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PREFÁCIO

Nas úl ti mas dé ca das te mo-nos de fron ta do com pro fun das mo di fi ca ções tec no ló gi cas, so ci a is, eco -
nô mi cas e prin ci pal men te am bi en ta is. Entre tan to, es sas mu dan ças não têm pro pi ci a do a me lho ria da qua -
li da de de vida da ma i o ria da po pu la ção mun di al. O ho mem, ne ces si tan do de ali men to, pro te ção, qua li da -
de de vida, vem se es me ran do em pre pa rar, con su mir e trans for mar os bens re ti ra dos da na tu re za, em sua 
bus ca in ces san te de pro mo ção do bem-estar so ci al. 

Esses bens, ao so fre rem vá ri os pro ces sos de trans for ma ção para con su mo da so ci e da de, im pac tam
o meio am bi en te sob di fe ren tes for mas. Isso tem pro vo ca do o au men to e o aden sa men to po pu la ci o nal  e,
con seqüen te men te, o ex ces si vo  con su mo de re cur sos na tu ra is. 

O ato de con su mir e apro pri ar os re cur sos na tu ra is, sem qual quer pre o cu pa ção com as con seqüên ci -
as fu tu ras, tem pro mo vi do uma sé rie de pro ble mas glo ba is, não per cep tí ve is aos nos sos olhos, mas que
es tão da ni fi can do a bi os fe ra e a vida hu ma na de uma ma ne i ra alar man te, e que po dem se tor nar ir re ver sí -
ve is.  

Ao ana li sar mos es ses pro ble mas, ve ri fi ca mos que não po de mos tra tá-los iso la da men te, mas de for -
ma sis tê mi ca, pois as va riá ve is do meio fí si co, bió ti co, so ci al, eco nô mi co e cul tu ral es tão in ter li ga das e são 
in ter de pen den tes, sen do fun da men tal o en ten di men to de suas re la ções e co ne xões. Enten de mos que o
en fren ta men to e a bus ca de so lu ções pas sam ne ces sa ri a men te pela in te gra ção dos pro fis si o na is das di -
ver sas áre as do co nhe ci men to com vi sões e ati tu des trans dis ci pli na res.

Nes se sen ti do, a co o pe ra ção e a par ce ria pro por ci o nam  a di nâ mi ca para mu dan ças de com por ta -
men to e para o for ta le ci men to da cons ciên cia  ao ade qua do  ma ne jo do meio am bi en te, pois quan do as
mes mas se pro ces sam, os par ce i ros (go ver no, ong, em pre sa pri va da, so ci e da de ci vil)  pas sam a en ten der 
me lhor as ne ces si da des dos ou tros, apren dem, mu dam e, como re sul ta do des sa in te ra ção, co e vo lu em.

Na me di da que aden tra mos no novo mi lê nio, a so bre vi vên cia da hu ma ni da de de pen de rá do nos so
com por ta men to em re la ção à uti li za ção dos re cur sos na tu ra is. Assim, faz-se ne ces sá rio ado tar os prin cí -
pi os bá si cos da eco lo gia: in ter de pen dên cia, re ci cla gem, par ce ria, fle xi bi li da de, di ver si da de e, em de cor -
rên cia,  sus ten ta bi li da de.

De for ma iné di ta, o Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil – CPRM, as so ci an do-se a im por tan tes par ce i ros, em
es pe ci al a Empre sa Bra si le i ra de Agro pe cuá ria – EMBRAPA e o De par ta men to de Re cur sos Mi ne ra is –
DRM/RJ, efe ti vou es tu dos mul ti dis ci pli na res, prin ci pal men te do meio fí si co, vi san do for ne cer in for ma ções
e co nhe ci men tos que pos si bi li tem aos res pon sá ve is pela ges tão ter ri to ri al to ma rem de ci sões para pro por -
ci o nar o de sen vol vi men to sus ten tá vel do Esta do do Rio de Ja ne i ro.



É com gra ta sa tis fa ção que apre sen ta mos à so ci e da de bra si le i ra, par ti cu lar men te à co mu ni da de flu -
mi nen se, o Pro je to Rio de Ja ne i ro, que tra ta de  es tu dos  re la ci o na dos à ge o lo gia, ge o mor fo lo gia, pe do lo -
gia, ge o fí si ca, ge o quí mi ca am bi en tal, hi dro lo gia, hi dro ge o lo gia, re cur sos mi ne ra is, eco no mia mi ne ral, in -
ven tá rio de es cor re ga men tos e di ag nós ti co ge o am bi en tal, den tro de uma abor da gem sis tê mi ca.

Esse pro je to cons ti tui im por tan te fon te de in for ma ções de in te res se para múl ti plos usuá ri os (mine ra -
ção, ener gia, agri cul tu ra, sa ú de pú bli ca, ur ba nis mo, sa ne a men to bá si co, mo ra dia, de fe sa ci vil, trans por -
tes, tu ris mo e meio am bi en te) e ins tru men to de gran de uti li da de para sub si di ar a ges tão am bi en tal e, prin -
ci pal men te, para o es ta be le ci men to de ma cro di re tri zes de pla ne ja men to com base nas po ten ci a li da des e
li mi ta ções na tu ra is do ter ri tó rio, po den do, as sim, ori en tar as po lí ti cas de de sen vol vi men to, le van do em
con si de ra ção a ca pa ci da de de su por te de cada re gião.

Espe ra mos que este exem plo pros pe re e que se tor ne mo ti vo para avan çar mos cada vez mais na
bus ca da me lhor con vi vên cia, pos sí vel, en tre a ex plo ra ção dos re cur sos na tu ra is e a pre ser va ção do meio
am bi en te.

Se pre ten de mos de i xar um mun do me lhor para nos sos des cen den tes, te mos que olhar o mun do
como um sis te ma vivo, onde tudo ao nos so re dor tem o seu pa pel e sua re la ti va im por tân cia nas com ple -
xas re la ções e co ne xões. Por tan to, en fa ti za mos a ne ces si da de de mu dan ça com por ta men tal do ho mem,
ado tan do uma nova for ma de pen sar e no vos va lo res. De ve mos dar va zão aos va lo res da cons ciên cia
eco ló gi ca, para que seja man ti do o ade qua do equi lí brio com o de sen vol vi men to eco nô mi co. Acre di ta mos
ser esse o  pro ce di men to com pa tí vel com uma so ci e da de que de se ja es ta be le cer o de sen vol vi men to sus -
ten tá vel para o nos so pla ne ta.

Tha les de Qu e i roz Sam pa io
Di re tor de Hi dro lo gia e Ges tão Territorial



APRESENTAÇÃO
O Pro je to Rio de Ja ne i ro con sis te em es tu dos mul ti te má ti cos do meio fí si co re a li za dos atra vés do Pro -

gra ma Infor ma ções para Ges tão Ter ri to ri al – GATE, da Di re to ria de Hi dro lo gia e Ges tão Ter ri to ri al do Ser vi -
ço Ge o ló gi co do Bra sil – CPRM, na es ca la 1:250.000, em todo o Esta do do Rio de Ja ne i ro, abran gen do
uma área de 44.000km2.

O ob je ti vo prin ci pal é for ne cer sub sí di os téc ni cos às ad mi nis tra ções es ta du al e mu ni ci pa is e às en ti -
da des pri va das, para o pla ne ja men to do de sen vol vi men to sus ten ta do do ter ri tó rio flu mi nen se, as sim
como para o Pro gra ma Bra si le i ro de Zo ne a men to Eco ló gi co-Econômico, em aten di men to à Agen da 21.

O Pro je to foi de sen vol vi do em par ce ria com a EMBRAPA – Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa Agro pe -
cuá ria, DRM-RJ – De par ta men to de Re cur sos Mi ne ra is, CIDE – Cen tro de Infor ma ções e Da dos do Rio
de Ja ne i ro,  SERLA – Su pe rin ten dên cia Esta du al de Rios e La go as,  EMOP –  Empre sa de Obras Pú bli cas 
do Esta do do Rio de Ja ne i ro,  PUC/RJ – Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca, UFF –  Uni ver si da de Fe de ral
Flu mi nen se, UERJ –  Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro, UFRRJ –  Uni ver si da de Fe de ral Ru ral do
Rio de Ja ne i ro, UFRJ –  Uni ver si da de  Fe de ral do Rio de Ja ne i ro, RESUB – Rede  de Ge o tec no lo gia em
Águas Sub ter râ ne as,  ANEEL –  Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca e INMET – Insti tu to Na ci o nal de
Me te o ro lo gia.

Os te mas exe cu ta dos fo ram  re cur sos mi ne ra is, eco no mia mi ne ral,  ge o mor fo lo gia, in ven tá rio de es -
cor re ga men tos, uso e co ber tu ra do solo, so los, ap ti dão agrícola,  ge o fí si ca e ge o quí mi ca am bi en tal, es tu -
do de chu vas in ten sas,  ca rac te ri za ção hi dro ge o ló gi ca, hi dro gra fia, pla ni me tria, mor fo es tru tu ra, ca das tro
de po ços de água tu bu la res, ca das tro de es ta ções plu vi o mé tri cas e flu vi o mé tri cas.

A in te gra ção das in for ma ções le van ta das dos di ver sos te mas es tu da dos pro pi ci ou a es pa ci a li za ção
de áre as com po ten ci al na tu ral para de ter mi na do de sen vol vi men to, pro te ção, con ser va ção e re cu pe ra -
ção, con clu in do por um di ag nós ti co das po ten ci a li da des e das vul ne ra bi li da des na tu ra is ou in du zi das de
todo o Esta do do Rio de Ja ne i ro, re pre sen ta das, em es ca la 1:500.000, no Mapa Ge o am bi en tal.

Os pro du tos e da dos re sul tan tes dos es tu dos do Pro je to es tão dis po ní ve is em 2 CD-ROMs, tex tos
impressos e ma pas plo ta dos em pa pel na es ca la 1:500.000.

O CD-ROM nú me ro 1 con tém to dos os ma pas te má ti cos no for ma to CDR, ver são Co relDRAW 9 e tex -
tos no for ma to PDF. O CD-ROM nú me ro 2  con tém di ver sos pro du tos, in clu in do ma pas de ser vi ço e ba ses
de da dos pon tu a is, além dos ma pas dis po ní ve is no pri me i ro CD. Nes se,  os da dos po dem ser ana li sa dos
de modo in te ra ti vo atra vés do apli ca ti vo Mi cro Sir. Esse soft wa re foi de sen vol vi do in ici al men te para pos si -
bi li tar a vi su a li za ção e re cu pe ra ção de da dos cons tan tes das ba ses de da dos da CPRM. O pro gra ma foi
adap ta do para o pro ces sa men to de da dos do Pro je to Rio de Ja ne i ro.
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1
INTRODUÇÃO

O Projeto Rio de Janeiro foi concebido para
ser executado dentro das atividades do Programa
de Informações para Gestão Territorial – GATE, de-
senvolvido pela Serviço Geológico do Brasil –
CPRM, mediante cooperação técnica com a
Embrapa Solos e o DRM – Departamento de Recur-
sos Minerais do Estado do Rio de Janeiro.

O território do Estado do Rio de Janeiro, distribuí-
do por 44.000km², é o objeto deste estudo, que tem
em vista uma primeira aproximação da análise inte-
grada do meio natural, através de uma abordagem
sintética dos temas que o constituem: Geologia,
Geomorfologia, Solos, Aptidão Agrícola, Uso e Co-
bertura do Solo, Hidrogeologia e Estudos de Chu-
vas Intensas (distribuição espacial da pluviosida-
de). Esse território engloba um complexo mosaico
dos meios naturais – físico e biótico – ora transfor-
mados pelas ações antrópicas, tornando-se passí-
vel de ser mapeado.

Apresenta os resultados da integração dos estu-
dos multidisciplinares que constituíram o Diagnós-
tico Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro,
permitindo o desenvolvimento de produtos volta-
dos para a geração de informações básicas, com
vistas a fornecer subsídios à organização do espa-
ço territorial.

A heterogeneidade e a complexidade das variá-
veis envolvidas demandaram uma estratégia meto-
dológica apoiada na interdisciplinariedade, que
permitiu a percepção das interações dos fatores e
processos físicos e bióticos na identificação das
unidades ambientais.

