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Potencialidades aos Recursos Minerais

Base cartográfica digital elaborada a partir da Base Cartográfica do Brasil ao
Milionésimo (2006), onde foram realizados ajustes à imagem do Mosaico Geocover 2.000,
ortorretificado e georreferenciado segundo o Datum WGS84, de imagens ETM+ do
Landsat 7, resultante da fusão das bandas 7,4,2 e 8, com resolução espacial de 14,5m.

Base geológico-ambiental obtida a partir da reclassificação da Carta Geológica ao
Milionésimo da Folha Curitiba SG.22 (Perrotta, et al. 2004).
Utilização do Modelo Numérico de Terreno : Shutlle Radar Topography Mission (SRTM)
com relevo sombreado.

Projeção Cartográfica Cônica Conforme de Lambert.
Sistema Geodésico de Referência: Word Geodesic System - WGS 1984.

Latitude de origem: 24ºS
Longitude de origem: 51ºW
Paralelos padrões: 24º40'S e 27º20'S

Referência Bibliográfica:

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Mapa Geodiversidade do Brasil: Influência
da geologia dos grandes geossistemas no uso e ocupação dos terrenos. Brasília:
CPRM,2006a. 68 p. Inclui 1 CD-ROM.

Perrota, M. M. et al. (2004).Folha Curitiba SG -22. In: Schobbenhaus, C.; Gonçalves, J.H,;
Santos, J.O.S.;Abram, M.B.; Leão Neto,R.; Matos, G.M.M.;Vidotti,R.M.; Ramos, M.A.B.;
Jesus,J.D.A.de (eds.). Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, Sistema de Informações
Geográficas. Programa Geologia do Brasil, CPRM, Brasília. 1 CD-ROM.
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Geodiversidade é o estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de ambientes, composições,
 fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros 

depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético,
 o econômico, o científico, o educativo e o turístico (CPRM, 2006).

Este produto disponibiliza informações sobre o meio físico para
  subsidiar macro-diretrizes de planejamento, gestão ambiental e ordenamento territorial.

Localização da Folha
no continente sul americano

folhas vizinhas

Batimetria

Unidades de Conservação Territórios Indigenas

LEGENDA
Geossítios e Geoparques

LEGENDA
Ocorrências Minerais

Serras Maiores

Serras Menores e Morros

Lineamento das Serras

Rodovias e Ferrovias

Rodovia Pavimentada

Rodovia em pavimentação

Rodovia não pavimentada

Ferrovia utilizada para transporte
de carga

Ferrovia não utilizada

LEGENDA
Transportes e Usinas de Energia Cidades

Porto

aeroporto internacional

campo de pouso

farol

usina de energia

Capital Estadual

Capital Regional

Sedes Municipais
maiores

Sedes Municipais
menores

Principais Atrativos Geoturísticos

Estaduais

Federais

Território já implementado

Território em estudo para implementação

Paleontológico

Morro

Pico

Serra

Cavernas ou Grutas

Recursos minerais energéticos

Gemas

Gemas, Rochas e minerais industriais

Metais ferrosos

Metais nobres

Metais não ferrosos e semimetais

Insumos para agricultura

Material de uso na construção civil

Rochas e minerais industriais

Rochas e minerais industriais, Material de uso na construção civil

Água de uso balneário

Água mineral, ou potável de mesa

Água mineral, ou potável de mesa, Água de uso balneário

Área potencial a ocorrência de recursos minerais 
energéticos

Área potencial a ocorrência de rochas ornamentais, minerais 
industriais e agregados de uso na construção civil

Área potencial a ocorrência de gemas e pedras 
preciosas

Área potencial a ocorrência de gemas, pedras preciosas, minerais
industriais e agregados de uso na construção civil

Área potencial a ocorrência de agregados de uso
 na construção civil

Área potencial a ocorrência de recursos minerais metálicos, 
industriais e rochas ornamentais

Área potencial a ocorrência de água mineral e
agregados de uso na construção civil

Área potencial a ocorrência de recursos minerais metálicos, industriais, 
rochas ornamentais e agregados de uso na construção civil

Área potencial a ocorrência de gemas, pedras 
preciosas e agregados de uso na construção civil

Área potencial a ocorrência de recursos minerais energéticos,
metálicos, industriais e rochas ornamentais

Área potencial a ocorrência de gemas, pedras 
preciosas e água mineral

Área potencial a ocorrência de gemas, pedras preciosas, água mineral,
minerais energéticos e agregados de uso na construção civil

Área potencial a ocorrência de recursos minerais 
energéticos e agregados de uso na construção civil

Área potencial a ocorrência de recursos minerais energéticos,
metálicos, industriais, rochas ornamentais e agregados de uso 
na construção civil
Área potencial a ocorrência de gemas, pedras preciosas, água
mineral, minerais metálicos,minerais industriais e agregados de
uso na construção civil

Área potencial a ocorrência de recursos minerais 
metálicos, industriais e rochas ornamentais

LEGENDA
Aquiferos Carstícos
Vazão em metros cúbicos

Aquiferos Fissurais
Vazão em metros cúbicos

Aquíferos Granulares e Fissurais
Vazão em metros cúbicos

Aquiferos Granulares
Vazão em metros cúbicos

Poços Tubulares Representativos
Nível d'água Estático

0 - 10 m

11 - 30 m

31 - 60 m

61 - 100 m

101 - 150 m

Máxima : 51

Mínima : 0,0020

Máxima : 6224,20

Mínima: 0,46

Máxima : 9915,23

Mínima : 0,0098

Máxima: 7361,07

Mínima: 0,0063

Hidrografia e Área Oceânica

Rios, Lagos, Lagoas e Baías

0-25 m

25-50 m

50-75 m

75-100 m

LEGENDA

Terrenos cársticos ou portadores de rochas calcáreas podendo conter cavidades sujeitas a desmoronamentos ou
colapsos (formação de dolinas).

LEGENDA

DCE Domínio dos sedimentos cenozoicos eólicos.

DCICT Domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados
do tipo coluvião e tálus.

DCMR
Domínio dos sedimentos cenozoicos e/ou mesozoicos
pouco a moderadamente consolidados, associados 
a pequenas bacias continentais do tipo Rift.

DCA
Domínio dos complexos alcalinos intrusivos e
extrusivos, diferenciados do mesozóico, terciário
 e do proterozóico.

DVM Domínio do vulcanismo fissural  do tipo platô.

DSMC Domínio das coberturas sedimentares mesozoicas
(cretáceas), pouco a moderadamente consolidadas.

DSVMP

Domínio das coberturas sedimentares e vulcanossedi-
mentares mesozóicas e paleozóicas, pouco a modera-
damente consolidadas, associadas a grandes e profun-
das bacias sedimentares do tipo sinéclise (ambientes 
deposicionais: continental, marinho, desértico, glacial).

DSPM
Domínio das sequências sedimentares proterozoicas
do tipo molassa, não ou pouco deformadas e 
metamorfizadas.

DSVP1
Domínio das sequências vulcânicas ou vulcanoclás-
ticas proterozóicas, não ou pouco dobradas e 
metamorfizadas.

DSP2 Domínio das sequências sedimentares proterozoicas
dobradas, metamorfizadas em baixo a alto grau.

DSVP2
Domínio das sequências vulcanossedimentares
proterozóicas dobradas metamorfizadas de baixo
a alto grau.

DCMU
Domínio dos corpos máfico-ultramáficos (suítes
komatiiticas, suítes toleíticas, complexos
bandados).

DCGR1 Domínio dos complexos granitoides não deformados.

DCGR2 Domínio dos complexos granitoides deformados.

DCGR3
Domínio dos complexos granitoides intensamente
deformados: ortognaisses.

DCGMGL Domínio dos complexos gnaisse-migmatíticos e
granulitos.

Terrenos com potencial de abatimentos e trincamentos de obras por baixa capacidade de suporte dos solos e/ou
sedimentos.

Terrenos com predomínio de solos arenosos finos ou areno-silto-argilosos de moderado potencial erosivo natural,
mas com alto potencial induzido, pela concentração de águas pluviais e relevo favorável a arenização pela ação 
dos ventos.

Terrenos arenosos com relevo de baixo potencial de erosão hídrica natural, mas favorável à arenização pela ação
dos ventos e das chuvas.

Terrenos formados por solos ou rochas portadoras de argilominerais expansívos ou portadores de descontinuidades
geomecânicas, caso sejam submetidos a escavações um pouco mais profundas que facilitarão as desestabilizações 
e os processos nos taludes de corte.

Terrenos arenosos com alto potencial de erosão hídrica e formação de voçorocas, com solos constituídos de areia
média também com potencial de arenização.

Terrenos que podem existir blocos e matacões de rochas duras inseridas no solo, com alto potencial erosivo induzido
de movimentos de massa e sujeitos à queda de blocos, pela execução de taludes de corte.

Terrenos com geologia e relevo favoráveis a ocorrência de grandes movimentos naturais de massa, incluindo
rolamento de blocos e matacões.

Terrenos com ocorrência de frentes erosivas em segmentos escarpados, com alto potencial de movimentos naturais
pela ação das águas pluviais.

Terrenos com geologia e relevo favoráveis a ocorrência de grandes movimentos naturais de massa, e desplacamento
de rochas devido à xistosidade ou presença de minerais micáceos orientados.

Terrenos formados por solos ou rochas com grande heterogeneidade geotécnica lateral e vertical, portadoras de alta
densidade de descontinuidades geomecânicas, podendo sofrer desestabilização de taludes de corte, caso se atinja 
determinados horizontes estratigráficos.

DC Domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados
ou pouco consolidados, depositados em meio aquoso.

Principais Estradas e Rodovias

Estradas e Rodovias

Ferrovias

Drenagens

Convenções Cartográficas

Cidades

Capital Estadual

Capital Regional

Sedes Municipais maiores

Divisão Político-Administrativa

Privíncia de Missiones (Argentina)

Estado do Paraná (Brasil)

Estado do Rio Grande do Sul (Brasil)

Estado de Santa Catarina (Brasil)

Estado de São Paulo (Brasil)

MN

PR

RS

SC

SP

Astroblema Cascata ou Cachoeira

Espeleológico Balneário

Espeleológico estratigráfico Praia

Geomorfológico Estratigráfico Estância Hidrotermal

Geomorfológico Dunas

Geoparques

Figuras 2 e 3 - Sulcos de erosão induzidos pela exposição na superfície solos residuais da Formação Guabirotuba 
com pedogênese pouco avançada e portadores de argilominerais expansivos.  Região metropolitana de Curitiba.

Dunas móveis - material 
arenoso inconsolidado.

Dunas fixas - material 
arenoso fixado pela 

vegetação.

Material arenoso depositados e ainda em deposição pela ação dos ventos; extremamente friável; ambiente em contínuo processo 

de transformação; obras estarão sujeitas a serem soterradas  (Figura 3).

Ambiente de planícies 
aluvionares recentes. 

Material inconsolidado e de         
espessura variável. 

Da base para o topo, é 
formado por cascalho, areia 

e argila.

Ambiente lagunar - 
Predomínio de sedimentos 

argilosos.

Ambiente marinho costeiro - 
Predomínio de sedimentos 

arenosos.

Ambiente misto 
(Marinho/Continental) - 

Intercalações irregulares de 
sedimentos arenosos, 

argilosos, em geral ricos 
em matéria orgânica

 (mangues) 
(Fm. Cananéia).

Terrenos  de transição entre ambientes aquáticos e terrestres; habitats de vários animais e aves terrestres e aquáticos; importantes 
contribuidores  da umidade do ar;  de domínio dos rios; com muito alto potencial para formação de alagamentos frequentes; boas 
fontes de água doce;  favoráveis para existência de mineralizações do tipo pláceres (ouro, e diamante);  os solos  mantêm umidade 
alta na maior parte do ano, favorecendo  à proliferação de vários tipos de  insetos, fungos, bactérias, o que os torna um tanto insalu-
bre  para o ser humano e inadequado para plantas susctíveis a pragas.  

Amb ien tes  l i t o râneos ,  sob  
influência dos movimentos das 
ondas e marés;  com vales de rios 
afogados e com mistura de água 
doce e salgada; as águas 
subterrâneas podem apresentar 
problemas de salinidade elevada; 
vegetação adaptada às secas e às 
águas .
Maior possibi l idades de se 
enfrentar problemas geotécnicos 
relacionados  à alta incidência de 
solos e sedimentos à base de 
matéria orgânica e de argilas 
excessivamente moles, plásticas e 
aderentes; maior potencial para se 
explotar turfa, argila comum e 
plástica.

Ambiente fluviolacustre - 
Predomínio de sedimentos 
arenosos, intercalados com 

camadas argilosas,
 ocasionalmente com
 presença de turfa.

