e utensílios domésticos (figura 388), produzidas por mãos femininas, habitantes de bairros rurais, que compartilham 
os serviços da casa, da roça com o modelar do barro. Uma das preocupações do projeto foi quanto à composição 
química da matéria-prima, uma vez que muita desta cerâmica é utilizada como utensílio de cozinha. Uma análi-
se química realizada em fragmentos de cerâmica oriunda de Itaóca não acusou elementos químicos com teores 
preocupantes para a saúde humana.
Além disso, também merece destaque os registros arqueológicos existentes na região, representados por sítios 
concheiros, com ou sem material lítico associado, lascados e polidos, e com fragmentos de cerâmica. Eles ocorrem 
nos municípios de Itaóca, Iporanga, Eldorado Paulista, Barra do Turvo, Adrianópolis, Cajati e Registro. Muitos deles 
com registro no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — IPHAN.

Figuras 381 e 382 - Centro histórico da cidade de 
Iporanga, tombado pelo patrimônio histórico – Conde-
phaat. As casas são construídas em taipa de pilão e 
pau-a-pique e a igreja matriz data de 1738.

Figuras 383 e 384 - Paisagem bucólica das  cidades de Iporanga e Adrianópolis, respectivamente.

Figura 383 Figura 384

Figura 386
Figura 385 

Figuras 385 e 386 - 
Quilombos, de Nhunguara 
e Cangumé, respectiva-
mente. 

Figura 387 - Peças de cerâmicas antropomor-
fas. Acervo da Casa do Artesão de Apiaí, SP.

Figura 388 - Artesanato do município de 
Itaóca, que utiliza como matéria-prima o solo 
de alteração de rochas graníticas. 

Figura 381

Figura 382
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APIAI
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RIBEIRA ITAOCA

ADRIANÓPOLIS
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Parque Estadual de Jacupiranga

Parque Estadual Intervales

Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira

Tombamento da Serra do Mar e Paranapiacaba

Parque Estadual de Carlos Botelho

Área de Proteção Ambiental da Serra do Mar

São Paulo:

Área de Proteção Ambiental Federal de Guaraqueçaba

Floresta Nacional do Açungui

Administração Federal

Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi

Área de Proteção Ambiental Estadual da Escarpa Devoniana

Parque Estadual das Lauráceas

Parque Estadual de Campinhos

Administração Estadual
Paraná:

Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Maracanã

Reserva Particular do Patrimônio Natural Tarumã

Tombamento da Serra do Mar

2.2.4 - Unidades de conservação ambiental
As unidades de conservação ambiental são espaços territoriais com características naturais relevantes, legalmente 
instituídas pelo poder público, com objetivo de conservação, sob regime especial de administração. São classifica-
das em diferentes categorias de manejo, com variados níveis de restrição ambiental correspondentes às categorias 
definidas pela Lei Federal 9.985 de 2000.
São �5 as unidades de conservação ambiental existentes na área do projeto, muitas delas, com superposição de 
áreas (figura 389). Destaca-se que, dos 17.595,00 km2 da área total do projeto, 4.846,93 Km2 são espaços protegi-
dos, sendo que destes, 4.069,92 Km2 são terras paulistas, conforme mostram os quadros abaixo.

Áreas naturais sob proteção (em Km2):
Área Especial de Interesse Turístico .............................. �69,96
Áreas de Proteção Ambiental ...................................... 2.878,33
Tombamento ................................................................ 4.294,24
Florestas ............................................................................. 7,28
Parques ....................................................................... 2.468,39
Reservas Particulares do Patrimônio Natural..................... 5,00
Total (excluindo os recobrimentos) .............................. 4.846,93

Recobrimento por estado (em Km2):
São Paulo .......................... 4.069,92
Paraná .................................. 777,0�

Figura 389 - Mapa de localização das áreas de conservação ambiental.
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A seguir, destacam-se algumas informações pertinentes à cada uma das unidades de conservação existentes na 
área do projeto.