As correlações dos dados possibilitaram a defi-
nição de regiões definidas como domínios e unida-
des geoambientais que modelizam os geossiste-
mas e geofácies, cujas características são encon-
tradas na legenda do Mapa Geoambiental do Esta-
do do Rio de Janeiro, anexo, e que abordam os fa-
tos fundamentais, as limitações, as potencialida-
des e algumas recomendações em nível generali-
zado.

O produto final representa o Diagnóstico Geo-
ambiental sintetizado em seis domínios geoambi-
entais subdivididos em 17 unidades ambientais,
configurados no referido Mapa na escala
1:500.000.

Os resultados obtidos demonstraram a importân-
cia de se dar prosseguimento a esse diagnóstico,
quando deverão ser incluídos os aspectos socioe-
conômicos e da flora e fauna nas unidades ambien-
tais, visando direcionar e melhorar as ações de pla-
nejamento.

– 1 –
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2
METODOLOGIA

O zo ne a men to ge o am bi en tal cor res pon de a
um di ag nós ti co fí si co-biótico, cujo ob je ti vo é in di vi -
du a li zar zo nas ho mó lo gas, com ca rac te rís ti cas si -
mi la res, pos si bi li tan do ori en tar as di re tri zes de pla -
ne ja men to do ter ri tó rio.

A me to do lo gia para ela bo ra ção do Di ag nós ti co
Ge o am bi en tal vem sen do bas tan te dis cu ti da nos
úl ti mos anos e re ve lou-se ade qua da ao ob je ti vo de
in cor po rar as va riá ve is am bi en ta is ao pro ces so de
or de na men to ter ri to ri al, se gun do a vi são ge o grá fi -
ca de or ga ni za ção es pa ci al.

Den tre as ba ses con ce i tu a is con sul ta das, des ta -
ca-se o em pre go da abor da gem ge o e co ló gi ca, na
qual o ecó to no, ou uni da de ge o am bi en tal é um pro -
du to sin gu lar da com bi na ção de ele men tos ge o bi o -
fí si cos e so ci o e co nô mi cos, que se trans for mam ao
lon go do tem po em res pos tas à di nâ mi ca dos pro -
ces sos aci ma men ci o na dos.

Se gun do a Ge o e co lo gia (land sca pe eco logy), a 
pa i sa gem (land sca pe unit), é um mo sa i co de
ecos sis te mas en tre os qua is se es ta be le cem, flu -
xos ou tro cas de ener gia e/ou ma té ria, in di can do
um cer to grau de in ter de pen dên cia e con fi gu ran -
do-as como um sis te ma aber to (abor da gem sis tê -
mi ca).

A mag ni tu de dos im pac tos am bi en ta is, fren te às
trans for ma ções in du zi das, va ri am em fun ção da
na tu re za, in ten si da de e ex ten são das in ter ven ções

hu ma nas e do grau de al te ra ção an te ce den te im -
pos to à pa i sa gem. Tais im pac tos são vis tos como
in di ca do res de de sa jus tes in ter nos na pa i sa gem,
pro mo ven do as sim, cu mu la ti va men te, uma de gra -
da ção do meio fí si co, da bi o di ver si da de e da qua li -
da de de vida da po pu la ção.

A clas si fi ca ção ge o am bi en tal pos sui uma hi e rar -
quia ta xo nô mi ca, na qual o ní vel de abran gên ci as e
a se le ção dos cri té ri os de com par ti men ta ção fi cam
de pen den tes da es ca la de tra ba lho. Nes sa hi e rar -
quia, dis tin guem-se como ta xon su pe ri or os do mí -
ni os ge o am bi en ta is – como ma cro com par ti men tos
que re ú nem su per fí ci es re la ci o na das ge ne ti ca -
men te – e as uni da des ge o am bi en ta is – como uni -
da des na tu ra is ho mó lo gas.

Os do mí ni os cons ti tu em as mor fo es tru tu ras re -
pre sen tan tes de even tos mar can tes, res pon sá ve is
pelo ar ran jo atu al do re le vo e pe las ca rac te rís ti cas
me nos mu tá ve is da pa i sa gem. As uni da des ge o -
am bi en ta is di fe ren ci am-se quan to à ori gem, o re le -
vo, a li to lo gia, co ber tu ra ve ge tal, o solo, o ar ran jo
es tru tu ral e ati vi da des an tró pi cas, e mos tram-se
sen sí ve is à ação dos fe nô me nos atu a is.

A iden ti fi ca ção e ca rac te ri za ção dos ar ran jos es -
pa ci a is das pa i sa gens, do mí ni os e uni da des am bi -
en ta is fo ram re a li za das com base na aná li se in te -
gra da dos es tu dos te má ti cos de ge o lo gia, ge o mor -
fo lo gia, so los, ap ti dão agrí co la, hi dro ge o lo gia, uso

– 3 –
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e cobertura do solo, recursos minerais, geoquími-
ca, vegetação primária e distribuição espacial da
pluviosidade, complementados com imagens de
Satélite LANDSAT-5TM, fotografias aéreas e cartas
topográficas.

Em um primeiro momento, cada estudo temático
foi desenvolvido de acordo com a sua própria me-
todologia, sendo seus produtos – mapas, relatórios
e dados de campo – aproveitados na elaboração
do diagnóstico geoambiental.

A compartimentação geoambiental foi realizada
a partir da sobreposição dos mapas temáticos
multidisciplinares, considerando as característi-
cas geomorfológicas e geológicas para delimitar
os grandes domínios geoambientais. Em seguida,
foram feitas integrações da morfologia dos terre-
nos com os solos, vegetação primária e demais te-
mas para a identificação das unidades geoambi-
entais.

O processo de integração dessas informações
foi realizado através de avaliações multicriteriais,
com a presença constante de equipe multidiscipli-
nar composta por geólogos, agrônomos, geógra-
fos e engenheiros, bem como da coordenação, fa-
vorecendo a interpretação dos dados utilizados.
Os polígonos digitalizados resultantes dos mapas
temáticos foram aproveitados no cruzamento de in-

formações segundo uma hierarquia de prioridades
de variáveis na definição das unidades ambientais.

No contexto geológico, foram caracterizadas as
unidades litoestratigráficas e feições estruturais que
quando associadas às características morfogenéti-
cas do relevo forneceram a base para a comparti-
mentação morfoestrutural do estado do Rio de Jane-
iro. Os solos foram caracterizados por classes domi-
nantes e subdominantes em suas diversas associa-
ções. A vegetação primária, estabelecida de acordo
com a metodologia da Embrapa Solos, foi correlaci-
onada com as isoietas de precipitação na definição
dos aspectos climáticos das unidades geoambien-
tais. Os aspectos referentes à hidrogeologia, geo-
química, aptidão agrícola e aos recursos minerais
foram acrescidos segundo a sobreposição das in-
formações em cada unidade geoambiental.

Definidos os domínios e as unidades geoambi-
entais, partiu-se para a elaboração do mapa geo-
ambiental (e anexo) e a organização de uma legen-
da, onde foram descritas as condições naturais do-
minantes, as limitações ao uso e as potencialida-
des de cada unidade. Inclui também, recomenda-
ções em nível generalizado para cada unidade ge-
oambiental conforme suas limitações e potenciali-
dades, visando subsidiar um desenvolvimento sus-
tentável a longo prazo.

– 4 –

Programa Informações para Gestão Territorial



3
DESCRIÇÃO DOS DOMÍNIOS
GEOAMBIENTAIS

3.1 Domínio Geoambiental I – Faixa Litorânea

Corresponde ao mais extenso domínio geoambi-
ental do estado do Rio de Janeiro, estendendo-se
ao longo da linha de costa, desde a Baixada de Se-
petiba até a divisa com o Estado do Espírito Santo.
Trata-se também, do domínio mais heterogêneo,
abrangendo desde áreas inundáveis, tais como
mangues, brejos e baixadas, até alinhamentos ser-
ranos isolados e maciços montanhosos que podem
atingir cotas de até 1.000m de altitude.

Este domínio abrange as seguintes unidades
geoambientais: Planícies Fluviomarinhas ou man-
gues (1); Planícies Fluviolagunares ou brejos (2a;
2b1/2b2); Baixadas (3a; 3b1/3b2; 3c); Planícies
Fluviais ou várzeas (4a; 4b1/4b2); Planícies Cos-
teiras (5a); Salinas (5b); Dunas (5c); Tabuleiros
(6); Colinas Isoladas (7a1/7a2; 7b;7c); Colinas
Baixas (8a1/8a2; 8c; 8d); Mar-de-Morros (9a1);
Morrotes e Morros Baixos (10a2/10a3; 10b; 10c);
Serras Alinhadas (13b1/13b2); Maciços Alcalinos
(14a2/14a3); Maciços Costeiros (15a2; 15b).

Apesar de todas as diferenças internas, o fato
desses terrenos estarem embutidos entre o litoral e
o sopé da escarpa da Serra do Mar, permitiu agru-

par todas as unidades relacionadas acima no Do-
mínio Faixa Litorânea.

Todavia, as diferenças são marcantes e, para
fins de análise, podemos subdividir a Faixa Litorâ-
nea em três subdomínios: Região Metropolitana,
Região dos Lagos/Litoral Leste Fluminense e Re-
gião Norte Fluminense.

A Região Metropolitana abrange as baixadas de
Sepetiba, Guanabara e Jacarepaguá, de onde so-
bressaem-se maciços montanhosos, tais como os
maciços costeiros da Pedra Branca, Tijuca e Re-
gião dos Lagos ou os maciços intrusivos alcalinos
do Mendanha e de Itaúna.

Nessa região situa-se o maior aglomerado urba-
no do estado do Rio de Janeiro, segundo maior do
país, com uma população superior a 10 milhões de
habitantes. Os problemas ambientais decorrentes
dessa concentração populacional são evidentes,
sendo que muitos dos terrenos urbanizados inade-
quados para tal tipo de uso, tais como mangues e
brejos, principalmente no entorno da Baía de Gua-
nabara. Esses ambientes inundáveis apresentam
baixa capacidade de carga e, freqüentemente, al-
tos teores de sais e enxofre na matriz do solo, invia-
bilizando, assim, sua utilização para expansão ur-
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bana ou agrícola. Contudo, importantes áreas de
manguezais (1) resistem à pressão urbana, tais
como os do recôncavo das baías de Guanabara
(desembocaduras dos rios Estrela, Inhomirim, Su-
ruí e Macacu e tributários – APA de Guapimirim) e
de Sepetiba (foz do rio Guandu e tributários e área
entre Barra e Pedra de Guaratiba) (foto 01). Igual-
mente ameaçada está a planície fluviolagunar de
Jacarepaguá (2b1), pela expansão urbana da Bar-
ra da Tijuca e Jacarepaguá. Tais terrenos, constituí-
dos por solos de Mangue, Gleis e Orgânicos, alta-
mente suscetíveis à inundação, estão sendo ocu-
pados, geralmente por população de baixa renda.

Entretanto, as baixadas melhor drenadas
(3b1/3b2; 3c) e as planícies costeiras (5a) sofreram
expansão da malha urbano-industrial de forma
mais acelerada (foto 02). Apesar desses tipos de
terrenos serem mais apropriados a essa ocupação,
os problemas ambientais também se sucedem,
destacando-se a contaminação de rios, do lençol
freático geralmente pouco profundo, das lagunas
costeiras e das baías. Na Baixada de Sepetiba (Se-
ropédica), destaca-se a exploração de areia para
construção civil. O processo de extração em cava
utilizado é bastante degradante, deixando na pai-
sagem um grande número de “crateras”, inunda-
das pelo lençol freático. Um controle ambiental ri-
goroso da atividade mineradora, nesse caso, é de
fundamental importância. As colinas isoladas do
recôncavo das baixadas da Guanabara e de Sepe-
tiba (7a1/7a2) e os tabuleiros da Formação Macacu
(6) também foram sítios englobados pela expansão
da malha urbana, possuindo características mais
apropriadas para tal fim, exceto nos fundos de va-

les, entulhados pela sedimentação fluviomarinha e
mais suscetíveis a eventos de inundação. Próximo
a Itaboraí, destaca-se a exploração de argila para
indústria cerâmica. As áreas de baixadas que pos-
suem boa fertilidade natural restringem-se às loca-
lidades de Vargem Grande, Ilha de Guaratiba (3a) e
planície fluvial do rio Santana (4a).