Ambiente favorável à existência de diatomitos

Frágeis ecossistemas. Importantíssimos  para reprodução de peixes e crustáceos.

Terrenos  junto à linha de costa em 
contínuo processo de modificação e 
sujeitos à erosão e à destruição de obras 
pela ação das onda s do mar (Figura 6).

Ambiente com a ocorrência de depósitos de  
areia com excelentes qualidades para fins 
industriais. (Fm. Cananéia).

Ampliam-se os problemas e as adequabilida-
des relacionadas a alta incidência de matéria 
orgânica, inclusive sob a forma de depósitos 
de turfa.

Figura 9  - Basaltos da Formação Serra Geral e arenitos 
da Formação Botucatu em bela paisagem na região de 
Urubici- SC. 
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Domínio dos sedimentos cenozóicos inconsolidados do tipo coluvião e tálus

Espessos depósitos de areia quartzosa, inconsolidada, associados a ambiente costeiro

em taludes de corte;  

danificam-se rápido;  boa fonte de areia para diversos fins, porém, pode apresentar problemas de salinidade elevada; desprovido de elementos 

que liberam nutrientes para o solo; muito baixa fertilidade natural;  muito  baixa capacidade hídrica; de péssimas características físico-químicas 

para a agricultura; responde muito mal à adubação; quando em meio aquoso é sujeito ao fenômeno da liquefação (tipo areia movediça)   -   grãos 

de quartzo apresentando alto grau de arredondamento e esferecidade e processos pedogenéticos incipientes: material de 

permeabilidade e porosidade elevadas em todas as direções; poluentes se espalham rápido em todas as direções, tanto na lateral como na 

vertical; lençol freático de muito alta vulnerabilidade à contaminação, tanto por fontes pontuais como difusas;  material  de excelentes 

características hidrodinâmicas; de  muito alto potencial armazenador e circulador de água e com boa homogeneidade hidrodinâmica lateral e 

vertical; de muito baixa capacidade de reter e eliminar poluentes;  aquífero superficial livre de fácil e barata explotação; importante fonte de água 

doce da região costeira; absorve grande quantidade das águas das chuvas e por isso é um   importante contribuidor da recarga das água 

subterrâneas e regulador da velocidade do escoamento superficial, portanto não deve  ser permeabilizado e compactado. -  ambiente costeiro,  

com relevo ondulado sob a forma de dunas e sustentado por areias brancas: áreas de grande beleza cênica; podendo ocorrer associada a 

áreas de mangues, restingas e estuários; de grande interesse turístico; importantes para quebrar  a  energia dos fortes ventos que costumam 

soprar na região litorânea.

; bastante erosivo e se desmorona com facilidade 

de muito baixa capacidade de reter e fixar elementos;  salinidade e acidez elevadas;  bastante corrosivo; obras enterradas 

Domínio dos sedimentos cenozoicos eólicos, dunas móveis ou fixas (fixadas pela 
vegetação).

Domínio do magmatismo fissural mesozoico do tipo platô. Rochas originadas a partir de  
um dos maiores eventos vulcânicos que já ocorreu na história geológica da Terra,  entre 
135 e 120  milhões  de anos. Iniciou-se com o processo de separação entre os continen-
tes sul-americano e africano. 
No início do  processo, profundas fendas se abriram na crosta da Terra e por elas, por um 
longo tempo, um imenso volume de lava muito quente e fluída,  de composição principal-
mente básica, se infiltrou e se esparramou na superfície  sob a forma de sucessivos der-
rames,  que cobriram com mais de 1.700 metros de lava grandes extensões dos conti-
nentes sul-americano e africano.  

Predomínio de 
sedimentos quartzo-
arenosos finos, com 

cimentação carbonática 
e intercalações 
subordinadas 

síltico-argilosas 
(Gr. Caiuá / 
F. Goio-Erê).

Predomínio de 
sedimentos arenosos 

mal selecionados 
(Fm. Furnas).

Predomínio de espessos 
pacotes de arenitos de 

deposição eólica 
(Fm. Botucatu).

Intercalações de 
sedimentos arenosos, 

síltico-argilosos e 
folhelhos (Gr. Itararé).

Predomínio de 
sedimentos siltico-

argilosos com 
intercalações arenosas 

(Fm. Ponta Grossa).

Predomínio de rochas bási-
cas intrusivas 

(gabros e diabásio) 
(Rochas Intrusivas do 

Grupo Serra geral - Diques 
Básicos).

Predomínio de rochas 
básicas extrusivas

 (basaltos) 
(Fm. Campos Novos, Fm. 

Capanema,
 Fm. Gramado, F. Nova 

Laranjeiras).

Predomínio de rochas  
ácidas 

(riolitos ou riodacitos )  
(Fácies Caxias).

Predomínio de 
sedimentos quartzo-

arenosos finos 
(Gr. Caiuá / 

Fm. Rio Paraná).

Substrato rochoso formado por  espesso “pacote” (Figuras 5 e 9) de rochas vulcânicas  

derivadas de uma sucessão de derrames de lavas, principalmente de composição mais 

resistemte o que imprime ao pacote vulcânico um aspecto “acamadado” horizontaliza-

do: ambiência geológica favorável à  prospecção de cobre e elementos do grupo da platina; - . 

Predomínio de rochas de textura maciça fina a média, com alto grau de consolidação,  

boa homogeneidade mineral e textural lateral: elevada resistência à compressão; boa ca-

pacidade de suporte; necessitam de explosivos para o desmonte;   características físicas ade-

quadas para produção de brita, pedra de talhe e cantaria (Figuras  5  e 6). -  em muitos locais 

encontram-se densamente fraturadas em várias direções: soltam blocos com facilidade 

em taludes de corte; podem ser desmontadas em pequenos fragmentos  apenas com o uso de 

ferramentas; bastante percolativas (Figura 7); pelas fraturas  poluentes podem se infiltrar e 

chegar rápido até às águas subterrâneas e se espalhar em várias direções; bons aquíferos 

fissurados, mas de potencial de explotação bastante irregular e muito vulnerável à contamina-

ção; dentre os derrames é alta a incidência de tipos densamente  vesículados: bastante 

permeáveis e porosos;  armazenam bastante água; podem ser bons aqüífero porosos; materi-

al de comportamentos geomecânico e hidráulico bastante heterogêneos; pode ser colapsível; 

as vesículas podem estar preenchidas por calcita, sílica e quartzo coloridos;  potencial para 

pesquisar geodos de ágata e outras pedras semi-preciosas (ametista, principalmente) (Figu-

ra 8). - rochas que se intemperizam de forma extremamente heterogênea :  manto de alte-

ração com espessura e grau de pedogênese bastante irregulares.

Predomínio de rochas básicas,  ricas em minerais ferromagnesianos, que 
no  no início do processo de alteração geram argilominerais expansivos e 
liberam vários nutrientes, principalmente cálcio e magnésio: potencial para 
mineralizações de cobre e elementos do grupo da platina; manto de alteração 
com pedogênese pouco avançada  geotecnicamente problemático;  fendilham-
se bastante e torna-se  erosivo e instável se for exposto à variação dos estados 
úmido e seco (Figura 9); onde a pedogênes não é muito avançada costuma apre-
sentar excelente fertilidade natural;- rochas à base de minerais de moderada 
a baixa resistência ao intemperismo físico-químico:  não são muito adequa-
das para serem usadas como brita em obras sujeitas à oscilações intempéricas 
severas;  manto de alteração geralmente profundo,  com pedogênese avançada 
e bastante laterizado, neste caso pode ser bastante ácido; corrosivo; poroso, 
permeável e colapsível; - rochas que se alteram de forma peculiar (decom-
posição esferoidal) (Figura 10): mesmo onde a pedogenese é avançada é  
grande a possibilidade de existir  blocos e matacões de rochas duras mergulha-
dos nos solos; predomínio de relevos suavizados e manto de alteração em geral 
profundo e com pedogênese avançada.

Riolitos e dacitos contendo razoável participação de quartzo muito fino na sua composição e são ricas em feldspato 
potássico: moderada a alta resistência ao intemperismo químico; maior possibilidade de se encontrar afloramentos rochosos 
irregularmente distribuídos; manto de alteração argilo-siltoso, de moderado potencial erosivo; com espessura extremamente 
irregular, pode variar de local para local de raso a bastante profundo; predomínio de relevos acidentados; com escoamento superficial 
rápido e sujeito a formar enxurradas de alto potencial erosivo e destruidor de obras; rochas com ótimas características físico-quimicas 
para produção de brita. - em muito locais encontram-se intensamente microfraturadas em várias direções: neste caso, podem 

ser desmontadas em pequenos fragmentos apenas ao golpe do martelo; bastante percolativas; alta capacidade de armazenamento 
d´água subterrânea. -  alteram-se liberando poucos nutrientes: manto de alteração de baixa a moderada fertilidade natural porém 
de boas características texturais; pode ser rico em potássio.

Rochas de textura média, moderadamente e  
irregularmente fraturadas: quando alteram-
se deixam blocos e matacões maiores; terrenos 
mais favoráveis à existência de rochas com 
boas características físicas e texturais e formas 
de afloramentos mais adequadas para serem 
exploradas para pedra de cantaria e rocha 
ornamental, além de poderem ser bons 
aqüiferos e barreiras hidráulicas.

Rochas de textura fina maciça; geralmente 
intensamente fraturadas em várias 
direções:  bastante percolativas; maior 
vulnerabilidade à contaminação das águas 
subterrêneas;  em muitos locais podem ser 
desmontadas em pequenos fragmentos 
apenas ao golpe do martelo.

Terrenos que têm em 

comum o fato do  

substrato rochoso 

ser formado por es-

pessos empilhamen-

tos de camadas, ou 

pseudo camadas, 

horizontalizadas ou 

sub-horizontalizadas, 

das mais diversas 

espessuras de ro-

chas das mais diver-

sas características  

texturais e estrutura-

is que mudam abrup-

tamente de uma cama-

da para a outra na 

vertical e se mantêm 

relativamente homo-

gêneas na horizontal: 

configuração litoestru-

tural  favorável a que 

existam muitas áreas 

com beleza paisagísti-

ca (Figuras 7 e 8) , curi-

osas e belas formas 

erosivas (Figura 9)  e  

cursos d´água corren-

do sobre o substrato 

rochoso formando be-

las corredeiras, cacho-

eiras e piscinas natura-

is (Figura 3); escava-

ções e perfurações um 

pouco mais profundas 

podem cruzar rochas 

ou manto de alteração 

com os mais variados e 

contrastantes compor-

tamentos geomecâni-

cos e hidráulicos; hi-

drogeológicos e agrí-

colas; as mudanças 

entre litologias diferen-

tes constituem-se em 

descontinuidades geo-

mecânicas e hidráuli-

cas que facilitam as 

desestabilização e o 

aparecimento de  sur-

gências d´água em 

taludes de corte (Figu-

ra 4); terrenos nos qua-

is as características 

geotécnicas , hidráuli-

cas e hidrogeológicas 

mudam e constrastam 

bastante na vertical e 

se mantêm mais ou 

menos homogêneas 

na horizontal. 

Terrenos onde é maior a possibilidade de se encontrar arenitos 

com alto grau de diagênese e silicificação, por isso: em muitos loca-

is  podem ser  bastante  endurecidos, sendo  adequados para serem 

usados como pedra de revestimento e refratários (Figura 7), e podem 

estar com permoporosidade reduzidas; arenitos com a minertalogia  

quase que essenciamente quartzosa: manto de alteração  quase 

que desprovido de silte e argila: bom para ser usado como anti-pó, 

areia e saibro; de muito alto potencial erosivo natural e induzido;  sujeito 

a formação de grandes voçorocas; excessivamente permeável; muito 

vulneráveis à contaminação das águas subterrâneas; muito alto poten-

cial de arenização; muito pobre em nutrientes naturais; excessivamen-

te ácido;  muito baixa capacidade hídrica e de reter elementos (respon-

de muito mal à adubação); sujeitos  ao fenômeno da liquefação (tipo are-

ia movediça), de difícil trafegabilidade.

Arenitos com  matriz carbonática e com razoável participação de silte e argila na composição :  manto de 

alteração com boas caracteristicas químicas e texturais razoáveis para a agricultura.  

D (cretáceas), pouco a moderadamente 
consolidadas. Corresponde aos terrenos correlacionados à Bacia Bauru, uma imensa 
depressão que se formou no Neocretáceo (entre  145  e  99,5 milhões  de anos) e foi 
preenchida, principalmente por sedimentos  continentais, depositados em climas 
áridos e semi-áridos - ambiente típico de deserto. Por isso, são sustentados 
principalmente por sedimentos arenosos.

omínio das coberturas sedimentares 

Domínio das coberturas sedimentares e vulcanossedimentares mesozoicas e 
paleozoicas, pouco a moderadamente consolidadas, associadas a grandes e profundas 
bacias sedimentares do tipo sinéclise (ambientes deposicionais: continental, marinho, 
desértico, glacial e vulcânico).