Área de Proteção Ambiental Federal de Guaraqueçaba - abrange áreas dos municípios de Guaraqueçaba, 
Antonina, Campina Grande do Sul e Paranaguá. Foi criada em 1985 pelo Decreto Federal 90.883. Envolve uma 
área de 291.498,00 hectares, dos quais apenas 47.107,86 hectares estão contidos na área do projeto. Assegura 
proteção de uma área significativa da Floresta Atlântica, do complexo estuarino da baia de Paranaguá e sítios ar-
queológicos

Área de Proteção Ambiental Estadual da Escarpa 
Devoniana (figura 390) - Abrange áreas dos municípios de 
Jaguariaíva, Lapa, Campo Largo, Porto Amazonas, Ponta 
Grossa, Castro, Tibagi, Senges, Arapoti, Balsa Nova, Palmei-
ra e Piraí do Sul. Foi criada em 27.03.1992, pelo Decreto Es-
tadual 1231. Possui uma área de 392.363.00 hectares, dos 
quais 25.331,05 hectares estão contidos na área do projeto. 
Foi criada com o objetivo de assegurar a proteção do limite 
natural entre o primeiro e o segundo planaltos paranaenses, 
bem como o bioma representativo dos Campos Gerais.

Área de Proteção Ambiental da Serra do  Mar  (figura 
391) - engloba áreas dos municípios de Pedro de Toledo, 
Miracatu, Juquiá, Tapiraí, Sete Barras, Eldorado Paulista, 
Iporanga, Juquitiba, Capão Bonito, Ribeirão Grande e Barra 
do Turvo. É a Unidade de Conservação Ambiental de maior 
expressão espacial do Estado de São Paulo, com uma área 
aproximada de 469.450,0 hectares, sendo 215.394,89 hec-
tares na área do projeto. Foi criada em 21.09.1984 pelo 
Decreto Estadual 22.7�7. Em conjunto com os Parques 
Estaduais de Intervales, Carlos Botelho e Turístico do Alto 
Ribeira, constituem o chamado “Contínuo Ecológico de 
Paranapiacaba”, que protege um extenso corredor, coberto 
por densa floresta, que acolhe e possibilita o trânsito de vá-
rias espécies animais. 

Tombamento da Serra do Mar - criado pelo decreto estadual 2290/86, pela Curadoria do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural do Estado do Paraná. Abrange áreas dos municípios de Paranaguá, Guaraqueçaba, Matinhos, 
Guaratuba, Antonina, Morretes, São José dos Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do Sul e Tijucas 
do Sul. Engloba uma área de 386.000,00 hectares, dos quais 22.432,02 dentro da área do projeto. O objetivo é a 
preservação da paisagem natural e a manutenção das matas nativas que representam a maior reserva de floresta 
original do estado do Paraná.

Tombamento da Serra do Mar e Paranapiacaba - foi instituído pela Resolução 40 de 06.06.85, do Condephaat, 
da Secretaria de Estado e da Cultura do Estado de São Paulo. Abrange uma superfície de aproximadamente 1,3 
milhões de hectares, entre as coordenadas geográficas de 23022’ latitude S, 44043’ longitude W, e 24038’ latitude S, 
48045’ longitude W. Deste território, 406.992,10 hectares estão contidos na área do projeto. Envolve vários parques, 
reservas, Apas e todos os espaços entre estas unidades que, em conjunto, apresentam grande valor geológico, 
geomorfológico, hidrológico e paisagístico e é um banco genético de natureza tropical, com ecossistemas represen-
tativos da fauna e flora. 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Maracanã - de propriedade de Agro Mercantil Kraemer, loca-
liza-se no município de Castro e abrange uma área de 96,6 hectares. Criada em 1998 pela Portaria Estadual 135, 
com a finalidade de assegurar a proteção de floresta de Araucárias. 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Tarumã - de propriedade de José Carlos Veigas Lopes, localiza-se no 
município de Campo Largo. Foi criada em 1998 e possui uma área de 404,00 hectares. Encontra-se inserida no 
contexto da Apa da Escarpa Devoniana.

Área Especial de Interesse Turístico do Marumbi (figura 
392) - envolve áreas dos municípios de Antonina, Morretes, 
São José dos Pinhais, Piraquara, Quatro Barras e Campina 
Grande do Sul. Possui uma área de 66733,0 hectares, sen-
do 16.996,39 hectares na área do projeto. Foi criada pela Lei 
Estadual 7389 em 12.11.1980. Tem por objetivos assegurar 
a proteção de parte significativa da Floresta Atlântica do es-
tado do Paraná; disciplinar a ocupação do solo; proteger os 
recursos naturais, considerando os aspectos referentes aos 
bens de valor histórico e arqueológico; as paisagens notá-
veis e os acidentes geográficos adequados ao repouso e à 
pratica de atividades desportivas, recreativas e de lazer.