Além das áreas inundáveis, a população de bai-
xa renda vem ocupando as vertentes de alta decli-
vidade dos alinhamentos serranos isolados
(13b1/13b2) e dos maciços montanhosos (14a2 e
15a2) ocupando, assim, terrenos sobre solos resi-
duais rasos ou depósitos de tálus, situados junto à
base de extensos afloramentos de rocha, defla-
grando situações de risco a escorregamentos.
Esse cenário demonstra, de forma marcante, o
crescimento acelerado e desordenado da metrópo-
le nas últimas décadas, traduzido pelas “favelas ca-
riocas”, e a ocupação urbana de terrenos claramen-
te inadequados para tal tipo de uso. Por outro lado, o
potencial turístico dessas formações montanhosas
na Região Metropolitana e, em especial, na cidade
do Rio de Janeiro é extraordinário, visto que os prin-
cipais pontos turísticos explorados (Pão-de-Açúcar,
Corcovado, Pedra da Gávea) situam-se nesses ter-
renos. Assim sendo, reforça-se a necessidade de
recomposição ambiental e paisagística dos maci-
ços montanhosos, inclusive por razões econômicas
(incremento do turismo internacional).

Assim sendo, tanto os mangues e os brejos,
quanto os terrenos montanhosos devem ser desti-
nados prioritariamente para preservação ambiental

– 6 –

Programa Informações para Gestão Territorial

Foto 01 – Extenso manguezal de Guaratiba (1), situado
no fundo da Baía de Sepetiba, visto a partir do estreito
espigão de direção NW-SE, que se destaca do maciço

da Pedra Branca (15a2). Barra de Guaratiba.

Foto 02 – Cenário da intensa urbanização da baixada
da Guanabara (3b2). Ao fundo, a face norte do maciço
da Tijuca (15a2). Suas baixas vertentes já desmatadas
e parcialmente ocupadas denunciam a forte pressão
urbana sobre o maciço costeiro. (Canal do Cunha -

Linha Vermelha).



dos ecossistemas remanescentes da Mata Atlânti-
ca e a recuperação das áreas degradadas. Como
exemplo, o Maciço da Tijuca (15a2), que abriga um
Parque Nacional, está submetido a uma intensa
pressão urbana pelo processo de favelização de
suas baixas encostas (foto 02). Um processo difícil
de ser revertido, mas de grande importância para a
melhoria da qualidade de vida, principalmente, da
população que habita a Região Metropolitana.

Além da Mata Atlântica, os maciços montanhosos
(maciços costeiros) apresentam nos pontões rocho-
sos um tipo de vegetação composta por arbustos,
bromélias e cactáceas, denominada formações ru-
pestres (15b). Este tipo de ambiente é decorrente da
quase ausência de uma capa de solo capaz de sus-
tentar uma formação florestal (foto 03).

No recôncavo das baixadas da Guanabara e de
Sepetiba, próximo ao sopé da escarpa da Serra do
Mar, a ocupação urbana é mais incipiente. Predo-
minam, nesse trecho, as planícies fluviais (4a;
4b1/4b2), colinas isoladas (7a1) e morrotes e mor-
ros baixos (10a2/10a3). Nos baixos cursos dos rios
Santana e Ribeirão dos Lajes, no sopé da Serra das
Araras, as colinas isoladas e morrotes e morros bai-
xos (7b e 10b) apresentam-se alinhados e bem
mais dissecados, com moderada a alta suscetibili-
dade à erosão, em razão de um intenso controle es-
trutural promovido pelo Lineamento Jacuecan-
ga-Conrado, sendo, portanto, pouco indicados
para ocupação intensiva. As planícies fluviais mais
extensas apresentam, em geral, um bom potencial
hidrogeológico (poços com vazões acima de 5.000
litros/hora) e sítios favoráveis para exploração de
areia em leito de rio.

A leste da Região Metropolitana, situa-se a Re-
gião dos Lagos e o extenso relevo colinoso localiza-
do entre a linha da costa e o sopé da Serra do Mar,
que prolonga-se de Niterói até a Baixada Campista.
A Região dos Lagos propriamente dita, consiste
numa seqüência de planícies costeiras (5a) que se
estendem de Maricá até o Parque Nacional de Ju-
rubatiba, localizado entre Macaé e Barra do Furado
(foto 04). Trata-se de extensos cordões arenosos
de origem marinha, intercalados por depressões
inter-cordões e recobertos por vegetação de restin-
ga. Em alguns casos, esses cordões litorâneos fo-
ram retrabalhados por ação eólica, formando cam-
pos de dunas (5c), tais como os observados sobre
as restingas de Marambaia, Maçambaba (foto 05) e
entre Arraial do Cabo e Búzios, na planície costeira
de Cabo Frio. No entorno da laguna de Araruama, é
freqüente a ocorrência de salinas (5b), muitas de-
las abandonadas, decorrentes da decadência da
indústria salineira. Este conjunto de ambientes vêm
sendo fortemente impactados nos últimos 30 anos
pela expansão imobilária produzida pelo turismo
de veraneio. A expansão acelerada de cidades,
como Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo,
Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras e Macaé, além de
loteamentos indiscriminados, todos assentados so-
bre as planícies costeiras, acarretam consideráveis
danos ambientais, pois além da destruição da ve-
getação de restinga, promovem a contaminação
das lagunas costeiras e do lençol freático, em locais
de solos bastante permeáveis (Podzóis Hidromórfi-
cos). Além disso, trata-se de uma área de escassa
disponibilidade de água superficial ou subterrâ-
nea. A exploração de areia para construção civil, a
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Foto 03 – Aspecto dos pontões rochosos do maciço
costeiro da Região dos Lagos, colonizado por

formações rupestres, destacando-se cactáceas,
bromeliáceas, palmeiras e mata arbustiva (15b).

Enseada de Itaipu - Niterói.

Foto 04 – Planície costeira de Jurubatiba, constituída
por Podzois Hidromórficos e Areias Quartzosas

Marinhas, recoberta por vegetação de restinga. Área
de preservação permanente. Ao fundo, a escarpa da
serra do Mar. Estrada Quissamã - Barra do Furado.



ocupação de antigas salinas para empreendimen-
tos imobiliários, e o desmatamento da vegetação na-
tiva sobre os campos de dunas, com subseqüente
remobilização dos sedimentos por ação eólica, con-
sistem, também, em ameaças ao delicado equilíbrio
ecológico desses terrenos. Deste modo, as planíci-
es costeiras, principalmente as áreas com remanes-
centes de vegetação de restinga (estas protegidas
por lei), devem ser preservadas, cabendo apenas
exploração voltada para o ecoturismo.

Os terrenos colinosos de gradientes suaves e bai-
xas amplitudes de relevo, situados à retaguarda dos
cordões arenosos e das lagunas costeiras abran-
gem uma grande extensão da denominada “Baixa-
da Fluminense” (8a1/8a2, 8c, 8d), e possuem baixa
suscetibilidade à erosão, sendo aproveitados ape-
nas por pastagem, após a derrocada da citricultura
na região nos anos 80. Esses terrenos, em grande
parte constituídos por solos profundos e bem drena-
dos (Latossolos e Podzólicos Vermelho-Amarelos)
(8a), são indicados para a introdução de sistemas
agropastoris, em associação com a recomposição
florestal das cabeceiras de drenagem, visando a um
melhor aproveitamento econômico da região. A
ocorrência de um pronunciado déficit hídrico impõe
o uso de irrigação com correção do solo para as prá-
ticas agrícolas. Nas áreas mais próximas aos pro-
montórios de Búzios e Arraial do Cabo e da planície
costeira de Cabo Frio, a ocorrência de um clima
mais seco, com precipitações anuais inferiores a
800mm/ano, impõe a existência de solos menos es-
pessos e pouco intemperizados (Podzólicos Verme-
lho-Escuros), associados a elevados déficits hídri-

cos anuais (8c) ou com excessivos teores de sódio,
pouco adequados para utilização agrícola (Planos-
solos Solódicos) (8d), o que implica em limitações
para o uso e ocupação desses terrenos.

Toda essa região colinosa adjacente ao litoral da
Região dos Lagos possui um potencial hidrogeoló-
gico restrito (poços com vazões abaixo de 1.000 li-
tros/hora) com ocorrência de águas ferruginosas. A
zona costeira também apresenta potencial restrito,
limitado a aqüíferos rasos, pois o conjunto dos aqüí-
feros são de água salobra. Tais fatos dificultam ain-
da mais o abastecimento humano dessa região,
principalmente no verão, quando a população flu-
tuante decorrente do turismo de veraneio multiplica
a demanda de água.

Destacam-se também, neste trecho da Baixada
Fluminense, os vales dos rios São João, Macaé, Ma-
cabu e Imbé, que consistem em extensas áreas inun-
dáveis ladeadas por colinas isoladas pela sedimen-
tação fluvial (7a1/7a2) (foto 06). Os baixos vales des-
ses rios consistem em planícies fluviolagunares ou
brejos (2b1, 2a), bastante inundáveis e aproveitáveis
apenas para pecuária extensiva (foto 07). Os médios
cursos, formados por uma sedimentação fluvial e um
pouco melhor drenados (4b1), são mais bem apro-
veitados para agricultura de várzea, desde que seja
preservada a mata ciliar. A exploração com controle
ambiental de areia para construção civil também é re-
comendada (foto 06). Em direção ao sopé da escar-
pa da Serra do Mar, entre as localidades de Rio Dou-
rado e Morangaba, os terrenos apresentam relevo
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Foto 05 – Campos de dunas da restinga de
Massambaba, desenvolvido por remobilização eólica
dos sedimentos marinhos. Estão parcialmente fixados

pela vegetação. Área de preservação permanente.
Estrada Praia Seca - Figueira.

Foto 06 – Aspecto da planície fluvial do médio-alto
curso do rio São João (4a), onde observa-se

exploração de areia no leito do canal e utilização da
planície de inundação para pastagens. Ao fundo,
destacam-se colinas isoladas (7a1) parcialmente
recobertas por matas em meio à planície fluvial.

Estrada Silva Jardim - Casimiro de Abreu (BR-101;
ponte sobre o rio São João).



mais movimentado, assemelhando-se ao mar-de-
morros típico do Vale do Paraíba (9a1, 10a2).

Nessas áreas, a suscetibilidade à erosão é maior,
sendo recomendável a implantação de sistemas sil-
vipastoris. Destacam-se também, contrafortes isola-
dos evidenciados pelos maciços de Macaé e de
Conceição de Macabu e pelo maciço de Itaoca
(13b1/13b2), que devem ser destinados à preserva-
ção ambiental e recomposição florestal. Outras for-
mações montanhosas merecem o mesmo tratamen-
to, tais como o morro de São João (14a2) (foto 08), a
serra de Sapiatiba (13b2) e a ilha de Cabo Frio
(14a3). Este último maciço montanhoso, assim como
as colinas e morrotes isolados (7c; 10c) presentes
nos promontórios de Arraial do Cabo e de Búzios,
apresentam solos pouco espessos e pedregosos
(Cambissolos e Podzólicos Vermelho-Escuros), as-
sociados a uma vegetação nativa transicional entre
floresta caducifólia e caatinga hipoxerófila. Este tipo
de ambiente peculiar é decorrente do clima mais
seco desta região e deve manter-se preservado,
tendo em vista a expansão imobiliária empreendida
na península de Búzios (fotos 09 e 10).

No Norte Fluminense, destaca-se a Baixada
Campista, que consiste em extensa planície deltai-
ca, caracterizada por diversos ambientes deposici-
onais: destacam-se vastos depósitos fluviolaguna-
res, ou brejos, no entorno da Lagoa Feia. Esses ter-
renos inundáveis estão separados da costa por um
cordão arenoso, estendendo-se em direção à loca-
lidade de Farol de São Tomé. Apresentam solos
com altos teores de sais e enxofre (solos Salinos
e/ou Tiomórficos) (2b1/2b2), sendo, portanto, alta-

mente limitantes às atividades agropecuárias, e de-
vem manter-se preservados, principalmente junto
às lagunas e aos banhados (foto 11). Junto à foz do
rio Paraíba do Sul desenvolve-se um sistema de
cristas de cordões arenosos em linha de costa pro-
gradante (5a), com características similares das
planícies costeiras situadas na Região dos Lagos.
A baixada fluviodeltaica construída pelo rio Paraíba
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Foto 07 – Extensa planície flúvio-lagunar do baixo
curso do rio Macabu (2b1). Terrenos inundáveis
(brejos) constituídos por Solos Orgânicos e Gleis
Tiomórficos e colonizados por campos hidrófilos

de várzea. Estrada Quissamã -Conde de Araruama.