Arenitos de granulometria média a 

fina; excelente seleção e  grau de 

arredondamento mineral: excelentes 

características hidrodinâmicas; área 

de exposição e de recarga do Aquífero 

Guarani ; extremamente vulnerável à 

contaminação; águas subterrâneas de 

excelente potabilidade; boa fonte de 

areia industrial.

Terrenos que  têm em comum 

o fato da variação litológica 

vertical se dar sob a forma de 

intercalações irregulares entre 

camadas pouco espessas de 

litologias diferentes e porque 

dentre os sedimentos siltico-

argilosos é comum a existên-

cia de tipos de composição 

carbonosa, por isso:  mesmo 

perfurações  escavações pouco 

profundas podem alcançar 

litologias das mais variadas e 

contrastantes características  

geomecânicas , hidráulicas, o 

que  potencializa as desestabili-

zações em taludes de corte e, no 

caso de executar  obras de 

grande porte, ter-se-ão que ser 

realizados ensaios tecnológicos 

de materiais coletados de varias 

profundidades; nas áreas de 

relevo movimentado e com 

desnível altimétrico um pouco 

mais acentuado a textura do 

manto de alteração e, por 

conseqûencia, suas característi-

cas geotécnicas e agricolas 

podem variar em pouco metros  

de muito boas a muito ruins; 

ambien te  favoráve l  para  

prospectar  hidrocarbonetos e 

águas subterrâneas sulfurosas.

Arenitos de granulação média a 
grossa, com baixo grau seleção e 
arredondamento mineral e bastante 
silicificados: baixo potencial hidro-
geológico.

Terrenos que têm em comum o fato 

do susbstrato rochoso ser 

sustentado principalmente por 

litologias que se alteram para 

argilominerais liberando muito 

alumínio: manto de alteração 

argiloso;  bastante poroso; de boa 

capacidade de armazenar água mas 

de baixa transmissividade (pouco 

p e r m e á v e l ) ;  m a n t é m  b o a  

disponibilidade d´água para as 

plantas por longo tempo; não é um 

bom aquífero;  boa capacidade de 

reter e fixar elementos;  compacta-se, 

impermebiliza-se  e se tornam  

suscetível à erosão laminar se for 

submetido à cargas elevadas 

contínuas; assimila bem matéria 

orgânica; responde bem à adução; 

bom manto depurador de poluentes;  

ter renos,  em gera l ,   pouco 

permeáveis; a maior parte das águas 

das chuvas escorre rápido para os 

canais de drenagem; escoamento 

superficial rápido e sujeito a formar 

enxurradas de alto potencial erosivo e 

destruidor de obras; a vazão e o nível 

dos cursos d´água são bastante 

influenciados pelas mudanças 

climáticas (sobem e abaixam rápido); 

baixo a moderado potencial de  

explotação de águas subterrâneas; 

ótima fonte de argila para cerâmica 

vermelha e porcelanatos.

Alta incidência de litologias síltico-

argilosas  microclásticas, finamente lami-

nadas, geralmente densamente microfra-

turados e portadoras de argilominerais ex-

pansivos: fendilham-se bastante,  despla-

cam-se, desagregam-se e se toram bastante 

erosivas e instáveis se  expostas a oscilações 

dos estados úmido e seco; manto de alteração 

com pedogênese pouco avançada inadequa-

do para ser usados como material de emprés-

timo; - dentre as litologias é comum a exis-

tência de tipos de textura maciça, muito  

pouco permeáveis, rijos, excessivamente 

plásticos, de cerosidade e fissilidade ele-

vada: problemáticos de serem  escavados e 

perfurados com sondas rotativas (prendem ou 

fazem as sondas patinarem) e desplacam-se 

com facilidade em taludes de corte, o que con-

tribui bastante para potencializar os movimen-

tos de massas, principalmenteem paredes 

escavadas.

Espesso pacote de arenitos de granulometria fina, com  moderada a baixa seleção e arredondamento gra-

nulométrico, intercalados irregularmente de finas camadas de sedimentos síltico-argilosos: manto de alte-

ração variando de arenoso a areno- siltoso;  com potencial erosivo natural moderado e induzido pela concentração 

das águas das chuvas muito alto; permeabilidade  variando  de moderada onde a pedogênese é pouco avançada a 

alta onde é avançada; com moderado a alto potencial de arenização. 

Empilhamento de camadas horizontalizadas, de diversas espessuras, compostas principalmente de sedimentos siltico-argilosos (Figura 1), intercalados de finas lentes de sedimentos arenosos e conglomerados, estes últimos  à base de seixos e blocos de quartzo, sedimentos pouco a 

moderadamente consolidados, que mudam bruscamente de uma camada para a outra na vertical, depositados em uma bacia sedimentar (Bacia de Curitiba) com profundidade bastante irregular: variação litológica se dá na vertical e se mantém mais ou menos homogênea na horizontal; as mudanças 

abruptas entre litologias diferentes formam importantes descontinuidades geomecânicas e hidráulicas que facilitam as desestabilizações e o aparecimento de surgências d´água em taludes de corte; materiais que podem ser escavados com ferramentas e maquinários de corte; pacote sedimentar de espessura 

muito irregular; em muitos locais escavações um pouco mais profundas podem alcançar rochas duras de outras unidades geológicas,  por isso,  de comportamentos geomecânicos e hidráulicos bem diferentes;  as camadas arenosas e de conglomerados podem ser bons reservatórios locais de água subterrânea e 

podem estar confinadas entre sedimentos argilosos pouco permeáveis; potencial  de explotação de água subterrânea local e bastante irregular; conglomerados podem ser boas fontes de cascalho e seixos para paisagismo; são difíceis de serem escavados e  perfurados com sondas rotativas,  de cravar estacas e é 

um material de comportamentos geotécnico e hidráulico bastante heterogêneos; os sedimentos síltico-argilosos são boas fontes de argila para cerâmica vermelha.  - Predomínio de sedimentos que se alteram para minerais de argila  liberando poucos nutrientes e muito alumínio: manto de alteração 

predominantemente argiloso; bastante aderente e escorregadio quando molhado; quando seco entra e permanece em suspensão por longo tempo (forma muita poeira), o que pode ser um problema sério à saúde, caso a poeira esteja  contaminada com poluentes;  erosividade e a permeabilidade  dependem do gráu 

da pedogênese; a erosividade varia de muito alta onde a pedogênese é pouco avançada, em razão da existência de argilominerais expansivos e neste caso não se presta para material de empréstimo, a moderada a baixa onde é avançada;  a permeabilidade varia de muito baixa onde a pedogênese é pouco 

avançada a moderada a alta onde é avançada, neste último caso, pode ser colapsível; independentemente da pedogênese, compacta-se,  impermeabiliza-se  e se torna susceptível à erosão laminar se for  submetido a cargas elevadas contínuas - não deve ser continuamente arado com equipamentos pesados e 

pisoteado por gado;  bastante ácido; necessita da aplicação de muito calcário dolomítico; de baixa fertilidade natural; bastante poroso, deve apresentar boa capacidade de reter elementos e por isso é um  bom manto depurador; deve responder  bem à adubação e assimilar bem a matéria orgânica; deve apresentar  

boa capacidade hídrica, ou seja, deve manter  boa disponibilidade d´água para as plantas por longo tempo dos períodos secos.  - Alta incidência de camadas à base de argilominerais expansivos:  material geotecnicamente problemático; sofre o fenômeno da alternância dos estados de contração e expansão se 

submetido à alternância dos estados úmido e seco, por isso, nestas condições, fendilha-se bastante (Figura 2) e se torna  bastante erosivo e instável em taludes de corte - nos materiais  com argilominerais expansivos podem se formar processos erosivos tão grandes quanto aos que se formam nas áreas arenosas, 

a exemplo do que acontece na região metropolitana de Curitiba (Figuras 3 e 4).  - dentre os sedimentos é bastante comum a existência de tipos síltico-argilosos,  de permeabilidade muito baixa, mas com porosidade, cerosidade e plasticidades bastante elevadas:   material difícil de ser escavado; causa 

emplastamento de maquinários e ferramentas; prende ou faz as sondas rotativas patinarem ; quando molhado, tornam-se excessivamente escorregadio e aderente; de muito baixo potencial de transmissividade d’água; nas áreas onde o relevo é favorável a que as águas fiquem retidas pode estar saturado em água,  

neste caso, pode ser muito mole e  sujeito ao fenômeno da corrida de lama, caso seja descompressionado por meio de escavações e perfurações. - configuração morfológica regional de terrenos rebaixados em relação às áreas circunvizínhas: sistema de drenagem sujeito a sofrer as consequências 

negativas das fortes e rápidas enxurradas de alto potencial erosivo e destruidor de obras. - ambiente favorável a que existam muitas grandes manchas de  solos transportados e ricos em matéria orgânica, por isso, bastante porosos, permeáveis(Figura 4) e depositados sobre solos residuais argilosos 

pouco permeáveis (Figura 5): materiais de permeabilidade e características físico-químicas, geotécnicas e hidráulicas  muito diferentes; situação favorável a que, principalmente nas épocas chuvosas, forme-se lençol freático temporário próximo da superfície (Figura 6); um complicador considerável para 

execução de escavações  e implantação de infraestruturas subterrâneas  e fontes poluentes e que pode fazer com  que apareçam surgências d´água em taludes de corte nos quais se expõem os dois materiais; o solo rico em matéria orgânica  apresenta boa fertilidade natural e alta capacidade de troca catiônica, por 

isso, responde bem à adubação; é bastante poroso e permeável, funcionando como uma esponja que absorve e armazena grande quantidade das águas das chuvas, razão pela qual tem  grande importância hídrica para melhorar o potencial de recarga das águas subterrâneas, para reduzir  a velocidade  

escoamento superficial e minimizar os problemas relacionados, além de ser  um excelente manto depurador, portanto, deve  ser preservado; por outro lado,  é bastante ácido e corrosivo, o que exige cuidados especiais com a qualidade de materiais enterrados. 

Domínio dos sedimentos cenozóicos e mesozoicos pouco a moderadamente 
consolidados, associados a pequenas bacias continentais do tipo rift, no caso à  Bacia 
de Curitiba, representado pela unidade geo DCMRcsa com predomínio de sedimentos 
síltico argilosos da Formação Guabirotuba.

Dominio dos complexos alcalinos intrusivos e extrusivos, diferenciados do terciário, 
mesozoico e proterozoico. 

Maciços rochosos derivados da superposição de pulsações magmáticas de diversas composições químicas 

com predomínio de rochas alcalinas, ricas em álcalis (Na2O e K2O): complexa associação de pequenos e grande 

corpos de rochas das mais diversas  características minerais e texturais e dos mais diferentes comportamentos 

geomecânico e hidráulico;  - rochas de textura maciça, isótropa, mineralogia não deformada  (Figura 3), com boa 

homogeneidade composicional e textural local, tanto na lateral como na vertical: alta resistência ao corte e à 

penetração, necessitam do uso de explosivos para o desmonte; alta capacidade de suporte e resistência à compressão; 

boa homogeneidade geomecânica, hidráulica local lateral e vertical (Figura 2). Ambiência geológica favorável a 

existência de mineralizações de cobre, cromo, cobalto, platina, prata, níquel, bauxita, amianto, talco, vermiculita, rochas 

ornamentais, fosfatos (apatita), e argila para cerâmica vermelha; associação de rochas que liberam vários nutrientes 

para o solo (cálcio, magnésio e potássio); solos com pedogênese pouco avançada de boa fertilidade natural.

 Representadas pelas rochas plutônicas alcalinas Anitápolis (álicali-sienito, lusitanito, nefelina sienito, malignito, shonkinito, urtito, 

ijolito, melteigito) e Lages (fonolito, nefelina microsienito, sienito, foiaíto, tinguaíto, sodalita fonolito, carbonatito, fenito) e Intrusivas 

Campinas: maior resistência ao intemperismo físico-quimico; maior possibilidade de se encontrar afloramentos rochosos; é mais 

provável que a espessura do manto de alteração seja reduzida e  bastante  irregular; predomínio de rochas que se alteram liberando 

bastante potássio.