Floresta Nacional do Açungui (figura 393) - localizada no 
município de Campo Largo, abrange uma área de 728,78 
hectares. Foi criada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, em �998, 
pela Portaria 559. Uma particularidade importante é que se 
trata de uma floresta de Araucárias.

Parque Estadual de Campinhos (figura 394) - abrange áre-
as dos municípios de Cerro Azul e Tunas do Paraná e possui 
uma área de 208,00 hectares. Foi criado em 20.07.�960 atra-
vés do Decreto Estadual 31013 com o objetivo de proteger 
o patrimônio espeleológico conhecido como Conjunto dos 
Jesuítas. O parque contém vegetação original da Floresta 
com Araucária e reflorestamentos de araucárias e pinus. 

Figura 390 - Apa da Escarpa Devoniana

Figura 391 - Corredeira no rio Pardo.

Figura 392 - vista da serra do Capivari, a partir da represa 
do Capivari. 

Figura 393 - Araucária Angustifolia, conhecida como pi-
nheiro do Paraná.

Figura 394 - área de lazer do parque.
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Parque Estadual de Carlos Botelho (figura 397) - abrange 
parte dos municípios de São Miguel Arcanjo, Sete Barras, 
Capão Bonito e Tapiraí e possui uma área de aproximada-
mente 37.664 hectares, sendo que 22.598 estão inseridos 
na área do projeto. Foi criado em �0.09.�982 pelo Decreto 
Estadual 19.499. Este parque é um dos mais bem preserva-
dos do estado de São Paulo e protege ecossistemas signifi-
cativos da Floresta Tropical Atlântica, entre 60 e 800 metros 
de altitude. Recebeu o título de Sítio do Patrimônio Mundial 
da Humanidade, concedido pela Unesco, em �998.

Parque Estadual das Lauráceas - abrange parte dos mu-
nicípios de Adrianópolis e Tunas do Paraná e possui uma 
área de 23.863 hectares. Foi criado pelo Decreto Estadual 
729, em 27.06.�979 e apresenta uma vegetação de transi-
ção entre Floresta Atlântica e Floresta de Araucária.

Parque Estadual de Jacupiranga - abrange parte dos mu-
nicípios de Jacupiranga, Iporanga, Cajati, Eldorado Paulista, Barra do Turvo e Cananéia. Foi criado em 08.08.1969 
pelo Decreto-lei 145 e é um dos maiores parques em extensão no Estado de São Paulo, com uma área de apro-
ximadamente 150.000,00 hectares, dos quais, 124.770,72 estão contidos na área do projeto. Esta unidade abriga 
vários conjuntos serranos como as serras do Guaraú, Cadeado, Gigante, onde se localizam inúmeras cavernas e 
rios encachoeirados. É uma das maiores extensões de Mata Atlântica e ambientes associados do estado. Possui 
dois núcleos de estrutura: Caverna do Diabo e Cedro, apenas o primeiro aberto à visitação.

Parque Estadual Intervales (figura 395) - localiza-se en-
tre a serra de Paranapiacaba e o vale do Ribeira, e abran-
ge parte dos municípios de Ribeirão Grande, Sete Barras, 
Guapiara, Iporanga e Eldorado Paulista. Foi criado em �995 
pelo Decreto Estadual 40.135 e possui uma área de apro-
ximadamente 42.000,00 hectares, dos quais, 39.421,11 
encontram-se dentro da área do projeto. Protege áreas de 
mananciais, sítios espeleológicos significativos e encostas 
com alta declividade da Serra do Paranapiacaba que se en-
contram cobertas pela Mata Atlântica. 

Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (figura 396) - foi 
criado em 1958 pelo Decreto Estadual 32.283 com a de-
nominação de Parque Estadual do Alto Ribeira e com a Lei 
Estadual 5973 de 1960, passou a se chamar Parque Es-
tadual Turístico do Alto Ribeira — PETAR. Abrange áreas 
dos municípios de Apiaí e Iporanga e possui uma área de 
aproximadamente 36.000 hectares, sendo que 35.979 estão 
contidas na área do projeto. É um dos parque mais conhe-
cidos do Estado de São Paulo, pois abriga um dos maiores 
e mais significativos patrimônios espeleológicos do Brasil. 
Conta com quatro núcleos de estrutura: Santana, Caboclos, 
Casa da Pedra e Ouro Grosso.