Foto 08 – Aspecto imponente do maciço intrusivo
alcalino do Morro de São João (14a2),

assemelhando-se a um antigo cone vulcânico. Como
todos os maciços montanhosos, deve ser destinado

para preservação ambiental e recomposição da mata
atlântica. Em primeiro plano, observa-se extensa

planície flúvio-lagunar (2b1). Próximo a Rio das Ostras.

Foto 09 – Colinas isoladas no promontório de Búzios
(7c), apresentando uma cobertura vegetal peculiar,

transicional entre floresta caducifólia e caatinga
hipoxerófila. O clima bastante seco deste trecho da
Região dos Lagos, associado a formação de solos

pouco espessos (Podzólicos Vermelho-Escuros
eutróficos) propicia a instalação desse ecótono
singular no estado do Rio de Janeiro. Búzios.



do Sul, por sua vez, possui solos melhor drenados e
bastante férteis (Solos Aluviais e Cambissolos eu-
tróficos) (3a), adequados para a expansão das ati-
vidades agrícolas (foto12). Essa área apresenta um
bom potencial hidrogeológico (o aqüífero de maior
produtividade do Estado do Rio de Janeiro), como
também consiste em área-fonte de argila para in-
dústria cerâmica. Tradicionalmente ocupada pela
decadente monocultura canavieira, a Baixada
Campista pode ser melhor aproveitada como um
pólo de fruticultura, assim como os tabuleiros adja-
centes. Esses tabuleiros, constituídos por sedimen-
tos terciários do Grupo Barreiras, ocupam vastas
porções dos municípios de Quissamã, Campos e
São Francisco do Itabapoana, formando terrenos
planos ou suave ondulados e solos profundos e
bem drenados (Latossolos e Podzólicos Amarelos)
(6). Apesar desses solos terem uma fertilidade na-
tural baixa, são terrenos recomendados para ex-
pansão da agricultura irrigada com correção do
solo, devido à baixa suscetibilidade à erosão (foto
13).

No Domínio da Faixa Litorânea os resultados de
análises químicas em água e/ou sedimento de cor-
rente apresentaram altos teores de elementos noci-
vos à saúde humana, principalmente nas drena-
gens das regiões de Araruama (Al, Pb, Se), Saqua-
rema ( Cu, Zn, As), Baía de Guanabara (Al, Zn, Pb,
Cu, Se, F), Baía de Sepetiba (Zn, Al), Macaé (Zn,
Cd, F), Campos (Cu, Zn) e no rio Valão da Onça (Al,
Pb, Se, Cu, Zn) localizado a noroeste de Campos.

3.2 Domínio Geoambiental II – Região Serrana

O subdomínio Litoral Sul Fluminense abrange as
seguintes unidades geoambientais: Planícies Fluvio-
marinhas ou mangues (1); Baixadas (3b1); Planícies
Costeiras (5a); Morrotes e Morros Baixos (10a1);
Serras Alinhadas (13b1); Maciços Costeiros (15a1).

O litoral sul-fluminense estende-se de Itaguaí até
o limite com o Estado de São de Paulo, em Parati.
Compreende uma linha de costa recortada por cos-
tões rochosos, provenientes das abruptas verten-
tes da escarpa da Serra da Bocaina e baías e ense-
adas que delineiam as baías de Sepetiba e da Ilha
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Foto 10 – Alinhamento de morrotes com vertentes
retilíneas e topos aguçados (10c), recobertos por uma

vegetação de floresta caducifólia transicional a
caatinga hipoxerófila. Situa-se na zona mais seca da

Região dos Lagos, com pluviosidade média anual
inferior a 800mm. Estrada Cabo Frio - Búzios. (Serra

das Emerendas).

Foto 11 – Aspecto da utilização inadequada em brejos
(2b2) com lençol freático sub-aflorante e baixa

capacidade de suporte dos terrenos argilosos (Gleis
pouco Húmicos salinos). Farol de São Tomé.

Foto 12 – Extensa planície aluvial constituída pela
baixada Campista (3a) constituída por solos de boa

fertilidade natural (Solos Aluviais e Cambissolos
eutróficos) e ocupadas pela cultura canavieira.

Observa-se, ao fundo, colinas suaves (8a) e o maciço
de Itaoca (13b2). Estrada Campos - São Fidélis.



Grande. No fundo destas baías e enseadas locali-
zam-se exíguas planícies fluviomarinhas (1), baixa-
das (3b1) e cordões litorâneos (5a), que estão sen-
do fortemente impactadas pela expansão urbana e
proliferação de loteamentos após a construção da
rodovia Rio-Santos (BR-101). O contato do mar
com a montanha e as planícies fluviomarinhas onde
se alternam estuários, restingas e manguezais,
configura uma paisagem de grande beleza cênica
e, ao mesmo tempo, de grande fragilidade física
(foto 14). Entretanto, as localidades de Coroa
Grande, Muriqui, Mangaratiba, Angra dos Reis,
Vila Mambucaba e Parati têm crescido acelerada-
mente nos últimos 25 anos e ocupado as planícies
inundáveis adjacentes aos núcleos pesqueiros e
portuários originais. Tal ocupação tem gerado da-
nos significativos, principalmente em áreas de
manguezais. O exemplo mais expressivo desse
tipo de intervenção é o bairro de Japuíba, situado
na periferia de Angra dos Reis. Do mesmo modo,
os cortes de estradas promovidos pela constru-
ção da BR-101 e as construções em áreas de en-
costas (visíveis em Angra dos Reis), potencializam
a ocorrência de movimentos de massa, gerando
além dos danos sociais e econômicos, as perdas
humanas.

Assim sendo, a ocupação das baixadas fluviais e
fluviomarinhas do litoral sul-fluminense deve ser feita
com planejamento adequado, visando a preserva-

ção dos ecossistemas locais e o assentamento das
populações carentes em condições satisfatórias.

Com relação aos mangues, estes são áreas pro-
tegidas por lei, devendo ser destinadas exclusiva-
mente para preservação ambiental e recomposi-
ção dos manguezais, quando o processo de de-
gradação não for irreversível.

Estão também englobadas neste subdomínio os
maciços costeiros de Juatinga e da Ilha Grande
(15a1), espigões destacados da Serra da Bocaina
e as ilhas mais importantes da Baía da Ilha Grande
(10a1; 13b1). Todas essas áreas devem ser desti-
nadas ao ecoturismo e à preservação ambiental.

O subdomínio Serras do Mar e da Mantiqueira
abrange as seguintes unidades geoambientais:
Montanhas (12a1/12a2; 12b1; 12c; 12d); Maciços
Alcalinos (14a1/14a2; 14b); Escarpas Serranas
(16a1/16a2; 16b1/16b2; 16c; 16d).

A Escarpa da Serra do Mar atravessa pratica-
mente todo o território do Estado do Rio de Janeiro
numa direção WSW-ENE, acompanhando a dire-
ção estrutural do substrato geológico. Este escar-
pamento estende-se do litoral norte do Estado de
São Paulo, sob denominação local de serra da Bo-
caina até a Serra do Imbé ou Desengano, às mar-
gens do rio Paraíba do Sul, próximo a Campos e
São Fidélis, no Norte Fluminense. No reverso dessa
escarpa serrana observam-se algumas zonas pla-
nálticas, de relevo montanhoso, tais como o planal-
to da Bocaina, o planalto reverso da Região Serra-
na e a própria Serra do Desengano, também englo-
badas nessa subunidade.
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Foto 13 – Morfologia dos tabuleiros do Norte
Fluminense (6), apresentando extensas áreas planas e
declividades suaves nos amplos vales encaixados em
“U”. Apesar de largamente ocupados por pastagens,

esses terrenos possuem boa aptidão agrícola,
mediante o uso de de irrigação e correção dos solos
(Podzólicos Amarelos). Estrada Maniva - Santa Luzia

(vale do rio Guaxindiba).

Foto 14 – Visão do alto do planalto da Bocaina em
direção ao litoral Sul Fluminense. Neste trecho, o rio
Paca Grande desce vertiginosamente a escarpa da

serra da Bocaina (16a1; 16c). Baixadas aluviais (3a) e
flúvio-marinhas (1) dominam o entorno da baía da

Ribeira. Ao fundo, observa-se o maciço da Ilha Grande.



A Escarpa da Serra da Mantiqueira ocupa, em
território fluminense, apenas um pequeno trecho,
junto ao maciço alcalino do Itatiaia, separando o
médio vale do rio Paraíba do Sul do planalto do alto
rio Grande, este em território mineiro.

Os escarpamentos, devido aos elevados gradien-
tes de suas vertentes, amplitudes topográficas ex-
pressivas e ocorrência freqüente de depósitos de tá-
lus, com baixa capacidade de carga, apresentam
sérias limitações diante da ocupação humana. Devi-
do a este fato, boa parte dos escarpamentos serra-
nos apresentam ainda extensas áreas de Mata
Atlântica preservada, sendo algumas protegidas
por lei, como é o caso dos Parques Nacionais do Ita-
tiaia; da Serra da Bocaina; da Serra do Órgãos e do
Desengano. Apenas nas suas baixas vertentes e em
patamares estruturais, verifica-se uma efetiva ocu-
pação desse tipo de terreno, por se tratar, localmen-
te, de áreas um pouco mais apropriadas. Curiosa-
mente, o exíguo núcleo urbano de Engenheiro Paulo
de Frontin situa-se num patamar estrutural da escar-
pa degradada da Serra das Araras.

As Escarpas Serranas apresentam, em geral, so-
los pouco espessos (Cambissolos) e bastante lixivi-
ados (Latossolos Vermelho-Amarelos álicos)
(16a1/16a2), devido ao clima bastante úmido pro-
porcionado pela barreira física imposta ao avanço
dos sistemas frontais (efeito orográfico). Assim, as
escarpas serranas e, em especial a Serra da Bocai-
na e a Serra dos Órgãos, registram totais pluviomé-

tricos anuais superiores a 2.000 mm/ano. Apenas a
Serra das Araras e a porção terminal da Serra do
Imbé, mais rebaixadas e recuadas, apresentam to-
tais anuais inferiores a 1.500mm e solos menos lixi-
viados (Podzólicos Vermelho-Amarelos e Verme-
lho-Escuros eutróficos) (16b1/16b2). Alguns maci-
ços intrusivos alcalinos também situam-se no interi-
or destes escarpamentos, formando picos mais
elevados, tais como os maciços do Itatiaia, na Serra
da Mantiqueira e os maciços de Tinguá, Tanguá,
Rio Bonito e Soarinho, estes na Serra do Mar
(14a1/14a2).

Todos esses terrenos, devido às características
mencionadas acima, apresentam um alto potencial
de ocorrência de movimentos de massa. Dessa for-
ma, essas áreas devem ser destinadas, salvo situa-
ções locais e específicas, à preservação ambiental
e ao ecoturismo (foto15). Em trechos da Serra do
Mar, tais como a Escarpa da Serra das Araras, re-
comenda-se um esforço de recomposição da Mata
Atlântica (foto 16).

As zonas mais elevadas das Escarpas Serranas
e das zonas montanhosas, constituídas por solos
rasos ou paredões subverticais rochosos, eviden-
temente, devem ser mantidos preservados (12c;
12d1/12d2; 14b; 16c; 16d). A suscetibilidade à
ocorrência de movimentos de massa é muito eleva-
da. Um caso peculiar registra-se no planalto do Ita-
tiaia e, em menor escala, no planalto do Açu, entre
Petrópolis e Teresópolis (12d2). Esses planaltos al-
çados a 2.200m de altitude possuem um clima ex-
cessivamente frio e solos muito rasos para o desen-
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Foto 15 – Detalhe da morfologia de um trecho da
escarpa da serra de Macaé (16a1; 16d),

destacando-se a pedra do Frade, onde destacam-se
os paredões dos pontões graníticos. Área de

interesse para atividades de turismo e ecoturismo.
Terrenos recomendados para preservação

ambiental e recomposição da Mata Atlântica.
Estrada Córrego do Ouro - Glicério.