 Representados pelos Complexo Alcalino de Tunas (sienito, sienito alcalino, monzodiorito, diorito, monzogabro, gabro e brecha vul-

cânica) com muitas jazidas de rochas ornamentais conhecidas comercialmente como o «granito verde de Tunas do Para-

ná»(Figuras 3 e 4); e o Complexo Alcalino Jacupiranga (dunito, magnetita, clinopiroxenito, flogopita clinopiroxenito, melteijito nefeli-

na clinopiroxenito, nefelina-olivina clinopiroxenito, andesina-flogopita clinopiroxenito, podem ocorrer corpos de ijolito e carbonatito), 

com ocorrência de importante depósito de carbonatitos mineralizados em apatita (fostato como fertilizante) e rochas ricas em mag-

netita.

Predomínio de 
sedimentos 

síltico-argilosos 
intercalados com 

folhelhos betuminosos e 
calcários (Fm. Irati). 

Predomínio de 
sedimentos síltico-

argilosos e calcários 
com intercalações 

arenosas subordinadas 
(Fm. Palermo).

Espessa seqüência sedimentar heterogeneamente 

deformada em condições mais  rúpteis do que dúcteis, 

com grande heterogeneidade litológica, predomínio de 

sedimentos síltico-argilosos (Figura 1),  intercalados 

de  subordinadas camadas de conglomerados 

polimíticos - compostos de seixos de vários tipos de 

rochas (Figura 2); de arcóseos, sedimentos pouco 

dobrados e com moderado grau de consistência: alta 

incidência de falhas e fraturas dispostas em varias 

direções (Figura 2) ; bom potencial a hidrogelógico 

relacionado a falhas, fraturas  e outras descontinuidades 

estruturais e litológicas, resistência ao corte e a penetração 

variando de moderada a localmente alta:  alta 

incidênencia de camadas de conglomerados 

compostos de seixos e blocos de vários tipos de 

rochas, com muito baixo grau de seleção e 

arredondamento  granulométrico (Figura 3): material 

com razoável potencial armazenador e transmissor d`água; 

pode  se constituir em bons aquíferos porosos e 

fraturados;  de comportamento geomecânico e hidráulico 

extremamente heterogêneos; complicado para cravar 

estacas e ser perfurado com sondas rotativas.

Domínio das sequencias sedimentares proterozoicas do tipo “molassa”, nao ou pouco 
deformadas e metamorfizada (Formação Camarinha e Formação Ervalzinho).

Predomínio de 
sedimentos síltico-

argilosos e arenosos, 
contendo camadas de 

carvão (Fm. Rio Bonito).

Profundo manto de 
alteração, com solos resi-
duais e transportados rela-
cionados a várias fases de 

transporte  coluvionar.

Terrenos que têm em 
comum o fato de se-
rem sustentados prin-
cipalmente por litolo-
gias que se alteram 
quase que exclusiva-
mente para argilomi-
nerais que se intem-
perizam de forma bas-
tante heterogênea 
liberando vários ele-
mentos químicos: 
manto de alteração 
argiloso; bastante poro-
so; armazena bastante 
água, mas quase não a 
disponibiliza para circu-
lação; baixo potencial 
de explotação de água; 
de boa capacidade 
hídrica e de reter ele-
mentos;  assimila bem 
matéria orgânica, res-
ponde bem à aduba-
ção;  mantém boa dis-
ponibilidade d´água 
para as plantas por 
longo tempo;  bom man-
to depurador de polu-
entes;  bastante erosi-
vo,  instável e de per-
mebilidade muito baixa  
onde a pedogênese é 
pouco avançada, e ao 
contrário, onde é avan-
çada (nos latossolos, 
(Figura 1) neste caso, 
é um ótimo material de 
emprestimo);  indepen-
dente do grau de pedo-
gênese, compacta-se, 
impermeabiliza-se ex-
cessivamente e se tor-
na suscetíveis à erosão 
laminar se for submeti-
do a cargas elevadas 
contínuas; quando mo-
lhado é bastante ade-
rente e escorregadio; 
quando  seco entra 
facilmente em suspen-
são (forma muita poei-
ra);  boa fertilidade na-
tural; porém com es-
pessura, grau de pedo-
gênese,  profundidade 
e as características 
físico-químicas, geo-
técnicas e hidráulicas 
bastante variaveis;  
mesmo onde a pedo-
gênese é avançada é 
grande a possibilidade 
de existir lajeados e, 
principalmente,  blocos 
e matacões de rochas 
frescas (Figura 4), alea-
toriamente e irregular-
mente distribuídos.

Predomínio de rochas da 
série alcalina saturada e 

alcalina subsaturada (Com-
plexo de Rochas Plutônicas 

Alcalinas Anitápolis).

Predomínio de rochas da 
série alcalina saturada e/ou 
sub-saturada com rochas 
básicas e/ou ultrabásicas 

associadas (Complexo Alca-
lino de Tunas e Complexo 
Plutônico Alcalino Jacupi-

ranga).

Espesso manto de alteração com pedogênese muito avançada: erosividade natural e boa estabilidade em taludes de 
corte; ótimo material de empréstimo;  espessura, textura e permoporosidades favoráveis  para reter e depurar poluentes; boa 
permeabilidade superficial; bastante lixiviado e laterizado, por isso,  deve ser empobrecido em nutrientes naturais e enriquecido em 
alumínio;  deve ser bastante ácido; por outro lado, apresenta excelentes características  físicas para agricultura; com alta 
incidência de solos tipo ¨Terra Roxa¨; predomínio de relevos suavizados, com baixa densidade de drenagem e baixo potencial de 
erosão hidrica natural; bem estabilizados; baixo potencial para ocorrência de grandes movimentos naturais de massa; substrato 
rochoso situado a altas profundidades; terrenos facilmente escaváveis  até  profundidades superiores a 20 metros. 

baixa 

Ambiencia com potencial e existência de  jazidas de carvão; 

Onde o relevo é movimentado, devido à variação litológica ser grande e 

variar na vertical, as características agrícolas, geotécnicas tanto do 

manto de alteração como do susbstrato rochoso, podem variar e 

contrastar bastante em pouco metros,  de muito boas a muito ruins, a 

depender da porção aflorante e intemperizada; terrenos com potencial 

para explotação de rochas calcárias e folhelhos betuminosos 

(ambiente favorável a ocorrência de hidrocarbonetos); existência de 

importantes camadas fossilíferas; onde são as camadas de calcários 

que afloram o manto de alteração pode apresentar excelentes 

características físico-químicas para a agricultura. 

Terrenos que têm em comum o  fato do substrato ser formado por um empilhamento de camadas horizontalizadas,  não muito espessas 

de areia, argila, matéria orgânica e cascalho, litologias  que mudam bruscamente entre si na vertical: as mudanças entre as camadas cons-

tituem-se em descontinuidades hidráulicas e geomecânicas que facilitam os processos  erosivos  e as desestabilizações  em taludes de corte; -  

ambiência geológica favorável para explotar areia,  argila, cascalho e turfa. - dentre os sedimentos existem  camadas de cascalhos à base de  

seixos, blocos e matações  de vários tipos de rochas, especialmente de quartzo e quartzítos: material de comportamento geotécnico extre-

mamente heterogêneo;difícil de cravar estacas, de ser escavado e  de ser perfurado com sondas rotativas; bastante permeável. - alto potencial-

para existência de camadas de argilas excessivamente moles, plásticas e aderentes: material difícil  de ser escavado, causa emplastamento 

excessivo de ferramentas e maquinários; boa fonte de argila para cerâmica; -  sedimentos com  baixo grau de consolidação: podem ser esca-

vados com ferramentas e maquinários de corte; de muito baixa capacidade de suporte; obras sobre eles apoiadas estarão sujeitas a trincamentos,  

abatimentos freqüentes e a se desestabilizarem; - alto potencial para existência sedimentos saturados em água e de solos hidromórficos, 

geralmente  ricos em matéria orgânica, de acidez elevada e lençol freático  aflorante o u então situado a baixas profundidades  (Figuras 

1 e 2):  terrenos com alto potencial para ocorrência do fenômeno da corrida de lama,  se forem descompressionados por meio de escavações; es-

cavações alagam-se rápido; de alto potencial corrosivo (Figura 2); obras enterradas danificam-se muito rápido; se ocorrer vazamento de susbtân-

cias poluentes o lençol freático é contaminado  diretamente (Figura 3); a matéria orgânica pode liberar gás metano, muito prejudicial à saúde; de 

alta mobilidade; pode entrar em combustão espontânea e  se infiltrar em  tubulações de obras,  pondo-as em risco de incêndios e até explosões; 

no aproveitamento agrícola os solos necessitam ser corrigidos com altas cargas de calcário dolomítico e é necessario executar caras e ambiental-

mente incorretas obras para melhorar a drenabilidade; ambiente desfavorável ao plantio de espécies de raízes profundas (as  raizes apodrecem e 

as plantas secam); onde as águas circulam pelas camadas  ricas em  matéria orgânica elas podem apresentar problemas de mau cheiro e de aci-

dez elevada.  -  terrenos contendo muito  locais sujeitos a alagamentos temporários: nesses locais os solos  podem ser salinos, de péssimas 

características agrícolas, mas boa fonte de sais minerais para animais. -  àreas baixas e declividades próximas de zero: terrenos em processo 

de assoreamento; sujeitos a sofrer os efeitos negativos das fortes e rápidas enxurradas que podem vir das áreas altas circunvizínhas;  em contí-

nuo processo de transformação; baixo potencial erosivo e de movimentos naturais de massa; podem ser mecanizados com maquinários motoriza-

dos; configuração morfolitoestrutural favorável tanto à recarga como à descarga das águas subterrâneas;  por isso,  de grande importância hídri-

ca;  drenabilidade superficial e subsuperficial deficientes; problemáticos para implantar infraestrutura subterrânea: redes de esgotos estarão sujei-

tas  a sofrer problemas de deficiência de escoamento e entupimentos frequentes; sujeitos  a alagamentos freqüentes e de  longo tempo de dura-

ção (Figura 4); -  cobertura de solos do tipo transportado, em geral, ricos em matéria orgânica:  solos de características muito diversificadas;  

de boa fertilidade natural, periodicamente renovada pelas enchentes; - cursos d´água lentos, pouco turbulentos e com baixo potencial de 

oxigenação: ambiente com características mais concentradoras do que dispersoras; de baixa capacidade  de se auto-depurar; poluentes demo-

ram muito tempo para se dispersar e se depurar; sistema de dreangem depositando mais do que escavando; em franco processo de assoreamen-

to (Figura 5); - existência de camadas de  areia e cascalho de permeabilidade e porosidade elevadas,  com boa homogeneidade hidrodi-

nâmica  lateral, aflorantes ou então e situadas próximo da superfície: materiais nos quais poluentes migram rápido em todas as direções; de 

alto potencial  armazenador e circulador de  água; aquíferos superficiais livres; de fácil e barata explotação, mas de muito alta  vulnerabilidade  à 

contaminação, tanto por fontes pontuais como difusas. 
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Figura 1: Dunas da Praia da Joaquina - SC.
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Figura 2: Dunas da Praia da Joaquina - SC, avançando 
em direção à área urbanizada.

Figura 3: Dunas da Praia da Joaquina - SC, avançando 
em direção à  área urbanizada.
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Coberturas inconsolidadas ou muito pouco consolidadas,  formadas  por  uma mistura caótica das frações argila, silte, blocos e até matacões (Fotos 1 e 2),  material erodido pela ação da gravidade ou  pelas fortes enxurradas que se formam nos  terrenos acidentados e   depositado, geralmen-

te, nos sopés de encostas declivosas e cuja composição depende da natureza das rochas que ocorrem nas imediações: material de composição, granulometria e de comportamentos geomecânico e hidráulico extremamente  heterogêneos; bastante problemático para ser escavado, para cravar estacas e 

ser perfurado com sondas rotativas; naturalmente instável, o que potencializa bastante os movimentos naturais de massas; obras apoiadas sobre este substrato estarão sujeitas a se desestabilizarem com facilidade;  alto potencial para que blocos se movimentem em taludes de corte (Figura 2)  - dentre os blocos e 

matacões é comum a existência de tipos  à base de quartzo (Foto 2) :  material muito duro e de abrasividade elevada.  -  depósitos com espessura bastante irregular: em muito locais escavações e perfurações um pouco mais profundas;  podem atingir rochas de outras unidades geológicas; a zona de contato 

entre os dois  materiais se constitui em descontinuidades geomecânicas e hidráulicas que facilitam os movimentos de massas, inclusive com a  possibilidade de rolamento de blocos e matacões,  e potencializam as desestabilizações de obras e o aparecimento de surgências d´água em taludes de corte; solos podem 

apresentar problemas de pedregosidade elevada (Figuras 1 a 4);  podem ser boas fontes de seixos e blocos para revestimento, saibro e jardinagem. - material bastante poroso e permeável e nos quais as águas circulam em todas as direções: quando espesso  pode se constituir em bons aquíferos superficiais 

livres, de fácil e barata explotação e boa homogeneidade hidrodinâmica lateral e vertical; poluentes se espalham rápido em todas as direções; muito alta vulnerabilidade à contaminação, tanto por fontes pontuais como difusas;  aquífero que sofre recarga e descarga rápidas; potencial de explotação de água  bastante 

influenciado pelas condições climáticas. 