Figura 395 - Palmito juçara, espécie representativa da Ma-
ta Atlântica.

Figura 396 - corredeira no rio Betari.

Figura 397 - Bananeira ornamental, espécie representati-
va da Mata Atlântica.

2.2.5 - Conclusões gerais e recomendações

Como a execução deste estudo concluiu-se que:

	a maior parte dos terrenos da  região se caracteriza por  apresentar um relevo  predominantemente montanhoso, 
drenado por um denso sistema de drenagem que se encontra escavando muito mais do que depositando sedimen-
tos e em toda sua extensão é uma região sustentada quase que exclusivamente por solos e rochas muito pouco 
permeáveis. Portanto, trata-se de um ambiente de escoamento superficial bastante rápido, naturalmente desfavorá-
vel  à infiltração das águas das chuvas no subsolo, vulnerável à erosão acelerada do solo, a grandes deslizamentos 
de terra e à perda rápida da diversidade genética. Sendo assim, em todas as formas de uso e ocupação cuidados 
especiais devem ser tomados  para não acelerar os processos erosivos e  para não desmatar e impermeabilizar 
excessivamente grandes superfícies. Cuidados que não foram e não estão sendo tomados. Em razão disso, seria 
importante que se formulasse de um plano diretor regional visando  promover a recuperação ambiental de algumas 
regiões e estabelecer macrodiretrizes de uso e ocupação, tendo como base fundamental de definição de regras 
as potencialidades e fragilidades do seu meio físico regional. Esse plano deve ser elaborado e administrado em 
conjunto pelos órgãos de planejamento e de gestão ambiental dos estados de São Paulo e Paraná. Para isso, seria 
importante que se estendesse o estudo geoambiental para o restante da bacia;

	existem na  região  terrenos que  apresentam características  geológicas, geomorfológicas, minerais, ambientais 
e potencial turístico ecológico que justificam que sejam transformados em Geoparques. De acordo com a UNES-
CO, dentre algumas características especiais que uma região deve apresentar para ser considerada Geoparque, 
salienta-se que deve abarcar um número de pequenos sítios que, tomados em conjunto, mostram feições geológi-
cas, geomorfológicas importantes, raridade de beleza e apresentam potenciais para gerar atividades notadamente 
ligadas ao turismo ecológico. Como dá-se para concluir com a leitura deste atlas, uma grande região do médio e 
alto Vale encaixa-se muito bem nestes requisitos; 

	trata-se de um ambiente onde existem áreas de grande importância mineral e hídrica. Aspecto que deve pesar 
bastante nas decisões de uso e ocupação do solo. É importante que se leve em conta que os recursos naturais não 
ocorrem onde se quer mas sim onde a natureza os colocou. Dessa forma, nessas áreas, o seu aproveitamento deve 
ser uma forma de uso a prevalecer sobre às demais;

	o potencial turístico da região toda deve ser melhor aproveitado. Seria uma das melhores maneiras de melhorar  
bastante as condições socioeconômicas da região. Potencial existe e são os mais variados. Em praticamente todos 
os setores da bacia existem belas paisagens, além de atrativos de valor histórico e também relacionado a costumes  
diferentes de seus habitantes. No entanto, há de se destacar que, para aumentar o interesse do turista pela região, 
muito ainda se tem que fazer, como: é preciso melhorar bastante as condições de infra-estrutura das cidades, com 
atenção especial para promover a melhoria das condições de hospedagem, de alimentação e dos acessos, que 
são péssimos. Cidades como Apiaí, Ribeira, Iporanga, Adrianópolis e Barra do Turvo, localizam-se em regiões de 
belas paisagens montanhosas. No entanto, deixam muito a desejar em termos de  infra-estrutura receptiva, princi-
palmente no que se refere à questão da hospedagem, da alimentação e da oferta de atrativos que façam com que o 
turista tenha interesse de visitá-las, de nelas se hospedar e permanecer por mais tempo. Continuam sendo cidades 
de passagens para a visitação das grutas do PETAR. Para atrair mais turistas, estas cidades, além de melhorar a 
infra-estrutura,  deveriam também passar por iniciativas de embelezamento, através de projetos paisagísticos, de 
jardinagem e de um convencimento da população para que melhorem as condições visuais de suas moradias, prin-
cipalmente através de jardinagens. Se isso fosse feito, poderiam atrair turistas como atraem as cidades de outras 
regiões serranas do Brasil, como das Serras Gaúchas, por exemplo.  