Foto 16 – Evidência marcante de controle estrutural no
modelado, assinalada pelas vertentes alinhadas e

intensamente dissecadas dos patamares escalonados
das escarpas das serras das Araras e de Paracambi

(16b1). Estrada Arcádia - Governador Portela (topo da
serra do Pau-Ferro).



volvimento da cobertura florestal. Nesses planaltos
muito elevados, os terrenos são recobertos por
campos de altitude.

Os planaltos da Bocaina e do Desengano estão
encerrados em Parques Nacionais, contudo o pla-
nalto reverso da Região Serrana apresenta uma
ocupação humana que remonta ao século XIX, irra-
diando-se a partir de cidades que se assentaram
em alvéolos intramontanos, como Petrópolis, Tere-
sópolis e Nova Friburgo (foto 17). Tais áreas apre-
sentam também solos pouco espessos (Cambisso-
los) e lixiviados (Latossolos Vermelho-Amarelos áli-
cos) e um clima úmido e ameno, indicados para o
turismo e o incremento do sistema agroflorestal
(12a1/12a2) (foto 18). As atividades agrícolas, com
destaque para a olericultura, ocupam as restritas
planícies fluviais e as baixas vertentes menos acen-
tuadas do Domínio Montanhoso (foto 19). Apenas o
setor oriental do domínio montanhoso apresenta
solos menos lixiviados, sob condições climáticas
de menor umidade (Podzólicos Vermelho-Amare-
los e Vermelho-Escuros eutróficos) (12b1). A Re-
gião Serrana apresenta uma boa potencialidade
para exploração de água mineral, especialmente
as águas leves de excelente qualidade, e bom po-
tencial para água subterrânea nos fundos de vales.
Destaca-se também, a exploração de granitos para
rochas ornamentais, pela expressiva ocorrência e
variedade dessas rochas na região.

Nesse Domínio da Região Serrana, os resultados
das análises químicas de água e/ou de sedimento
de corrente, apresentaram altos teores de Zn, F, Cd
e As, provavelmente de origem natural.

3.3 Domínio Geoambiental lII
– Planalto da Região Serrana

Esse domínio abrange as seguintes unidades
geoambientais: Mar-de-Morros (9a1; 9b1); Morro-
tes e Morros Baixos (10a1; 10b); Morros Elevados
(11a1/11a2/11a3; 11b); Serras Alinhadas (13b2);
Escarpas Serranas (16a2; 16b2).

O Planalto da Região Serrana situa-se imediata-
mente a norte do reverso montanhoso da Serra do
Mar, analisado anteriormente (12a1/12a2; 12b) e
constitui-se de um relevo bastante movimentado,
contudo com declividades e amplitudes de relevo
bastante inferiores aos do setor montanhoso adja-
cente, principalmente, à medida que esses terre-
nos se aproximam da calha do baixo-médio curso
do rio Paraíba do Sul.

Esse domínio, que abrange localidades como
São José do Vale do Rio Preto, Duas Barras, Carmo,
Cantagalo, Cordeiro e São Sebastião do Alto, con-
siste predominantemente em morros elevados
(11a1/11a2/11a3; 11b) e, subordinadamente, por
morros baixos (10a1) e colinas (9a1). É nítida a re-
dução de umidade nestes terrenos, em direção a
norte e a leste, marcada pela diferenciação de so-
los e da cobertura florestal original (foto 20). Tanto o
entorno de Carmo (11a3), como o vale do rio Gran-
de (11b) consistem em áreas menos úmidas desse
planalto. Esses terrenos (11b) apresentam solos
pouco espessos (Podzólicos Vermelho-Escuros
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Foto 17 – Aspecto da ocupação urbana desordenada
em encostas de alta declividade. Tal ocupação

potencializa os processos de movimentos de massa,
podendo acarretar graves danos materiais e perdas

humanas. Centro de Nova Friburgo.

Foto 18 – Zona Montanhosa do alto curso do rio
Macabu (12a1), apresentando grande beleza cênica,
apropriado ao desenvolvimento do setor turístico. O
relevo acidentado, marcado por vertentes íngremes,

solos rasos e depósitos de tálus tornam esses terrenos
recomendáveis para preservação ambiental e

recomposição da Mata Atlântica. Vila da Grama
(represa de Macabu).



eutróficos) e alta suscetibilidade à erosão, sendo
recomendados, portanto, para implantação de sis-
temas agroflorestais, onde as práticas agrícolas es-
tejam restritas aos fundos de vales.

Esse conjunto de terrenos pode ser indicado
tanto para atividades silvipastoris, nas áreas mais
secas, quanto para atividades agroflorestais, nas
áreas mais úmidas, adjacentes ao Domínio Mon-
tanhoso. As vertentes mais íngremes e elevadas
dos morros e “pães-de-açúcar” disseminados na
região, assim como as cabeceiras de drenagem,
devem ser destinadas à preservação e à recom-
posição florestal. O potencial hidrogeológico é
regular a bom nos fundos de vales (poços com
vazões entre 1.000 a 5.000 ou acima de 5.000 li-
tros/hora).

Entre a zona planáltica propriamente dita e a ca-
lha do rio Paraíba do Sul, estende-se a escarpa re-
versa do planalto da Região Serrana (16a2 e 16b2),
com desnivelamentos entre 300 e 600m, num ali-
nhamento aproximado W-E, entre as localidades
de Anta e Itaocara. A porção leste desse escarpa-
mento termina com alinhamentos serranos (13b2)
que delimitam a depressão interplanáltica dos rios
Negro e Pomba (serras das Águas Quentes do Ga-
vião), e consistem em áreas produtoras de mármo-
re para os pólos cimenteiros de Cantagalo, Cordei-
ro e Macuco. Esse conjunto de terrenos apresenta
vertentes de fortes gradientes e alta suscetibilidade
à erosão e aos movimentos de massa, estando
agravado pelo estágio avançado de desmatamen-
to em suas encostas. Recomenda-se para essas
áreas a recomposição da mata nativa e o controle

ambiental para a mineração de mármore (restrito à
serra das Águas Quentes).

Junto à calha do rio Paraíba do Sul, sobressa-
em-se, um pequeno conjunto de colinas e morrotes
alinhados (9b1; 10b) fortemente condicionados
pelo Lineamento Além-Paraíba. Essa importante
estrutura confere um padrão notavelmente retilíneo
ao rio Paraíba do Sul, num trecho de aproximada-
mente 120km de extensão. Essa área expressa a
configuração do “graben” do rio Paraíba do Sul. Aí,
a suscetibilidade à erosão é significativa em face
da influência da zona de cisalhamento, a despeito
de suas baixas amplitudes de relevo. O clima me-
nos úmido nessa área favorece apenas atividades
silvipastoris.

Os resultados das análises químicas de água
e/ou sedimento de corrente para esse domínio,
apontam altos teores para Zn e As, provavelmente
de origem natural.

3.4 Domínio Geoambiental IV – Depressão
do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul

Este domínio abrange as seguintes unidades
geoambientais: Planícies Fluviais ou Várzeas (4a);
Tabuleiros (6); Colinas Baixas (8b); Mar-de-Mor-
ros (9a1/9a2; 9b1); Morrotes e Morros Baixos
(10a2/10a3; 10b); Serras Alinhadas (13a1/13a2;
13b1/13b2); Maciços Alcalinos (14a2).

O médio vale do rio Paraíba do Sul consiste numa
extensa depressão interplanáltica, ladeada pelo re-
verso da Serra do Mar e pela escarpa da Serra da
Mantiqueira, entre as localidades de Três Rios e
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Foto 19 – Aspecto montanhoso da Região Serrana,
com desenvolvimento de alvéolos nos fundos de vales

principais (12a1), intensamente aproveitados para
olericultura. Ao fundo, o paredão rochoso do reverso
da serra dos Órgãos (12d1). Estrada Nova Friburgo -

Teresópolis (Bonsucesso).

Figura 20 – Configuração do relevo movimentado do
domínio de morros elevados (11a2), apresentando

vertentes declivosas e amplitudes de relevo entre 200
e 400m. São largamente ocupadas por pastagens,
porém estão preservados extensos fragmentos de

cobertura florestal. Estrada Dr. Elias - Cordeiro.



Engenheiro Passos, estendendo-se, a oeste, pelo
Vale do Paraíba paulista. Essa região consiste, his-
toricamente, na principal via de ligação entre Rio de
Janeiro e São Paulo, sendo atravessada longitudi-
nalmente pela Via Dutra. Portanto, devido à in-
fra-estrutura existente e pela proximidade entre os
dois maiores centros do país, desenvolveram-se
importantes núcleos urbano-industriais no médio
Paraíba do Sul, com destaque para o pólo siderúr-
gico de Volta Redonda e o pólo metal-mecânico de
Resende-Porto Real. Entretanto, o desenvolvimen-
to urbano-industrial experimentado pela região
provocou uma série de problemas ambientais de-
correntes do desenvolvimento econômico, sendo
que, dentre os maiores impactos, destaca-se a
contaminação das águas superficiais por efluentes
domésticos e industriais, principalmente no rio Pa-
raíba do Sul. Esse tipo de impacto é bastante preo-
cupante pois coloca em questão não somente o
abastecimento de água de vários municípios situa-
dos no médio Paraíba, como também a própria Re-
gião Metropolitana.

Todavia, a degradação ambiental do médio vale
do rio Paraíba remonta ao início do século XIX
quando praticamente toda a Mata Atlântica foi de-
vastada para dar lugar a extensas plantações de
café. A economia agroexportadora dessa época
provocou grande degradação dos recursos natura-
is da região, devido ao uso intensivo, causando,
além do empobrecimento dos solos, uma acelera-
da erosão das vertentes, atreladas ao desequilíbrio
da dinâmica climática e hidrológica regional. A in-
trodução de um período de estiagem no Médio Pa-
raíba deve-se exclusivamente à retirada da cober-
tura florestal original e seus efeitos de regulação
térmica e de umidade, provenientes do sombrea-
mento e da evapotranspiração. A degradação am-
biental praticada no Médio Paraíba é de tal magni-
tude que, até os dias atuais, boa parte da região en-
contra-se estagnada, marcada por um cenário de
pastagens subaproveitadas. Apenas no Noroeste
Fluminense pode-se vislumbrar um cenário de ta-
manha degradação ambiental em escala regional.

O eixo do médio vale do rio Paraíba do Sul reflete
um forte controle estrutural assinalado pelo Linea-
mento Além-Paraíba e pela tectônica extensional
que resultou na geração de bacias tafrogênicas
continentais, tais como as bacias de Resende e
Volta Redonda. Nessas áreas estendem-se as mais
amplas planícies fluviais do rio Paraíba do Sul (4a),
com boa aptidão agrícola, devida a sua boa fertili-
dade natural (Solos Aluviais e Cambissolos eutrófi-
cos), e também as colinas tabulares resultantes do

modelado dos sedimentos e rochas terciárias de-
positadas nessas bacias (6). O relevo plano ou sua-
ve ondulado das superfícies das bacias de Resen-
de e Volta Redonda, em contraste com o relevo mo-
vimentado do “mar-de-morros” circundante, facili-
tou a instalação dos principais núcleos urba-
no-industriais do médio Paraíba. Tais áreas são
mais adequadas para esse tipo de ocupação, des-
de que haja um tratamento eficaz dos efluentes a
serem lançados no rio Paraíba do Sul. A Bacia de
Resende, em especial, possui um bom potencial hi-
drogeológico, sendo um fator relevante para o
abastecimento humano na região, tendo em vista o
elevado grau de poluição dos recurso hídricos su-
perficiais.