Figura 4: Região de Foz do Iguaçú - Paraná, as margens 
da  BR 469 / Avenida das Cataratas.

Figura 5: Inundação na várzea do Rio Iguaçu na Região 
Metropolitana de Curitiba.

Camada argilosa

Camada arenosa

Camada argilosa -  sedimentos da Fm Guabirotuba

Solo  rico em matéria orgânica

Terrenos que têm em co-

mum o fato de serem sus-

tentados por um empilha-

mento de camadas de ro-

chas sedimentares de com-

posição quartzo-arenosa, 

síltico-argilosa e conglo-

merática, diferentemente 

consolidadas: terrenos nos 

quais grandes obras linera-

res em poucos quilômetros 

podem cruzar litologias das 

mais variadas característi-

cas minerais, texturais, gra-

nulométricas, geomecâni-

cas, hidraúlicas e hidrodinâ-

micas;   configuração morfo-

litoestrutural favorável a exis-

tência de aquíferos porosos 

confinados, de grande ex-

pressividade areal e boa  ho-

mogeneidade hidrodinâmica 

lateral.

Terrenos  que têm em comum o fato do substrato rochoso ser formado prin-

cipalmente por espessos pacotes de  quartzo-arenitos(Figura 1), com boa ho-

mogeneidade composicional e granulométrica  lateral e  vertical: sedimentos 

à base de quartzo, por isso, de baixa resistência ao cisalhamento; heterogenea-

mente bastante fraturados; potencial para soltar blocos e placas em taludes de cor-

te; pelas fraturas poluentes podem se infiltrar e chegar rápido até às águas subter-

râneas; bastante abrasivos; problemáticos de serem perfurados com sondas rota-

tivas (desgaste rápido de brocas); bastante percolativos: granulometria com bo-

as características hidrodinâmicas: alto potencial armazenador e circulador 

d´água subterrânea; aquíferos ao mesmo tempo porosos e fissurados; de grande 

expressividade areal e boa homogeneidade hidrodinâmica lateral e vertical;  

águas subterrâneas de boa potabilidade -  manto de alteração quartzo-arenoso, 

geralmente bastante friável:  de alta permeabilidade; de baixa capacidade de re-

ter elementos; de baixa capacidade hídrica; responde mal à adubação; bastante 

ácido; de baixa capacidade de depurar poluentes; indequado para práticas agríco-

las de ciclo curto e que exigem mecanização freqüente; naturalmente bastante ero-

sivo e desmorona-se com facilidade em taludes de corte; sujeito à arenização; bas-

tante permeável e poroso; a maior parte das águas das chuvas se infiltram rápido 

no subsolo; terrenos onde as águas subterrâneas são diretamente e abundante-

mente recarregadas;  muito alta vulnerabilidade à contaminação, tanto por fontes 

pontuais como difusas; ricos em água subterrâneas mas  deficientes em águas su-

perficiais;   - nos terrenos arenosos é comum a existência de depressões fe-

chadas (pseudo-dolinas - Figura 6), que se foram na superfície porque o solo 

arenoso migrou ou está migrando para um rio subterrânea: locais de ligação di-

reta entre os fluxos d´água superficial e subterrâneo; por onde poluentes podem se 

infiltrar rápido,  chegar até as águas subterrâneas e se espalhar por longas distân-

cias; sujeitos a afundamentos bruscos, colapsos, que podem complicar bastante a 

execução de perfurações e obras. 

Figura 5: Processo erosivo em um talude sustentado por 
depósito coluvionar, associado aos sedimentos 
arenosos da Bacia do Paraná (Formação Furnas).

Figura 4: Lavra de solo orgânico, utilizado para 
jardinagem. Procedimento bastante inadequado, uma 
vez que estes solos tem  grande importância hídrica e 
ambiental. Região metropolitana de Curitiba.

Figuras 5 e 6 - Solo orgânico, de alta permeabilidade, sobreposto a  sedimentos argilosos muito pouco permeáveis, 
gerando uma situação favorável a que se forme na época das chuvas,  principalmente nas áreas de relevo 
aplainado, lençol freático temporário próximo da superfície. Região metropolitana de Curitiba.

Surgência de água subterrânea em fratura

Figura 10: Decomposição esferoidal nos basaltos, que 
possibilita blocos e matações no meio do solo 
(Missiones/Argentina).

Figura 1 - Afloramento de arenitos da Formação Furnas - 
Região metropolitana de Curitiba-PR.

Figura 2 - Folhelho finamente laminado, com micro-
fraturamento conchoidal e evidência de argilominerais 
expansivos. Região de Rancho Queimado - SC.

Figura 3 - Afloramento da Formação Furnas - Região 
Metropolitana  de Curitiba. A Parte superior é de arenito, 
a parte inferior e um sedimento sítico-argiloso, mais 
erosivo do que o material arenoso, provavelmente 
devido à presença de argilominerais expansivos.

Figura 4 -  Uma surgência d´água na zona de contato 
entre uma camada de arenito permeável (porção 
superior) e uma camada argilosa pouco permeável. 
Afloramento da Formação Ponta Grossa - Região 
Metropolitana  de Curitiba. 

Figura 5 -  Uma depressão fechada associada a arenitos 
da Formação Furnas, um indicativo de que neste local 
existe uma cavidade subterrêa - Região Metropolitana  
de Curitiba. 

 9

Figura 11  -  Lavra de arenito da Formação Furnas, 
altamente silicificado e endurecido, utilizado como 
pedra de cantaria e também como refratários. - Região 
Metropolitana  de Curitiba. 

Figuras 7 e 8-  A bela forma erosiva associada aos 
arenitos da Formação Ponta Grossa, desenho originado 
devido à diferença de grau de endurecimento das 
camadas de arenito. Vila Velha- PR. 

Figura 10  - Manto de alteração arenososo, associado à 
Unidade-geo DSMCe -  correspobdente aos arenitos do 
Grupo Caiuá. 

Figura 6 -  Devido às camadas de sedimentos serem 
horizontalizadas elas se delimitam com os otros tipos de 
terrenos geralmente através de relevo escapardo, a 
exemplo da bela escarpa na Região Metropolitana de 
Curitiba, sustentada, principalmente por arenitos  da 
Formação Furnas, englobada na Unidade-geo  
DSVMPa . As áreas escarpadas são terrenos de grande 
importância ambiental e hídrica e alta suscetibilidade a 
movimento de massas, uma vez que, em grande parte, 
são sustentadas por depósitos de tálus - Domínio- geo 
DCICT. 

Figura 4 -  Sopé de uma escarpa sustentada por 
depósitos de tálus, neste caso, derivados de arenitos da 
Formação Furnas, correpondende à Unidade-geo 
DSVMPa,  uma área de muito alto potencial de 
movimentos naturais de massa - Região Metropolitana 
de Curitiba.

Figura 1  -  Afloramento de um sedimento síltico-argiloso 
exibindo intenso sistema de microfraturas  de 
ressecamento, que faz com que se desmonte em 
pequenos fragmentosse for exposto à oscilação de grau 
de umidade, uma característica sugestiva de 
argilominerais expansivos. Àrea de definição da 
Formação Camarinha, Região Metropolitana de Curitiba.

Figura 2 -  Afloramento de conglomerado contendo 
denso sistema de fraturas abertas, associado à 
Formação Camarinha. 

Figura3-  Afloramento de conglomerado no qual pode-se 
observar seixos angulosos  dos mais diversos tipos de 
rochas, associado à Formação Camarinha. Região 
metropolitana de Curitiba. 
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Figura 1 -  Camada argilosa da porção inferior mais 
erosiva que a camada arenosa da porção superior -  
Formação Guabirotuba  Região metropolitana de 
Curitiba.
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Predomínio de 
intercalações de 

paraconglomerados 
(tilitos) e folhelhos.

8.6

2.2

Domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados ou pouco consolidados, deposita-
dos em meio aquoso.  São os terrenos  geologicamente mais novos da região e topogra-
ficamente  rebaixados em relação às  áreas circunvizinhas e onde  estão se depositan-
do os sedimentos do atual ciclo de erosão, por isso, encontram-se  em processo de for-
mação. 
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DOMÍNIOS E UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS ECARACTERÍSTICAS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E GESTÃO AMBIENTAL

13.1

14.1.2

 Intrusivas básicas ( Ex: Gabro de Apiaí).

14.1.1

12.4

Independente de outras variáveis, os diferentes tipos de 

granitos têm  em comum o  fato da mineralogia essencial 

ser  à  base de feldspatos, mineral que se altera para 

argilominerais liberando muito alumínio: manto de alteração  

à  base de argila, por isso, a permeabilidade e a erosividade 

dependem da evolução pedogenética; a permeabilidade  varia 

de baixa onde a pedogênese é pouco avançada a moderada 

onde é avançada, podendo,  neste caso, se for espesso, ser um 

bom aquífero; onde a pedogênese é pouco avançada, a 

erosividade varia de moderada a alta;  neste caso,  também se  

desestabiliza com facilidade em taludes de corte (Figura 1) e 

não é adequado como material de empréstimo; onde a 

pedogênese é avançada, é pouco erosivo, mantém boa 

estabilidade em taludes de corte e é  bom material de 

empréstimo,  porém, pode ser colapsível e apresentar excesso 

de alumínio; pode ser excessivamente  ácido e   pobre em 

nutrientes naturais;   independente da evolução pedogenética, é 

bastante poroso;   de boa capacidade hídrica e de reter 

elementos;  responde bem à  adubação; é  bom manto 

depurador; compacta-se e impermeabiliza-se e se torna 

suscetível à erosão laminar  se submetido a cargas elevadas 

contínuas; quando seco, pode ser  bastante duro e entra 

facilmente em suspensão (forma muita poeira);   quando 

molhado, torna-se bastante aderente e escorregadio.  -  nos 

granitos as águas subterrâneas circulam e se armazenam 

em falhas e fraturas (Figura 11), que são de incidência e 

distribuição extremamente irregulares: potenciais de 

explotação e de vulnerabilidade à contaminação das águas 

subterrâneas  variáveis  de local para local  de baixos a altos. - 

alteram-se de forma bastante heterogênea: profundidade e 

espessura do manto de alteração bastante  irregulares;  mesmo 

onde a pedogênese é avançada é grande a possibilidade de  

existir blocos e matacões  de rocha frescas,  aflorantes ou 

mergulhados no solo, o que pode  dificultar bastante a execução 

de perfurações e escavações e gerar problemas de 

instabilidades de fundações de obras.  

Granitos com textura anisotrópica (minerais não-orientados) (Figura 3):  boa homogeneidade 

mineral, textural, geomecânica e hidráulica, tanto na lateral como na vertical; alto potencial para existência 

de grande quantidade de  blocos e grandes matacões irregularmente distribuidos;   espessura do manto 

de alteração pode variar de local para local de rasa a profunda; grantos mais favoráveis  à  existência de 

caulim (Figura 4) e  mineralizações de fluorita, wolfrâmio, cassiterita, nióbio, tantalita e topázio.  nas 

bordas dos maciços costumam ser intensamente  fraturados em várias direções:  neste   caso são 

bastante percolativos;   a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas  é alta;   soltam blocos  

e se desestabilizam  com facilidade em taludes de corte (Figura 12) e apresentam bom  potencial 

circulador e armazenador de água subterrânea.   A densidade e a regularidade da distribuição das 

fraturas diminuem em direção às porções centrais do maciço:  nestes locais é maior possibilidade de 

existir grande quantidade  de blocos e grandes matacões (Figuras 8 e 9) e de se encontrar granitos com 

boas qualidades texturais para rocha ornamental e pedra de cantaria (Figura 5) ;  - granitos mais  

resistentes ao intemperismo físico-químico: sustentam relevos geralmente montanhosos, com muitas 

áreas de  beleza cênica, naturalmente  suscetíveis a grandes movimentos de massa, inclusive envolvendo 

rolamento de grandes matacões; os rios  que passam  por  estes granitos costumam ser atulhados de 

blocos e matacões e geralmente  formam muitas cachoeira e corredeiras  ( Figura  10).

Granitos com deformação dúctil heterogênea, variando  de  intensa nas bordas dos maciços, onde 

podem apresentar a mineralogia fortemente isorientada segundo uma direção preferencial,  a 

incipiente nas porções mais centrais, onde a mineralogia é isótropa e predomina a deformação 

rúptil sobre a  dúctil: materiais de comportamentos geomecânicas e hidráulicos bastante heterogêneas;  

nas bordas do maciço é alta a incidência de  descontinuidades geomecânicas e hidráulicas, que facilitam a 

percolação  de fluídos,  os processos intempéricos, o desplacamento das rochas,  as desestabilizações de 

taludes de corte;     é  menor a possibilidade de existir  grandes matacões e o  manto de alteração costuma 

ser profundo, mas com  pedogênese geralmente é bastante irregular.