	uma boa parte da região encontra-se desprovida da mata de grande porte. À exceção das áreas consideradas 
como parques, uma grande parte da bacia encontra-se reflorestada com espécies alienígenas e outra grande parte  
é ocupada por pastagens. Nas áreas de pastagens existem muitas parcelas excessivamente declivosas que foram 
abandonadas e hoje se encontram invadidas por samambaias ou então por uma espécie de gramínea alta. Para 
não deixar que a mata natural se recupere nestas áreas, os fazendeiro todos os anos nelas ateiam fogo. Tal práti-
ca, além de não permitir que a mata de grande porte se recupere, faz com que essas áreas funcionem como focos 
dissiminadores de incêndios, que aos poucos vão eliminando o pouco que resta das pequenas manchas da Mata 
Atlântica que existem em meio às pastagens e no entorno delas. Uma das justificativas dos moradores fazerem isso 
é a de que se deixarem a mata se recuperar eles não têm nenhuma vantagem, pelo contrário, dizem que a terra se 
desvaloriza e, perante o  INCRA, suas propriedade podem ser consideradas como improdutivas. Deveria-se achar 
uma maneira dos proprietários terem alguma vantagem econômica se deixarem que a mata natural de grande porte 
se recupere nessas áreas. Também notou-se que muitos dos incêndios que ocorrem nas matas têm como focos as 
queimadas que os trabalhadores fazem quando limpam as margens das estradas. Essa é uma prática que deveria 
ser proibida e não se deveria mais liberar áreas para reflorestamento com espécies alienígenas na região;  
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	boa parte da mata ciliar do Rio Ribeira foi removida, mesmo a dos trechos onde as rampas de encostas declivosas  
avançam até o leito do rio com formações de belas corredeiras e piscinas naturais. Deveria-se promover o reflores-
tamento dessas áreas com espécies naturais da região. Tornar-se-iam atrativos turísticos importantes; 

	na manutenção e na recuperação das vias de acesso da região deve-se evitar escavar e aprofundar seus leitos.  
A erosividade do solo aumenta bastante em profundidade.  Ao invés de escavá-las, deve-se aterrá-las;

	por fim, deve-se achar uma maneira de resolver por definitivo o problema do depósito de rejeito contaminando 
com chumbo e outros elementos da mina de Panelas, localizado na Vila Motta, município de Adrianópolis. Enquanto 
isso não se resolve, pelo menos para minimizar seus impactos negativos, deveria-se tomar algumas ações como: 
constatou-se que o solo da região está bastante contaminando e este solo, por ser argiloso, entra facilmente em 
suspensão, ou seja, forma muita poeira. Dessa forma, os moradores da região devem ser orientados para sempre 
deixarem suas casas livres de pó; para não fazerem atividades que possibilitam que poeira se levante, como varrer 
os quintais com o solo seco, por exemplo; para diminuir a poeira os pátios das propriedades devem ser gramados 
ou então revestidos; as áreas destinadas à produção de hortaliças devem ser recobertas por uma espessa camada 
de solo transportado de outras regiões. Neste caso, seria bom que se usasse os solos residuais pouco evoluídos 
de rochas calcárias, que têm boa capacidade de reter e fixar elementos; a estrada que liga Adrianópolis à Vila Mota 
deve ser pavimentada e, para evitar que nas suas margens se levante pó, elas não deveriam ser roçadas — desta-
ca-se que, ao que tudo indica, material do depósito de rejeito foi utilizado como saibro nessa estrada — para evitar 
que o vento transporte poeira, enquanto não se resolve de vez o problema, a pilha de rejeito pelo menos deveria ser 
recoberta com solos argilosos transportados dos terrenos calcários. Também deveria-se deixar que a mata cresça 
sobre ela e não se deveria permitir que o gado circule e paste sobre e próximo do local, como foi constatado — o 
gado ao pastar ingere a poeira contaminada que recobre a grama.
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