Num trecho retilíneo, que estende-se de Três
Rios a Barra Mansa, nota-se uma estreita e descon-
tínua faixa de aproximadamente 5km de largura,
caracterizada por colinas baixas e morrotes alinha-
dos, com desnivelamentos inferiores a 50m (8b) e
sob forte controle estrutural (direção WSW-ENE),
correspondente ao Lineamento Além-Paraíba, la-
deadas por colinas mais elevadas e morros baixos
(9b1; 10a3; 10b). Esses terrenos situados próximo
à calha do rio Paraíba do Sul apresentam, em geral,
solos Podzólicos Vermelho-Amarelos e Verme-
lho-Escuros eutróficos, devidos ao clima menos
úmido nesta zona, com totais anuais entre 1.100 e
1.300mm/ano, apresentando deficiência hídrica
pronunciada no período seco. Em contrapartida,
apresenta um bom potencial hidrogeológico, inclu-
sive para exploração de água mineral. À medida
que esses terrenos se aproximam do reverso da
Serra do Mar e ou dos alinhamentos serranos esca-
lonados da Serra da Mantiqueira, o clima torna-se
mais úmido, com totais anuais entre 1.200 e
1.800mm/ano, propiciando a formação de solos
mais profundos e lixiviados (Latossolos Vermelho-
Amarelos álicos e Podzólicos Vermelho-Amarelos
latossólicos distróficos) (9a1/9a2; 10a2). Esses ter-
renos configuram o típico domínio de mar-de-mor-
ros do Vale do Paraíba (foto 21). Essas vastas áreas
largamente utilizadas para pecuária extensiva per-
mitem o uso compartilhado de atividades silvipas-
toris, com atividades agroflorestais, priorizando as
atividades agrícolas, com correção dos solos, nos
fundos de vales e baixas vertentes, e recomposi-
ção florestal nas cabeceiras de drenagem e diviso-
res principais.

O voçorocamento acelerado que ocorre em al-
guns trechos do relevo colinoso do médio vale do
rio Paraíba do Sul consiste numa limitação relevan-
te ao aproveitamento das terras. Diversos pesqui-
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sadores têm procurado compreender a evolução
dos processos erosivos – que podem ser desenca-
deados tanto por condicionantes litoestruturais,
pelo relevo ou induzidos pela intervenção humana
–, buscando soluções para impedir a propagação
das voçorocas e estabilizar a erosão (foto 22).

Entre os rios Paraíba do Sul e Preto, nota-se uma
série de alinhamentos serranos escalonados, tais
como as serras da Concórdia, do rio Bonito, da
Charneca e das Abóboras. Estas serras configu-
ram-se como contrafortes da escarpa da Mantique-
ira, todos alinhados na direção estrutural WSW-
ENE (13a1/13a2; 13b1/13b2). Devido as suas ver-
tentes íngremes e alta suscetibilidade à erosão e de
acordo com a disposição geográfica dos alinha-
mentos serranos, esses terrenos devem ser desti-
nados à recomposição florestal e ao ecoturismo.
Apenas suas vertentes mais baixas e suaves pode-
riam ser destinadas a sistemas silvipastoris
(13a1/13a2). Além de proteger as nascentes dos
principais tributários dos rios Paraíba do Sul e Pre-
to, tal procedimento garante uma boa disponibili-
dade hídrica para a região. As serras podem formar
corredores de Mata Atlântica, de grande importân-
cia para manutenção e regeneração do ecossiste-
ma florestal. O maciço intrusivo alcalino de Morro
Redondo (14a2) deve ter o mesmo tratamento.

Nesse domínio os resultados das análises quími-
cas de água e/ou sedimento de corrente, apontam
altos teores de Cu, Zn, As e Cd nas regiões de Barra
do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa e Resende,

devidos à intervenção antrópica. Entretanto, nas re-
giões de Manuel Duarte, Andrade Pinto, Três Rios e
Paraíba do Sul, ocorrem altos teores de Se, Pb, As e
Cd, de origem incerta, necessitando de estudos
mais detalhados para se determinar a fonte.

3.5 Domínio Geoambiental V – Depressão
Norte-Noroeste Fluminense

Esse domínio abrange as seguintes unidades
geoambientais: Planícies Fluviais ou várzeas (4a;
4c); Colinas Baixas (8b); Mar-de-Morros (9a2;
9b1/9b2); Morrotes e Morros Baixos (10b); Morros
Elevados (11a2; 11b); Serras Alinhadas (13a1/
13a2; 13b2); Maciços Interiores (17).

O Norte-Noroeste Fluminense consiste numa
vasta depressão interplanáltica, alternada com ali-
nhamentos serranos escalonados, e delimitada a
sul, pelo planalto da Região Serrana e, a norte, pelo
planalto Sul Capixaba, estendendo-se a oeste pela
Zona da Mata mineira, com características um pou-
co similares. A leste, esse domínio é encerrado pela
Baixada Campista e os tabuleiros do Grupo Barrei-
ras. Essa região abrange a porção fluminense das
bacias dos rios Pomba, Muriaé e Itabapoana e o
baixo curso do rio Negro.

Em linhas gerais, o Norte-Noroeste Fluminense
assemelha-se bastante com o Médio Vale do Rio
Paraíba do Sul, apresentando um extenso relevo
colinoso, seccionado por freqüentes alinhamentos
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Foto 21 – Morfologia típica do relevo colinoso,
denominado de “mar-de-morros” (9a2), tão expressivo

no Vale do Paraíba do Sul. Apresenta geometria de
encostas convexas, topos subnivelados e baixas

amplitude de relevo, sendo ocupados por pastagens e
fragmentos de mata. Estrada Vassouras - São

Sebastião dos Ferreiros.

Foto 22 – Aspectos do intenso voçorocamento
verificados em algumas áreas colinosas do médio vale

do rio Paraíba do Sul. Estes eventos de erosão
acelerada são geralmente catalizados pela

intervenção humana e podem, inclusive, inviabilizar o
aproveitamento econômico dos terrenos. Miguel

Pereira.



serranos de direção estrutural WSW-ENE e maci-
ços montanhosos, cujo cenário é também marcado
por pastagens subaproveitadas. A Mata Atlântica
também foi devastada para implantação da mono-
cultura cafeeira, já no início do século XX. Entretan-
to, algumas características singulares individuali-
zam esse domínio do Médio Paraíba, em especial,
o clima mais seco, com estiagem mais prolongada,
com totais anuais entre 900 e 1.400mm/ano e a me-
nor suscetibilidade à erosão do relevo colinoso do
Noroeste Fluminense, notada pela ausência de ra-
vinamentos, voçorocamentos e movimentos de
massa, freqüentes em determinados trechos do
Médio Paraíba.

As restritas e descontínuas planícies fluviais em-
butidas nos fundos de vales dos rios Pomba, Muri-
aé, Itabapoana e tributários principais, apresentam
solos de boa fertilidade natural (Solos Gleis e Pla-
nossolos eutróficos) (4a), adequados para agricul-
tura irrigada. Entretanto, certas várzeas dos baixos
cursos dos rios Paraíba do Sul e Pomba (próximo às
localidades de São Fidélis e Santo Antônio de Pá-
dua) e do rio Muriaé (próximo à localidade de Italva)
apresentam Solos Aluviais salinos (4c) inadequa-
dos para agricultura. A origem desses solos salinos
não pode ser marinha, pois o nível de base dessas
planícies está acima dos máximos transgressivos
registrados no Quaternário Superior. Possivelmen-
te, sua origem está relacionada ao intemperismo do
substrato rochoso, aliado à intensa insolação verifi-
cada na região, o que implicaria a precipitação de
sais na matriz dos sedimentos aluviais. De qualquer
forma, mesmo que sejam utilizadas, tanto para fins
urbanos ou agrícolas, as planícies fluviais precisam
de uma recomposição da mata ciliar, tendo em vis-
ta a mitigação de enchentes que assolam periodi-
camente várias cidades do Norte-Noroeste Flumi-
nense, tais como Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira
e Santo Antônio de Pádua. Um agravante a este
problema é o intenso desmatamento das bacias
dos rios Pomba e Muriaé, tanto em território flumi-
nense quanto em território mineiro, acelerando, as-
sim, o escoamento superficial e aumentando os pi-
cos de vazão desses rios.

A extensa região dominada por colinas (8b;
9a2; 9b1/9b2) e morrotes e morros baixos (10b)
apresentam, em geral, solos Podzólicos Verme-
lho-Amarelos e Vermelho-Escuros eutróficos, com
moderada fertilidade natural, apesar da deficiên-
cia hídrica prolongada e o relevo movimentado
constituírem importantes fatores limitantes às ativi-
dades agrícolas (foto 23). Assim, essas áreas po-
dem ter uma utilização compartilhada entre siste-

mas silvipastoris e agroflorestais, sendo que as
atividades agrícolas com irrigação devem se res-
tringir a vertentes menos íngremes das colinas,
adjacentes às planícies. As pastagens podem
ocupar as vertentes mais declivosas das eleva-
ções (colinas e morros). Os divisores e as cabece-
iras de drenagem devem ser destinadas à recom-
posição da Mata Atlântica. No entorno de Mirace-
ma e próximo à localidade de Morro do Coco são
encontrados solos mais desenvolvidos e lixiviados
(Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos e Pod-
zólicos Vermelho-Amarelos latossólicos) (9a2) su-
gerindo uma condição de maior umidade nessas
áreas subordinadas. Esses terrenos apresentam
potencial mineral para exploração de mármores e
granitos.

Toda essa região colinosa do Noroeste Flumi-
nense, caracterizada por uma marcada estação
seca e expressivos déficits hídricos durante a estia-
gem, apresenta um bom potencial hidrogeológico
tanto para abastecimento humano e irrigação de la-
vouras, quanto para exploração de água mineral,
esta especialmente no distrito de Raposo onde está
se consolidando a principal estância hidromineral
do Estado do Rio de Janeiro. A exploração dos re-
cursos hídricos subterrâneos do Noroeste Flumi-
nense merece especial atenção, pois pode ser a
forma mais eficaz de atender à demanda de água e
contribuir com o desenvolvimento econômico de
toda a região.

Uma outra área de características singulares si-
tua-se num polígono no entorno da cidade de Ital-
va. Neste trecho de colinas e morros, a mata origi-
nal era composta por floresta caducifólia (9b2), o
que denota um elevado stress hídrico, no período
de estiagem. Este fato decorre da baixa pluviosida-
de registrada (em torno de 1.000mm anuais) aliada
à ocorrência de mármores, cujo intemperismo não
favorece a formação de um espesso manto de alte-
ração. Sendo assim, os solos são poucos espessos
(Podzólicos Vermelho-Escuros eutróficos), diminu-
indo, deste modo, a capacidade de armazenamen-
to de água no solo.

A área de ocorrência de morros elevados nesse
domínio está restrita a um pequeno polígono a oes-
te da localidade de Porciúncula, na divisa com Mi-
nas Gerais (11a2; 11b), onde os fundos de vales e
as baixas vertentes são geralmente ocupados por
uso agropecuário.

Extensos alinhamentos de morrotes (10b), tais
como a serra da Portela (próximo a Cambuci e Itao-
cara) ou pequenos alinhamentos serranos (13b2),
tais como a serra do Catete (próximo a Santo Antô-
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nio de Pá dua) con sis tem em áre as com bom po ten -
ci al para pro du ção de már mo re e ro chas or na men -
ta is, res pec ti va men te, po den do ca ta li sar o de sen -
vol vi men to de toda a re gião de vi do à de man da por
es ses in su mos mi ne ra is no ex te ri or. Esses ter re nos
es tão, em boa par te, con di ci o na dos por ex ten sas
zo nas de ci sa lha men to que atra ves sam o No ro es te
Flu mi nen se, con fe rin do, as sim, um efe ti vo con tro le
es tru tu ral à for ma ção das ser ras ali nha das, sem pre 
ori en ta das na di re ção WSW-ENE.