Granitos 
intensamente 
deformados       
(Figura 2)      

(granitos pré e sin-
tectônicos). 

Domínio dos complexos granitóides variando de não deformados (1) a deformados (2) 
e intensamente deformados (3) - Rochas derivadas de magmas ácidos, que se 
cristalizaram em profundidades, ambientes e momentos tectônicos diferentes, o que 
levou a dividi-los em três  Domínios Geoambeintais 1, 2 e 3, os quais, por sua vez, 
foram sub-divididos em várias Unidades Geoambientais.

Domínio dos complexos gnaisse-migmatíticos e granulitos.
Rochas  produtos de intensa transfomação metamórfica  de  outras rochas,   que ao 
longo de sua história evolutiva sofreram os efeitos da superposição de vários episódios 
tectônicos sob condições diferenciadas de elevadas temperaturas e pressões. Por isso 
fundiram-se, refundiram-se, foram penetradas por material magmático mais novo e 
sofreram grande transporte tectônico em estado dúctil (plástico), transformando-se em 
rochas bem diferentes do que eram originalmente, e cujas características dependem do 
material de origem e dos efeitos metamorficos, o que levou a dividir o Domínio em 6 
Unidades-geo.

Complexa associação de litologias das mais  diferentes idades, origens e características físico-químico-texturais, com predomínio 

de rochas formadas por uma mistura fundida de litologias diferentes, que aparecem como manchas difusas (Figuras 7 e 10), ou 

então, mais comumente,  formando um bandamento composicional e deformacional plano-paralelo, ou lenticularizado  (Figura 1),  

das mais diversas espessuras,  alternando-se irregularmente entre si bandas de rochas com mineralogia isorientada, 

intensamente deformada e ricas  em minerais micáceos (biotita), com  bandas  quartzo-feldspáticas (granitóides), com a 

mineralogia prismática não-deformada (Figura 1):  rochas com grande heterogeneidade geomecânica, hidráulica, hidrogeológica 

local, tanto na lateral como na vertical; ensaios tecnológicos pontuais têm pouca representatividade lateral e vertical;  custos 

elevados, tanto na fase de planejamento como na da execução de obras; compostas de materiais de  resistência ao intemperismo 

físico-químico muito contrastantes; alteram-se de modo bastante  diferenciado; manto de alteração,  geralmente profundo mas 

com  espessura,  pedogênese e características físico-químicas (Figura 2) bastante  irregulares; onde a pedogênese é  pouco 

avançada o manto de alteração é extremamente erosivo se exposto  à concentração da águas pluviais (Figura 3) e se 

desestabiliza  com facilidade em taludes de corte, neste caso, não é adequado para ser usado como material de empréstimo;  

rochas compostas principalmente de ninerais que se alteram para minerais de argila, com razoável participação de 

quartzo e ricas em minerais  ferromagenesianos:  manto de alteração de textura argilo-síltico- arenosa; bom para ser usado 

para fabricação de cerâmica vermelha;  bastante aderente e escorregadio quando molhado (Figuras 6 e 9); quando seco, entra 

facilmente em suspensão; bastante poroso de boa capacidade hídrica; mantém boa disponibilidade de água para as plantas por 

longo tempo dos períodos secos; boa capacidade de reter elementos, bom manto depurador, responde bem à  adubação; 

compacta-se, impermebiliza-se e se torna suscetível à erosão laminar (Figura 5) se submetido a cargas elevadas contínuas; onde 

a  pedogênese é pouco avançada  pode apresentar  boa fertilidade natural ; onde a pedogênese é avançada é  pouco erosivo, 

mantém  boa estabilidade em taludes de corte, mas pode  apresentar problemas de acidez elevada; permeabilidade variando de 

baixa onde a pedogênese é pouco avançada, a moderada onde é avançada; terrenos naturalmente pouco permeáveis, 

predominando relevos  bastante movimentados,   com alta densidade de canais de drenagem, desfavoráveis à recarga das águas 

subterrâneas; com escoamento superficial rápido e sujeito a formar enxurradas de muito alto potencial erosivo e destruidor de 

obras (Figuras 8 e 9) ; suscetíveis a movimentos de massa, principalmente induzidos pela execução de cortes; -  rochas 

com predomínio da deformação dúctil sobre a rúptil:  com marcante  orientação mineral penetrativa  isorientada, por vezes 

formando superfícies planares que potencializam os movimentos naturais de massas,  facilitam a percolação de fluídos e que se 

soltem blocos ou placas em taludes de corte  (Figura 11);  pouco a moderadamente e muito irregularmente fraturadas: 

potencial de explotação  d´água  subterrânea moderado a baixo, local e  extremamente irregular;  -   o  processo de 

migmatização mais dispersa do que  concentra elementos metálicos: baixo potencial metalogenético. 

Predomínio das séries 
graníticas peralcalinas 
(Granito Zimbros, Gra-
nitóides Rio da Luz).

Predomínio das séries 
graníticas alcalinas       

(Domínio Embu,      
Complexo Lajeado,   
Granito Angelina).

Predomínio de gnaisses      
paraderivados (complexo    

Apiaí-Mirim superior,  Gnaisse 
Tigre).

Predomínio de gnaisses orto-
derivados. Podem ocorrer   

porções migmatíticas (Unidade 
de Gnaisses Migmatitos      

Bandados). 

Predomínio de gnaisses, mig-
matitos (Figura 7) e/ou        

granulitos, com alta incidência 
de corpos de metamáficas e/ou 

metaultramáficas                
(Complexo Atuba, Jotunito     

Atuba, Complexo Granulitico 
Santa Catarina).

Predomínio de gnaisses,     
migmatitos e/ou granulitos             

associados com rochas        
metamáficas e/ou                 

metaultramáficas, incluindo 
formações ferríferas bandadas.

Predomínio de gnaisses       
granulíticos ortoderivados.   

Podem conter porções        
migmatíticas.

Predomínio dos grani-
tóides peraluminosos. 

Predomínio de migmatitos    
ortoderivados.

Predomínio das 
associações 

charnokíticas.

Predomínio das séries 
graníticas subalcalinas.

Granitos à base de feldspatos potássicos: rochas  de tonalidades 

avermelhadas a rosadas; geralmente  com boa homogeneidade textu-

ral e mineral  lateral e vertical;  bom potenciais para se buscar rochas 

com boas qualidades ornamentais; ambiência geológica  favorável 

para existência de mineralizações de ouro, wolframita e molibednita; 

manto de alteração com pedogênese pouco avançada pode ser  ser 

rico em potássio.

Predomínio das séries 
graníticas subalcalina 
(Suíte Intrusiva Nova 

Trento, Granito Estrela).

Granitos com razoável participação de hornblenda e biotita na 

composição: minerais  ferromagnesianos que liberam  bastante 

magnésio durante a alteração; onde a pedogênese não é 

excessivamente avançada, o manto de alteração pode ser de boa  

fertilidade natural.

Granitos  pobres em minerais ferromagnesianos e ricos em mine-

rais aluminosos: manto de alteração de muito baixa fertilidade natural; 

geralmente com excesso de alumínio trocável; pode ser     excessiva-

mente  ácido.

Predomínio da deformação dúctil sobre a rúptil: granitóides com a mineralogia diferentemente mas 

formente  deformada e estirada segundo uma direção preferencial  (Figura 2) ao logo de todo o maciço, por 

vezes formando  superfícies planares com alta concentração de biotita,  constituindo-se  em   planos 

percolativos e em descontinuidades geomecânicas e hidraúlicas importantes;  rochas com grande 

heterogeneidade lateral e vertical;   ensaios tecnológicos pontuais têm  pouca representatividade lateral e 

vertical; menor a possibilidade de se isolar   blocos e grandes matacões durante o processo de  alteração; 

características texturais não  muito adequadas para obtenção de agregados e pedra ornamental;   a 

deformação diferenciada diminui a  resistência ao intemperismo físico-químico e por isso o manto de 

alteração costuma ser bastante profundo; onde a pedogênese é pouco avançada pode  conter alta 

proporção de   minerais micáceos (biotita), neste caso,  é bastante erosivo, instável em taludes de corte 

(Figuras 6 e 7) e é  inadequado para ser usado como material de empréstimo;     granitóides pouco e muito  

irregularmente fraturados; baixas  permoporosidade primárias e secundárias;  baixo potencial 

hidrogeológico.

Granitos com razóavel participação de  minerais ferromagnesia-

nos na composição, (minerais escuros da Figura 2) : onde a pedo-

gêse não é excessivamente avançada, o  manto de alteração pode 

apresentar  boa fertilidade natural. 

Rochas derivadas da transformação metamórfica de antigas sequências 

vulcanossedimentares marinhas, por isso, ocorrem intercalados aos 

gnaisses quartzitos, rochas ígneas metabásicas, ultrabásicas ou 

ultramáficas; silimanita-xistos; calciosilicáticas e calcários, rochas que  

ocorrem tanto sob a forma de  finas  descontínuas lentes como também 

como espessos corpos de centenas de metros, em geral, bastante 

intemperizadas:  acentuam-se os problemas geotécnicos  e ambpliam-se as 

possibilidades de existirem importantes armadilhas hidrogeológicas 

relacionadas a mudanças abruptas entre litologias  de características físico-

químicas   muito diferentes;   manto de alteração com pedogêse pouco 

avançada com muitas diferenciações locais de características físico-químicas  

(Figura 9);   rochas calcárias,  metabásicas e calciosilicáticas liberam 

vários nutrientres durante o intemperismo;  manto de alteração e pode  

apresentar excelentes características físico-químicas para agricultura; calcários 

podem ser explorados para diversos fins e podem conter cavidades 

subterrâneas sujeitas a  colapsos (afundamentos)  - Rochas granulíticas  

apresentam elevado  grau de coesão mineral e alta resistência ao 

intemperismo físico-químicol: são   extremamente duras;  de  muito alta 

resistência  ao corte ,  penetração e compressão;  de alta capacidade de 

suporte; terrenos com maior possibilidade de se encontrar afloramentos 

rochosos irregularmente distribuídos. 

Rochas produtos do metamorfismo de antigas rochas de origem ígnea 

plutônica:  as características texturais e os comportamentos geomecânicos, 

hidraulicos e hidrogeológicos se mantêm um pouco mais homogêneos;  maior 

possibilidade de se encontrar rochas quartzo-feldspáticas pouco deformadas, 

sob a forma de blocos e matacões,  aleatoriamente distribuídos  (Figura  6) . 

 Domínio das sequências vulcanossedimentares proterozoicas, não ou pouco dobradas 
e metamorfizadas.  Substrato rochoso  sustentado, principalmente, por rochas 
vulcânicas, originadas a partir de várias pulsações  magmáticas, de diversas 
composições químicas e manifestadas  sob a forma de derrames e, mais restritamente, 
como típicos  vulcões explosivos, e associadas, em diferentes  proporções, com rochas  
sedimentares, o que levou a dividir o Dominio em quadro Unidades-geo.

Domínio das sequências vulcano sedimentares proterozoicas dobradas 
metamorfizadas de baixo a alto grau.