Tan to os ali nha men tos ser ra nos es ca lo na dos
(13a1/13a2; 13b2) (foto 23), quan to os ma ci ços
mon ta nho sos (17) (foto 24), apre sen tam-se bas tan -
te des ma ta dos, o que acen tua o as pec to ári do de
toda a re gião, agra va do pela pro nun ci a da de fi ciên -
cia hí dri ca du ran te o in ver no. Como es sas áre as
abri gam as nas cen tes dos prin ci pa is tri bu tá ri os
dos rios Pom ba, Mu ri aé e Ita ba po a na, a re com po si -
ção flo res tal des ses ter re nos aten de a duas fun -
ções im por tan tes para a re gião: pri me i ra men te, o
re tor no da Mata Atlân ti ca pro pi ci a rá uma ma i or dis -
po ni bi li da de de água du ran te o pe río do de es ti a -
gem (a es cas sez de água vem se tor nan do um pro -
ble ma cada vez mais gra ve no No ro es te Flu mi nen -
se), pro te gen do as nas cen tes e au men tan do a ca -
pa ci da de de ar ma ze na men to de água no solo.
Além dis so, a re com po si ção flo res tal nos ali nha -
men tos ser ra nos, as sim como no Mé dio Vale do Rio
Pa ra í ba do Sul, irá pro mo ver a for ma ção de cor re -
do res de Mata Atlân ti ca, pela sua con for ma ção ge -

o grá fi ca (ser ras ali nha das), sen do de gran de im -
por tân cia para ma nu ten ção e re ge ne ra ção do
ecos sis te ma flo res tal.

Os re sul ta dos das aná li ses quí mi cas de água
e/ou se di men to de cor ren te des se do mí nio, apre -
sen ta ram al tos te o res de Pb, Cd e Se em San to
Antô nio de Pá dua e Al, Zn e F nos aflu en tes do rio
Mu ri aé. Ne ces si ta-se de es tu dos mais de ta lha dos
para se de ter mi nar a ori gem des sas ano ma li as.

3.6 Domínio Ge o am bi en tal VI – Planalto do Alto
       Ita ba po a na

Esse do mí nio abran ge as se guin tes uni da des
ge o am bi en ta is: Mar-de-Morros (9a1/9a2); Mor ros
Ele va dos (11a2; 11b); Escar pas Ser ra nas (16a2;
16b2).

O Pla nal to do Alto Ita ba po a na, tam bém de no mi -
na do de Pla nal to de Var re-Sai, si tua-se tam bém no
No ro es te Flu mi nen se, mas guar da ín ti ma re la ção
com a zona pla nál ti ca que abran ge o sul do Es ta do
do Espí ri to San to. Esse pla nal to, al ça do a 700m de
al ti tu de, apre sen ta um cli ma mais úmi do e ame no
do que a ex ten sa de pres são ad ja cen te (com to ta is
anu a is em tor no de 1.400 a 1.500mm/ano) e uma
co ber tu ra flo res tal um pou co mais pre ser va da.

O re le vo co li no so do mi nan te (9a1/9a2) é lar ga -
men te uti li za do por pas ta gens e pela ca fe i cul tu ra.
Essa cul tu ra, que de vas tou o Vale do Pa ra í ba, ain -
da tem im por tân cia eco nô mi ca no Pla nal to Sul Ca -
pi xa ba e al gu mas por ções da Zona da Mata mi ne i -
ra. De vi do a se me lhan ças fí si cas e cli má ti cas como 

– 18 –

Programa Informações para Gestão Ter ri to rial

Foto 24 – Morfologia de vertentes escarpadas e
rochosas, apresentando uma notável geometria

convexa, do maciço interior do Morro do Côco (17),
que se destaca topograficamente da superfície
colinosa circundante do Norte Fluminense (8b).
Estrada Vila Nova de Campos - Morro do Côco.

Foto 23 – Morfologia da depressão do Norte-Noroeste
Fluminese, apresentando, em primeiro plano, colinas
amplas, baixas e subniveladas de gradientes muito

suaves (8b) e, ao fundo, alinhamento serranos
escalonados (13b2). Os terrenos estão ocupados por
pastagens, incluindo as vertentes mais declivosas das

serras. Estrada Travessão - Conselheiro Josino
(BR-101). Serra da Onça.



o Sul do Espírito Santo, a região de Varre-Sai con-
siste, atualmente, numa das mais importantes zo-
nas produtoras de café no Estado do Rio de Janei-
ro. As áreas de morros elevados (11a2; 11b), apre-
sentam um relevo bem mais movimentado que os
terrenos colinosos, sendo, portanto, menos indica-
da sua ocupação para atividades agropastoris. Por
fim, a escarpa degradada do Planalto do Alto Itaba-
poana (16a2; 16b2), apresentando vertentes íngre-

mes e desnivelamentos de até 600m, deve ser des-
tinada exclusivamente para recomposição da Mata
Atlântica, podendo se excetuar alguns trechos das
baixas vertentes, mais suaves e acessíveis, próxi-
mas das localidades de Bom Jesus do Itabapoana,
Ourânia e Itaperuna.

Nesse domínio os resultados de análises quími-
cas apresentaram altos teores de Al nas regiões de
Natividade e Bom Jesus de Itabapoana.
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4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

OMapa Geoambiental buscou fornecer para o
planejamento do território do Estado do Rio de Janei-
ro, através da compartimentação da sua área (apro-
ximadamente 44.000 km2) em domínios e unidades
geoambientais – com características distintas de
paisagem, solos, uso e ocupação da terra – as po-
tencialidades e limitações de cada espaço geográfi-
co, permitindo estabelecer perspectivas de utiliza-
ção, planos de manejo e de conservação dos recur-
sos, respeitando as restrições naturais de uso.

Como a paisagem é resultante de processos di-
nâmicos, em contínua transformação, este estudo
considerou todos os componentes da estrutura da
paisagem, desde fatores físicos e bióticos até a
ocupação humana.

A integração desses fatores e a aplicação de téc-
nicas de sensoriamento remoto e geoprocessamen-
to apresentaram um nível de eficiência para a elabo-
ração de um mapa digital associado a um banco de
dados, o que permitirá aos usuários e planejadores
facilidade de uso dos dados e informações.

Em termos gerais, o uso e ocupação inade-
quados de terrenos no Estado do Rio de Janeiro, in-
cluindo o processo acelerado de urbanização e de-
senvolvimento turístico, vem degradando o meio
ambiente através de desmatamentos, loteamentos
e adensamentos populacionais em áreas de fragili-

dade física (suscetíveis à erosão, movimentos de
massa e inundações).

Os recursos hídricos superficiais do Estado do
Rio de Janeiro encontram-se contaminados pela
ação do homem em Cu, Pb, Zn, Cd, Al e F em 5 (cin-
co) regiões : Araruama-Maricá, Baía de Guanabara,
Baía de Sepetiba, Barra do Piraí-Resende e rio Va-
lão da Onça a noroeste de Campos. A região de Pa-
raíba do Sul-Três Rios merece estudos mais deta-
lhados para se determinar a fonte dos valores anô-
malos de Se, Cd, Pb, Zn e As.

Os resultados apontados acima são preocupan-
tes, tendo em vista que se esses elementos quando
consumidos em altas quantidades e por vários
anos, podem provocar doenças cancerígenas, car-
diovasculares, mal de Alzheimer, osteoporose, na-
nismo, fluorose, hipertensão, osteomacia, disfun-
ção renal, nefrite e deformação dos ossos, entre
outras enfermidades.

As questões ambientais mais graves ocorrem na
Região Metropolitana, onde se concentra a maior
parte da economia e da população do estado. O
crescimento da população, a expansão da malha
urbana-industrial nas últimas décadas conduziu a
um cenário de degradação calcado na contamina-
ção das águas superficiais (rios, lagoas, baías) e
subterrâneas, do ar e dos solos; ocupação desor-
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de na da em áre as de ris co de es cor re ga men tos e
inun da ções e ocu pa ção em áre as de  man gue,
den tre ou tros pro ble mas.

A fa i xa li to râ nea do es ta do, por ser uma re gião
onde ocor re cons tan te in te ra ção en tre o mar e as
ter ras ba i xas, apre sen ta-se como um am bi en te di -
nâ mi co e de ex tre ma fra gi li da de, agra va da pela im -
plan ta ção in dis cri mi na da dos pro ces sos an tró pi -
cos que afe tam o equi lí brio am bi en tal.

Por ou tro lado, ex ten sas áre as do vale do rio Pa ra í -
ba do Sul e do Nor te-Noroeste Flu mi nen se de mons -
tram um qua dro de es tag na ção eco nô mi ca, ca u sa -
do, prin ci pal men te, pelo su ba pro ve i ta men to das ter -
ras, com uso qua se ex clu si vo da pe cuá ria ex ten si va.

Gran des áre as que fo ram e es tão sen do des ma -
ta das para a ins ta la ção de pas ta gens apre sen tam
alto ín di ce de ero di bi li da de, e a re mo ção dos se di -
men tos car re a dos pe las chu vas, além de de gra dar
os so los, es tão as so re an do as ca lhas dos rios, la -
go as e áre as es tu a ri nas, in clu si ve man gue za is.

 A ex tra ção mi ne ral, mor men te de are ia, em vá ri as
lo ca li da des tem al te ra do pa i sa gens e ecos sis te -
mas, pro vo can do a de gra da ção das áre as ex plo ra -
das e do seu en tor no.

Os prin ci pa is pro ble mas am bi en ta is que ocor rem
no Esta do do Rio de Ja ne i ro es tão, por tan to, re la ci o -
na dos com a ocu pa ção de sor de na da, prin ci pal men -
te dos gran des cen tros ur ba nos e da fa i xa li to râ nea,
des pe jo de eflu en tes do més ti cos e in dus tri a is na
rede de dre na gem, dis po si ção ina de qua da de re sí -
du os só li dos, des ma ta men to ge ne ra li za do para im -
plan ta ção de ati vi da des agro pe cuá ri as, ten do como
re sul tan tes a con ta mi na ção do solo e da água e, con -
se qüen te men te a re du ção da qua li da de de vida.

As in for ma ções sin te ti za das nes te tra ba lho vi sam, 
so bre tu do, a for ne cer sub sí di os para a ela bo ra ção
de es tra té gi as de de sen vol vi men to do es ta do, iden -
ti fi can do e ca rac te ri zan do as res tri ções e po ten ci a li -
da des de cada uni da de ge o am bi en tal re co nhe ci -
das e ma pe a das na es ca la ori gi nal  1:250.000 e  pu -
bli ca da na es ca la 1:500.000, cons ti tu in do uma das
ba ses téc ni cas que ser vi rão para ori en tar a ela bo ra -
ção de um pla ne ja men to efi ci en te e or de na do do
ter ri tó rio flu mi nen se, ten do em vis ta a cons tan te ocu -
pa ção e ex plo ra ção dos re cur sos na tu ra is, sem con -
tu do com pro me ter a sua sus ten ta bi li da de.

Apre sen ta-se, a se guir, uma sé rie de re co men -
da ções com o in tu i to de es ta be le cer pers pec ti vas
de uti li za ção e de con ser va ção de re cur sos na tu ra -
is, res pe i tan do as res tri ções ao uso das ter ras.

• Implan tar sis te mas sil vi pas to ris e agro flo res ta is,
res pe i tan do as li mi ta ções na tu ra is de cada tipo 
de ter re no, em subs ti tu i ção à pas ta gem ex ten -

si va e ex clu si va que co bre mais da me ta de do
ter ri tó rio flu mi nen se.

• Iden ti fi car os prin ci pa is pro ces sos  de de gra -
da ção das ter ras, sob di fe ren tes sis te mas de
ma ne jo.

• Pro mo ver o re as sen ta men to de po pu la ções
que ocu pam áre as ina de qua das, como en cos -
tas sus ce tí ve is a des li za men tos, áre as inun dá -
ve is, man gue za is, áre as de res tin gas, cam po
de du nas; áre as es pe ci a is, como uni da des de
con ser va ção (par ques, re ser vas).

• Inten si fi car prá ti cas con ser va ci o nis tas para
pre ve nir ou mi ni mi zar os efe i tos da ero são do
solo, prin ci pal men te em áre as com de cli vi da -
des mais acen tu a das.

• Pre ser var e re cu pe rar a Mata Atlân ti ca, as so ci an -
do-se com a im plan ta ção de sis te mas agro flo -
res ta is e flo res ta is, prin ci pal men te nos sis te -
mas mon ta nho sos (mon ta nhas, es car pas, ser -
ras, ma ci ços).

• Pre ser var e re cu pe rar as pla ní ci es flu vi o ma ri -
nhas (man gues), pla ní ci es flu vi o la gu na res
(bre jos) e pla ní ci es cos te i ras (áre as com ve ge -
ta ção de res tin ga, cam pos de du nas).

• Pro mo ver o tu ris mo de ba i xa den si da de e o
eco tu ris mo, com pa tí ve is com a ca pa ci da de de
su por te de cada re gião.