Rochas ricas em minerais ferromagnesianos e pobres em quartzo:  ao intemperismo físico-químico;  

densidade alta; não muito adequadas para serem usadas como agregados e placas de revestimento em obras sujeitas a grandes oscilações de 

temperatura e grau de umidade; absorvem e armazenam muito o calor e  podem se fendilhar quando expostas ao sol; alteram-se de modo 

bastante diferenciado quase que exclusivamente para argilominerais, liberando vários elementos químicos, principalmente magnésio, 

cálcio, ferro e alumínio e no início da alteração geram argilominerais expansivos:  manto de alteração argiloso;  geralmente com espessura 

e pedogênese bastante irregulares; mesmo onde a pedogênese é avançada pode existir blocos e matacões de rochas duras, em quantidade, 

distribuição e tamanhos bastante diferentes (Figuras 1 e 2);  bastante poroso; de  boa capacidade hídrica e de reter elementos;  bom manto 

depurador de poluentes; responde bem à adubação; mantém boa disponibilidade d´água para as plantas por longo tempo dos períodos secos; 

bastante escorregadio e aderente quando molhado; causa  emplastamento excessivo de ferramentas e maquinários; terrenos problemáticos 

para executar obras que envolvessem escavações e movimentação de terra durante as épocas chuvosas;  quando seco pode se tornar muito 

duro e  entra facilmente em suspensão (forma muita poeira) (Figura 3);  onde a pedogênese é pouco avançada, contém argilominerais 

expansivos,  neste caso, se submetido à oscilação  de grau de umidade, tona-se  bastante erosivo, se desestabiliza com facilidade  instável em 

taludes de corte (Figura 1)  e pode danificar obras enterradas,  e não é adequado para material de empréstimo; onde a pedogênese é pouco 

avançada, apresenta razoável permeabilidade, baixa erosividade, boa estabilidade em talude de corte, mas pode ser colapsível e  geralmente 

contém  altas concentrações de ferro e alumínio (laterizado, bastante ácido, corrosivo). - rochas de textura fina a média e elevado grau de 

coesão mineral:  dureza elevada;  necessitam de explosivos para o desmonte, boa capacidade de suporte. - geralmente bastante fraturadas 

em várias direções: bastante percolativas; pelas fraturas poluentes podem se infiltrar e chegar rápido às águas subterrâneas;  bom potencial 

circulador e armazenador de água subterrânea, porém, de potencial de explotação local e  bastante irregular; soltam blocos com facilidade se 

expostas em taludes de corte; a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas  varia de baixa onde o manto de alteração é profundo a 

alta onde as rochas afloram.

 moderada a baixa resistência 

Domínio dos corpos máficos-ultramáficos (suítes komatiíticas, suítes toleíticas e 
complexos bandados) e intrusivas básicas e/ou  ultrabásicas.

Predomínio de                       
metarenitos, quartzitos e 

metaconglomerados            
(Fm. Betari).

Intercalações irregulares 
de metassedimentos    

arenosos e                       
síltico-argilosos                    
(Fm. Furnas).

Intercalações irregulares 
de metassedimentos      

arenosos, metacalcários, 
calcossilicaticas e xistos 
calcíferos (Fm. Antinha, 

Fm. Iporanga, Fm. Peraú).

Predominio de                      
metacalcários com          

intercalações subordinadas 
de metassedimentos           

sítico-argilosos e arenosos 
(Fm. Antinga,                   

Fm, Gorotubinha).

Predomínio de quartzitos 
(Quartizito Serra das Pe-

dras). 

Associação  de              
metacherts,                   

metavulcânicas, formações 
ferríferas e /ou               

manganesíferas,           
metacalcários,               

metassedimentos          
arenosos e síltico-argilosos 

(Grupo Votuverava,       
Formação Nhunguara). 

Predomínio de                 
metassedimentos           
síltico-argilosos,            

representados por xistos 
(Unidade Cachoeira).

Predomínio de metacherts, 
metarenitos, metapelitos, 

vulcânicas básicas,                
formações ferríferas e      

formações manganesíferas 
(Formação Betara)

Predomínio de rochas    
metabásicas e               

metaultrabásicas            
(Formação Piririca). 

Predomínio de rochas    
metacalcárias, com             

intercalações finas de         
metassedimentos             
síltico-argilosos              

(Formação Antinha). 

Predomínio de                  
metassedimentos             
síltico-argilosos,                

representados por xistos.

 Domínio das coberturas sedimentares proterozoicas, não ou muito pouco dobradas e 
metamorfizadas. Caracterizadas por um empilhamento de camadas horizontalizadas e 
sub-horizontalizadas de várias espessuras, de sedimentos clastoquímicos de várias 
composições e associados aos mais diferentes ambientes tectono-deposicionais, 
implicando em grande diversidade litológica, o que levou a divisão de 5 Unidades-geo.

Terrenos que  têm  em comum o fato   do substrato rochoso ser formado por uma complexa associação de rochas de características muito diferentes e que mudam bruscamente de 

uma para outra, principalmente  na vertical,  fazendo com que,  em muitos  locais o  pacote   rochoso exiba  um aspecto acamadado,  por isso: 

metros podem cruzar rochas e manto de alteração com os mais variados e contrastantes 

diferentes   formam descontinuidades  que potencializam  as desestabilizações,   as surgências de  água em taludes de corte e os movimentos de massa;  a profundidade, o  grau de pedogênese,  

as características físico-químicas e a qualidade agrícola  do manto de alteração costumam   variar bastante  de local para local, podendo, em poucos metros se passar de uma mancha de solo  muito 

bom para um muito ruim; ensaios  tecnológicos  pontuais têm pouca representatividade lateral e vertical; custos elevados tanto na fase de planejamento como na de  execução de obras;  relevos com 

muitas diferenciações  de formas e com potencial erosivo e natural de movimentos de massas muito difenciados. - dentre as rochas vulcânicas predominam as de composição ácida  e 

intermediária, geralmente apresentando uma textura fina, maciças e com muitas fraturas, localmente ocorrem porções de composição mais básica :  moderada a alta resistência ao 

intemperismo físico-químico e  ao corte e à penetração; muito boa capacidade de suporte e alta resistência à compressão;    soltam blocos com facilidade em taludes de corte; bastante percolativas; 

pelas fraturas poluentes podem se infiltrar e chegar rápido até às  águas subterrâneas; potencial de contaminação das águas subterrâneas bastante irregular, podendo variar de local para local de 

baixo a alto;  excecelentes fontes  para produção de brita (Figura 1);  bastante percolativas; alto potencial de armazenamento e transmissividade d´água via fraturas; em muitos locais podem ser tão 

densamente   fraturadas que podem ser desmontadas em  pequenos fragmentos apenas ao golpe de martelo ( Figura 2); podem ser bons aquífero fissurais;   - associação de rochas  magmáticas 

e sedimentares vculcanogênicas: ambiência  favorável para prospectar vários elementos metálicos,  especialmente mineralizações hidrotermais,  vários tipos de argila, inclusive caulim (Figura 

4),  e brita (Figuras 1 e 2); potencial para existência de bons aquíferos tanto  fissurais como  porosos, mas de  potencial de explotação bastante irregular;  ntercalações entre litogias de 

características hidrodinâmicas contrastantes. - podem se constituir em   excelentes  armadilhas hidrogeológicas. - dentre os sedimentos é comum a existência de  tipos à base de quartzo ( 

arenitos): material bastante abrasivo;  de alta resistência ao  intemperismo físico-químico;  dureza elevada;  necessitam de explosivo para o desmonte; baixa resistência ao cisalhamento, 

geralmente intensamente  fraturado em várias direções;   alto potencial  de infiltração e  armazenamento de água;  podem ser excelentes aquíferos;  águas associadas a  rochas quartzosas 

costumam apresentar excelente potabilidade; - também é alta a incidência de sedimentos síltico-argilosos,  tanto de   textura ou maciça como finamente laminada (Figura 5), geralmente  

evidênciando a presença de argilominerais expansivos: materiais de cerosidade elevada;   problemáticos do ponto de vista geotécnico e de serem  perfurados com sondas rotativas (prendem ou 

fazem as sondas patinarem); desplacam-se e se desestabilizam com facilidade em taludes de corte;  muito pouco permeáveis; desagregam-se e se tornam bastante erosivos  se expostos na 

superfície à oscilação de grau de umidade; materi para obras entrerradas podem  -   é  também comum a ocorrência de  conglomerados ,   compostos   de  seixos dos mais  diversos 

tamanhos e originados dos mais variados  tipos de rochas, principalmente vulcânicas:  material de comportamentos geomecânico e hidráulico extremante heterogêneos;  problemático  para 

cravar estacas e ser  perfurado com sonda rotativas; gera manto de alteração pedregoso e com pedogênese, em geral, bastante diferenciada. 

escavações e perfuraçõres de poucos   

comportamentos geomecânicos, hidráulicos,  hidrogeológicos e pedológicos;  as mudanças entre rochas 

Predomínio de vulcanismo 
ácido a intermediário 

(Orógeno Pelotas / Bacia 
de Campo Alegre).

Predomínio de sedimentos 
arenosos e conglomerados 

(Gr. Castro).

Unidades com predomínio de rochas vulcâni-

cas, em geral,  intensamente fraturadas em  

várias direções: maior possibilidade do subs-

trato rochoso endurecido estar aflorante ou en-

tão estar  situado a baixas profundidades; alta 

incidência de afloramentos rochosos intensa-

mente fraturados que podem ser desmontados  

em pequenos fragmentos apenas ao golpe do 

martelo; maior potencial para se explotar rochas 

para brita  (Figura 1 e  2)   e maior possibilidade 

de ocorrer  despreendimentos de blocos em talu-

des de corte; predomínio de relevos acidenta-

dos, com alto potencial de movimentos naturais 

de massa e escoamento superficial rápido e suje-

ito a formar enxurradas com grande volume de 

água e de muito alto potencial erosivo e destrui-

dor de obras; que exigem escavações e para 

plantar infraestrutura subterrânea;   com  alto 

potencial para existência de bons  aquífero fratu-

rados; águas subterrâneas muito vulneráveis à 

contaminação.

Vulcânicas ácidas a 
intermediarias intercaladas 
de sedimentos arenosos e 

síltico- argilosos           
(Fm. Guaratubinha).

Predomínio de 
ortoconglomerados             
(Fm. Guaratubinha -  

porção inferior).

Domínios que têm 

em comum o fato do-

substrato  rochoso  

ser composto  por 

uma associação de 

litologias das mais 

diferentes caracterís-

ticas mineralógicas, 

texturais e graus de  

resistência ao intem-

p e r i s m o  f í s i c o -

químico, litologias 

que se intercalam 

irregularmente entre 

si sob a forma de ca-

m a d a s  p l a n o -

paralelas ou como  

lentes  descontínu-

as, das mais diferen-

tes espessuras, por 

isso:   em poucos me-

tros   pode-se encon-

trar rochas e manto de 

alteração com as mais  

variadas e contrastan-

tes características  

geomecânicas, hidráu-

licas,  pedológicas (Fi-

gura 1) e hídrogeológi-

cas; a  profundidade, o 

grau de pedogênese e  

as características físi-

co-químicas do manto 

de alteração também 

variam bastante de 

l oca l  pa ra  l oca l .    

Rochas, em geral, 

bastante tectoniza-

das: portadoras de 

muitas descontinuida-

des estruturais  que se  

constituem em planos 

de fraqueza e de per-

colação de fluídos, que 

potencializam bastan-

te  as desestabiliza-

ções em taludes de 

corte,   os processo 

erosivos e os movi-

mentos naturais de  

massa (Figura 20);  

configuração litoestru-

tural favorável a que 

existam aquíferos tan-

to fissurais como  poro-

sos, de potencial de 

explotação local  e ex-

tremamente irregular;   

a que o  relevo apre-

sente muitas diferenci-

ações de formas, com   

predomínio  das for-

mas  acidentadas, 

com beleza cênica.

Neste domínio as 

camadas encon-

tram-se horizontali-

zadas  ou então sua-

vemente dobradas: 

as 

geomecânicas, hi-

dráulicas,  pedológi-

cas e hídrogeológicas  

variam  mais na verti-

cal do que na horizon-

tal.  Predominam   

litologias não xisto-

sas ou com xistosi-

dade pouco desen-

volvida,  à base de   

sericita  formado 

planos de fissilidade 

elevada  e milicenti-

metricamente espa-

çados (Figuras 3 e 

4): ampliam-se os 

potenciais de   des-

placamento de rochas 

,  as desestabiliza-

ções em taludes de 

corte (Figuras 5 e 6)   

e os movimentos de 

massa  (Figura  2).

características  

Camadas, em geral 

intensamente e dife-

rentemente dobra-

das e tectonizadas 

(Figuras 7 e  8): em 

poucos metros o mer-

gulho dos estratos 

pode passar  de hori-

zontalizado a verticali-

zado; alta incidência 

de  litologias com xis-

tosidade  bem  desen-

volvida. Sequências 

vulcanossedimenta-

res: ambiente  favorá-

vel a existência  de 

mineralizações  metá-

licas de Pb, Au, Ag, Zn, 

Fl, Ba;  e também não 

metálicos, como ardó-

sias,  quartzitos, leu-

cofilitos, utilizados 

para obtenção de argi-

las,  e talco.

Litologias  à base de minerais prismáticos de quartzo: rochas  não xistosas; de  baixa resistência ao cisalhamento; geralmente densamente fraturadas em várias direções; (Foto 9);  bastante percolativas; bom potencial arma-

zenador e circulador d´águas  via fraturas; águas subterrâneas costumam ser de  excelente potabilidade; de alta resistência ao intemperismo físico-químico; maior possibilidade de se encontrar rochas duras aflorantes ou situadas  

próximas  da superfície; predomínio de  relevos bastante acidentados (Figura 10); manto de alteração de textura quartzo-arenosa; erosivo; de baixa fertilidade natural; baixa capacidade de reter elementos; bastante permeável;  

ácido;  pobre em nutrentes naturasi; conglomerados são boas fonte de seixos; seu  manto de alteração pode apresentar problemas de pedregosidade elevada   - existência de quartzitos   laminados: boas fonte de rocha para 

pedra de revestimento (Figura 11) - conglomerados, são materiais de comportamentos geomecânicos e hidráulicos bastante heterogêneo;  difíceis de serem  perfurado com sondas rotativas e de  cravar estacas; seu manto de 

alteração pode apresentar problemas de pedregosidade elevada; boas fontes de cascalho e saibro (Figura 12), relevo em geral bem montanhosos.

Unidades que têm em 

comum o fato dos subs-

trato rochoso ser for-

mado por Intercalações 

irregulares entre  litolo-

gias à base de minerais  

micáceos isorientados 

com litologias à base 

de minerais de quartzo, 

ou carbonatos, prismá-

ticos e não orientados : 

materiais de característi-

cas  hidrodinâmicas, geo-

mecânicas e hidráulicas 

extremamente  contras-

tantes -  predomínio de 

litologias que se alte-

ram para argilominera-

is liberando diversos 

tipos de  nutrientes 

mas também  muito 

alumínio: manto de alte-

ração à base de argila; 

bastante poroso; quando 

a pedogênese é avança-

da pode ser colapsível; 

quando a pedogenese é 

pouco avançada costu-

ma  conter argilominerais 

expansivos; boa capaci-

dade hídrica;  compacta-

se e se impermeabiliza 

bastante se submetidos 

à carga elevadas contí-

nuas; de boa capacidade 

de reter elementos; res-

ponde bem à adubação; 

assimila bem a materia 

orgânica; bom manto 

depurador,  baixo poten-

cial transmissor d´água; 

permeabilidade variando 

de baixa a moderada; 

escoamento superficial 

rápido  e sujeito a formar 

enxurradas de muito alto 

potencial  erosivo e des-

truidor de obras; ambien-

tes desfavoráveis à re-

carga das águas subter-

râneas.

Terrenos que têm em comum o fato do substrato rochoso, em diferentes proporções,  contém   rochas calcárias: rochas de baixa resistência ao intemperismo químico; dissolvem-se com facilida-

de pela ação das águas; muito alto potencial para  existência de cavidades subterrâneas, dos mais diferentes tamanhos, sujeitas a colápsos; muitas das quais  ligadas à superfície através de dolinas (Fi-

gura 14 ) e sumidouros de cursos d´água, locais de ligação direta entre  os fluxos d´água superficial e subterrâneo,  por onde poluentes podem chegar rápido  até às águas subterrâneas sem sofrer ne-

nhuma depuração e, através  rios subterrâneos,  podem  ser  espalhados por longas distâncias e em várias direções; a vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas varia de muito alta, onde 

existem dolinas,  próximo aos cursos d´gua e onde as rochas afloram,  a baixa,  onde os solos são profundos;  alteram-se de modo bastante diferenciado (Figura 15) liberando bastante cálcio e magné-

sio; manto de alteração alcalino; com profundidade e pedogênese    geralmente bastante irregulares;  de boa fertilidade natural;   alta reatividade química; responde  bem à adubação; de baixa expansivi-

dade; baixa erosividade natural;  boa estabilidade em taludes de corte; ótimo material de empréstimo, inclusive para ser usado como barreiras de elementos químicos. -  nas rochas calcárias as águas 

subterrâneas circulam e se armazenam em cavidades de dissolução e em falhas e fraturas: aquíferos cársticos de características hidrodinâmicas  extremamente complexas;  potencial de  explota-

ção d´água extremamente irregular;  um  poço pode dar excelente  vazão e outro ao lado pode ser seco;  sofre recarga e descarga rápidas; se a explotação de água não for bem planejada  pode gerar con-

dições propícias  a que ocorram desmoronamentos subterrâneos, colapsos na superfície, rebaixamento do lençol freático e secamento das águas superficiais; as águas podem apresentar problemas de 

excesso de carbonatos (água dura); calcário são é um  importante bem mineral para corretivo de solo, cimento, cal, rocha ornamental, brita e vários outros  usos;   e  a eles podem ocorrer associado talco;  

áreas de intensa atividade de mineração (Figura 16);  terrenos calcários apresentam alto potencial  turístico, relacionados a existência de cavernas, grutas, cachoeiras e nascentes (Figuras 17 e 18) e 

relevo cárstico com beleza cênica.

·  Unidades que têm em comum o 

fato da variação litológica ser 

muito grande, tanto na lateral 

como na vertical e por ser  sob 

a forma de finas camadas ou 

lentes, intercaladas irregular-

mente entre si, implicando em 

grande heterogeneidade  local 

de  características geotécni-

cas, hidrológicas, pedológicas 

e geomorfológicas; associação 

litológica bastante  favorável à 

existência de mineralizações 

metálicas.  

Predomínio de   litologias à base de micas isorientadas ( biotita e  sericita ) , representadas por xistos e filitos, por vezes sob a forma de  espessos pacotes (Figura 13):  alteram-se  para argi-

lominerais liberando muito alumínio;   cerosidade elevada, difíceis de serem perfuradas com sondas rotativas ( as brocas patinam) ;    boa resistência ao cisalhamento;  baixo potencial de transmissibi-

dade d´água subterrânea;  baixo potencial hidrogeológico;  manto de alteração à  base de argilas: bastante  poroso;   armazenar água  mas  quase não a disponibiliza para circulação; boa capacida-

de de reter elementos; responde bem à adubação; bom manto depurador;   bastante aderente e escorregadio quando molhado; quando seco entra facilmente em suspensão; a permeabilidade, a erosi-

vidade e a qualidade como material de empréstimo dependem do grau de evolução pedogenética;  quando a pedogênese é  pouco avançada é pouco permeável,  erosivo e não se presta para material 

de empréstimo. 

Metachertes, litologias de 

origem vulcânica à base de 

sílica amorfa de alta pureza:  

com potencial de explotação 

para fins industriais; de muito 

baixa resistência ao cisalhemen-

to; costuma se encontrar densa-

mente fraturados em várias 

direções; bastante percolativos; 

podem ser excelentes aquíferos 

fissurais; muito vulneráveis à 

contaminação; dureza e abrasivi-

dade elevada; difícil de ser perfu-

rado com sondas rotativa.

 Metamáficas, anfibolitos e gnaisses 
calcissilicáticos.

Rochas ígneas intrusivas  muito ricas em  feldspatos básicos (plagioclásios) e clinopiroxênio              

(mineral ferromagnesiano),  não ou muito pouco metamorfizadas: mineralogia prismática não 

orientada;   boa homogeneidade mineral, textural, geomecânica e hidráulica, tanto na lateral  como  vertical; 

boas características texturais  para ser em usadas como pedra de cantaria;  alta resistência à compressão e 

boa capacidade de suporte; alteram-se deixando grande quantidade de blocos e matacões em meio  ao 

manto de alteração.

Substrato rochoso formado por Intercalações irregulares entre  litologias  à  base de quartzo com litologias à base de micas ou argilo minerais: materiais de  características  hidrodinâmicas 

muito contrastantes podem formar importante armadilhas hidrogeológicas; manto de alterção com características físico-quimicas bastante variáveis de local para local.

Ampliam-se bastante as dificuldades para executar perfurações e cravar esta-

cas; manto de alteração de textura predominantemente quartzo-arenosa fina; 

naturalmente erosivo; bastante permeável; de moderada a baixa capacidade 

hídrica e de reter elementos; em muitos locais,  pode apresentar problemas de 

pedregosidade elevada.
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Quartzitos, rochas  à base de minerais prismáticos de quartzo : rochas  anisotrópicas; de  baixa resistência ao cisalhamento; geralmente densamente fraturadas em várias direções; bastante per-

colativas; bom potencial armazenador e circulador d´águas em  fraturas; águas subterrâneas costumam ser de  excelente potabilidade; alta resistência ao intemperismo físico-químico; maior possibili-

dade de se encontrar rochas duras aflorantes ou situadas próximas da superfície; abrasividade elevada; desgaste rápido de ferramentas de corte e equipamentos de perfuração; manto de alteração de 

textura arenosa; erosivo;  de baixa fertilidade natural; baixa capacidade de reter elementos;  bastante permeável;  de baixa capacidade de reter elementos e depurar poluentes ; deve ser bastante ácido 

e pobre em nutrientes naturais; ambiência favorável a existência de nascentes de água (Figura 18).

Figura 1 - Frente de lavra de riolito,  explorado para 
produção de brita, relacionado à Formação 
Guaratubinha, englobada na  Unidade-geo DSVP1vaa - 
Região Metropolitana de Curitiba.

Figura 2 - Frente de lavra de riolito extremamente 
fraturado, possibilitando que se desmonte em pequenos 
fragmentos apenas com o uso de maquinários e 
ferramentas. Utilizado como saibro. Relacionado à   
Formação Guaratubinha, Unidade-geo DSVP1vaa - 
Região Metropolitana de Curitiba.

Figura 3-  Devido à heterogeneidade litológica, o relevo 
associado a este  Domínio é   bastante variável,  
predominando, onde ocorrem sedimentos,  as formas  
suave onduladas, e, onde predominam rochas 
vulcânicas, as montanhosas,   como neste exemplo dos 
terrenos da Formação Guaratubinha. 

Figura 4 -  Explotação de caulim, associado à  alteração 
intempérica de riolitos da bacia de Campo Alegre. 

Figura 5 - Exemplar de um pacote de  sedimentos síltico-
argilosos finamente laminados .   Sequência vulcanosse-
dimentar Campo Alegre.
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Figura 19: Um problema bastante comum associado a 
este Domínio são os deslizamentos em taludes de corte 
exectutado em posição desfavorável ao à direção dos 
planoso de foliação de foliação de xistos e filitos.  Região 
Metropolitana de Curitiba.

Figura 20: Afloramento de um quartzo-xisto, com os 
planos de fol iação, de part ição/delaminção,  
verticalidados, que fazem com que se soltem placas em 
taludes de corte, potencializando os movimentos de 
massa. Região Metropolitana de Curitiba.

Figura 1: Exemplar de um dos litotipos bastante comum 
deste domínio: as bandas (faixas) claras são quartzo- 
feldspaticas, e as escuras, são ricas em minerais 
ferromagnesianos (biotita e hornblenda).

Figura 2: Exemplo do que acontece quando se expõe às 
águas pluviais o manto de alteração de rochas (solo) 
deste domínio com a pedogênese (desenvolvimento) 
pouco avançada: podem se formar erosões 
(desmoronamentos) tão grandes quanto às que se 
formam nos terrenos arenosos. 

Figura 5: Erosão laminar sobre  solos residuais de 
gnaisses básicos, induzida pelo uso contínuo de 
maquinários pesados na mecanização. 

Figura 8: Erosão induzida pela concentração de águas 
pluviais sobre solos residuais pouco evoluídos e 
derivados  de migmatitos

Solo residual de filito

Solo residual de calcários

Figura 3: Vossoroca, induzida pelo escoamento  das 
águas pluviais em concordância  à orientação mineral de  
gnaisses alterados.  

Figura 1: Solo residual de rochas metabásicas,  com 
processo de erosão decorrente da presença de 
argilominerais expansivos. 

Figura 3: A poeira que se levanta dos solos argilosos, 
quando contaminada, é um problema ambiental sério. 

12

2

Metacherts, metarenitos 
e/ou metapelitos

13.2

14.2

14.1

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

12.3

12.2

12.1

11.5

11.4

11.3

11.2

12.5

12.6

11.1

10.6

10.5

10.4

10.1

12.7

15.6

10.3

10.2
Predomínio de vulcanismo 

básico.

Sequência vulcanoclástica.

14.1.3
Predomínio de granitói-

des peraluminosos.

Predomínio das séries 
graniticas alcalinas

14.1.4

14.2.1

14.2.2

14.2.3

Predomínio das séries 
graníticas subalcalinas 

(Complexo Águas 
Mornas, Granito Morro 

do Boi).

14.3.1

14.3.2

Granitos  ricos em hiperstênio - mineral que se altera liberando bas-

tante ferro e magnésio para o solo.

Rochas ígneas intrusivas muito ricas em  hornblendas e feldspatos básicos, muito pouco 

metamorfizadas: em função de sua composição rica em minerais com cálcio, magnésio, ferro, sódio e 

alumínio, apresentam uma melhora da concentração local físico-química destes elementos no solo, com bons 

resultados para a agricultura.

Os solos associados as rochas 

metabásicas apresentam boas 

características agrícolas.

                                                              

Rochas com excelentes 
característ icas f ís ico-
químicas para produção de 
brita.

DOMÍNIOS E UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS ECARACTERÍSTICAS QUE DEVEM SER CONSIDERADAS NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL E GESTÃO AMBIENTAL