• Pro mo ver o de sen vol vi men to de sis te mas
agro pas to ris nas ba i xa das e pla ní ci es flu vi a is
que apre sen tem boas con di ções para o in cre -
men to das ati vi da des agrí co las e pe cuá ri as
(como exem plo, a Bai xa da Cam pis ta).

• Ela bo rar es tu dos de de ta lhe para o le van ta -
men to de ja zi das de ma te ri a is de em pre go ime -
di a to na cons tru ção ci vil (are ia, ar gi la, cas ca -
lho, pe dra para bri ta, pe dra or na men tal, sa i -
bro), ten do em vis ta re du zir os cus tos das
obras de en ge nha ria e os im pac tos am bi en ta is.

• Ela bo rar pla nos de con tro le am bi en tal para a
mi ne ra ção e de re cu pe ra ção de áre as de gra -
da das pe las ati vi da des de ex plo ra ção dos re -
cur sos mi ne ra is.

• Pre ser var e re cu pe rar as ma tas ci li a res e a ve -
ge ta ção das en cos tas dos va les e ca be ce i ras
de dre na gem, para a pro te ção dos ma nan ci a is. 

• Ado tar po lí ti cas e me ca nis mos que in cen ti vem o 
in cre men to de uni da des de con ser va ção e que
fa ci li tem  ma i o res in ves ti men tos para as uni da -
des exis ten tes (pes qui sas, pla nos de ma ne jo).

• Esti mu lar pro je tos de edu ca ção am bi en tal nas
co mu ni da des, des ta can do o va lor e a im por tân -
cia da con ser va ção de bi o di ver si da de da co -
ber tu ra ve ge tal, em es pe ci al a Mata Atlân ti ca.
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Área urbana

CAPITAL DO ESTADO

CIDADE

Vila

Estrada pavimentada
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permanente

Limite interestadual

Curso de água

Lagoa

Contato de Unidades

Contato de Domínios

Parque Nacional

Parque Estadual

Reserva Biológica / Ecológica

Planícies fluviomarinhas intermarés constituídas por sedimentos quaternários, argilosos, ricos em matéria
orgânica. Predominam solos de mangue. Os manguezais estão parcialmente ocupados por núcleos urbanos,
especialmente no litoral das baías de Guanabara e Sepetiba. A precipitação média anual varia de 1.000mm
(mangue de Guaratiba) a 2.200mm (mangues da baía de Parati). Esta unidade é expressiva no recôncavo das
baías da Ilha Grande, Sepetiba e Guanabara e na foz do Rio Paraíba do Sul.

Planícies fluviolagunares e fluviais com sedimentos quaternários, argilo-arenosos. Ambiente redutor, com Solos
Orgânicos distróficos e Gleis Húmicos e Pouco Húmicos álicos. Campos hidrófilos de várzea ocupados por
pastagens e, subordinadamente, por agricultura e pequenos fragmentos de mata higrófila. A precipitação média
anual varia de 900 a 1.500mm. Esta subunidade se destaca nos baixo-médios cursos dos rios São João, Macaé
e Macabu e nas baixadas de Sepetiba e de Guanabara.

Planícies fluviolagunares com sedimentos quaternários, argilo-arenosos ou argilosos ricos em matéria
orgânica. Ambiente redutor, com Solos Gleis Pouco Húmicos salinos, Gleis Húmicos Tiomórficos e Solos
Orgânicos Tiomórficos. Campos hidrófilos de várzea (2b1) e campos halófilos de várzea (2b2) ocupados por
pastagens. A precipitação média anual varia de 700 a 1.300mm.
Esta subunidade é expressiva nos baixos cursos dos rios São João, Una, Macaé e Macabu, nas áreas mais
próximas à linha de costa das baixadas fluviomarinhas de Sepetiba e de Guanabara e nas baixadas
fluviolagunares de Jacarepaguá, Maricá, Saquarema, Araruama e entorno da Lagoa Feia.

Planícies constituídas por sedimentos quaternários, argilo-arenosos e/ou areno-argilosos. Predominam Solos
Aluviais e Cambissolos eutróficos associados a planícies melhor drenadas e subordinadamente, Gleis Pouco
Húmicos Eutróficos. A vegetação original era composta por floresta subperenifólia de várzea. Atualmente as
terras estão ocupadas por pastagens, agricultura e, subordinadamente, por pequenos fragmentos de mata. A
precipitação média anual varia de 800 a 1.100mm. Esta unidade é expressiva na Baixada Campista.

Planícies constituídas por sedimentos quaternários, argilo-arenosos e/ou areno-argilosos. Solos hidromórficos
como Gleis Pouco Húmicos e Planossolos álicos, associados a baixadas com maior restrição de drenagem e
Solos Aluviais distróficos associados a planícies melhor drenadas, são os solos predominantes. A vegetação
original era composta por floresta perenifólia de várzea (3b1) e por floresta subperenifólia e subcaducifólia de
várzea ou campos higrófilos de várzea (3b2). Atualmente as terras estão ocupadas por pastagens e áreas
urbanas e, subordinadamente, por pequenos fragmentos de mata. É notável o crescimento do processo de
urbanização das baixadas de Sepetiba e Guanabara, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A precipitação
média anual varia de 1.500 a 2.200mm nas exíguas baixadas do litoral sul luminense (3b1) e de 1.100 a
1.500mm nas baixadas de Maricá, Guanabara e Sepetiba (3b2).

Planícies constituídas por sedimentos quaternários, argilo-arenosos e/ou areno-argilosos. Predominam
Planossolos Solódicos. A vegetação original era composta por campos higrófilos e floresta subcaducifólia
Atualmente as terras estão ocupadas por pastagens e áreas urbanas. Esta unidade restringe-se ao campo
militar de Gericinó e às cercanias de Sepetiba, na zona Oeste do Rio de Janeiro e exíguas áreas da zona norte e
Baixada Fluminense. A precipitação média anual oscila em torno de 1.200mm.

Planícies e terraços fluviais constituídos por sedimentos quaternários, arenosos e/ou areno-argilosos.
Predominam Solos Aluviais e Cambissolos eutróficos no médio curso do Rio Paraíba do Sul, e Gleis Pouco
Húmicos e Planossolos eutróficos nos baixo-médios cursos dos rios Paraíba do Sul, Pomba, Muriaé e
Itabapoana. A vegetação original era composta por floresta subperenifólia de várzea. Atualmente, estão
ocupados por pastagens, núcleos urbanos (Resende, Volta Redonda e Itaperuna, dentre outros) e,
subordinadamente, por agricultura. A precipitação média anual varia de 1.200 a 1.600mm no médio curso do Rio
Paraíba do Sul e de 900 a 1.300mm no Noroeste Fluminense.

Planícies e terraços fluviais constituídos por sedimentos quaternários, arenosos e/ou areno-argilosos.
Predominam Gleis Pouco Húmicos e Planossolos álicos nos
baixos cursos dos rios. A vegetação original era composta por floresta perenifólia e campos higrófilos de várzea
(4b1), sendo que em algumas planícies do recôncavo da Baía de Guanabara (rios Iguaçu e Caceribu), ocorria a
floresta subcaducifólia e campos higrófilos de várzea (4b2). Atualmente, estão ocupados por pastagens e
agricultura e, subordinadamente, por pequenos núcleos urbanos e fragmentos de mata . A média pluviométrica
anual varia de 1.200 a 1.900mm. Esta subunidade é expressiva nos médios cursos dos rios Imbé, Macabu,
Macaé, São João, Bacaxá, Macacu, Guapiaçu, Saracuruna e Iguaçu, dentre outros.

Planícies e terraços fluviais constituídos por sedimentos quaternários, arenosos e/ou areno-argilosos.
Predominam Solos Aluviais salinos, situados nos baixos cursos dos rios Paraíba do Sul e Pomba e no baixo-
médio curso do Rio Muriaé. A vegetação original era composta por floresta subperenifólia de várzea.
Atualmente, estão ocupados por pastagens e pelos núcleos urbanos de Italva e Cambuci. A média pluviométrica
anual oscila em torno de 1.000mm.

Cordões litorâneos constituídos por sedimentos quaternários, arenosos, de origem marinha. Predominam
Podzóis Hidromórficos e Areias Quatzosas Marinhas. A vegetação original era composta por floresta
de restinga, restinga arbóreo-arbustiva e campos de restinga. Atualmente estão ocupados por vegetação de
restinga, pastagens, núcleos urbanos (especialmente na Reg. dos Lagos) e, subordinadamente, por agricultura
(plantações de coco). A precipitação média anual varia de 700 a 1.400mm. Esta subunidade é expressiva na B.
da Tijuca, Reg. dos Lagos, na reserva de Jurubatiba e nas planícies deltáicas dos rios e S.João.

Porções das lagunas costeiras represadas e confinadas como tanques de evaporação, sendo exploradas pela
indústria salineira. Ocupam, principalmente, o entorno da Lagoa de Araruama. A precipitação média anual varia
de 700 a 900mm.

Superfícies onduladas constituídas por sedimentos arenosos de origem marinha e remobilizadas por ação
eólica. A cobertura vegetal é composta por uma vegetação pioneira que coloniza parcialmente os campos de
dunas, fixando-as. Ocupam os cordões arenosos das restingas de Marambaia e Massambaba e parte das
planícies costeiras de Arraial do Cabo e Cabo Frio. A precipitação média anual varia de 700 a 1.000mm.

Superfícies tabulares pouco dissecadas, sustentadas por arenitos e argilitos pouco consolidados, de idade
terciária. Amplitudes topográficas inferiores a 50m. Predominam Podzólicos e Latossolos Amarelos álicos. A
vegetação original era composta por floresta subcaducifólia, estando ocupados por pastagens, agricultura e,
subordinadamente, por núcleos urbanos. A precipitação média anual varia de 800 a 1.300mm em Itaboraí (Bacia
de Macacu) e no Norte Fluminense (tabuleiros de Quissamã, Campos e São Francisco de Itabapoana) e de
1.300 a 1.600mm no médio vale do Rio Paraíba do Sul (Bacias de Resende e Volta Redonda)

Colinas residuais sustentadas por ortognaisses, paragnaisses, granitóides e granodioritos situados no n
da Baía de Guanabara. Estão isoladas pela sedimentação fluvial nos baixos cursos dos principais rios.
Amplitudes topográficas inferiores a 50m. Predominam Latossolos e Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos. A
vegetação original era composta por floresta subperenifólia (7a1), junto aos contrafortes da Serra do Mar, desde
o recôncavo da Baía de Guanabara até o Rio do Imbé; e floresta subcaducifólia (7a2), nas bacias dos rios
Guandu, Caceribu e Bacaxá. Estão ocupadas por pastagens e pequenos fragmentos de mata, sendo
densamente urbanizadas na Região Metropolitana. A precipitação média anual varia de 1.200mm a 2.000mm
(no sopé da Serra do Mar).

Colinas residuais, dissecadas e alinhadas, sustentadas por granitóides e ortognaisses migmatíticos, ambos
miloníticos, sob forte controle estrutural ao longo do lineamento Jacuecanga-Conrado. Estão isoladas pela
sedimentação fluvial nos baixos cursos dos principais rios. Amplitudes topográficas inferiores a 50m.
Predominam Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos. A vegetação original era composta por floresta
subcaducifólia, estando ocupados por pastagens e pequenos fragmentos de mata. A média pluviométrica anual
oscila em torno de 1.400mm. Esta subunidade é expressiva nos baixos cursos das bacias do Rio Santana e
Ribeirão das Lajes, no sopé da Serra das Araras.

Colinas residuais sustentadas por paragnaisses e ortognaisses, isoladas pela sedimentação marinha durante a
formação da planície costeira, anexando à linha de costa, as pequenas elevações de Cabo Frio e do Cabo de
Búzios. Amplitudes topográficas inferiores a 50m. Predominam Podzólicos Vermelho-Escuros eutróficos. A
vegetação original era composta por floresta caducifólia intermediária para caatinga hipoxerófila, estando
ocupados por pastagens e remanescentes da vegetação nativa. A média pluviométrica anual varia de 700 a
800mm.

Colinas pouco dissecadas, sustentadas por paragnaisses, ortognaisses, charnockitos e granitóides. Formas de
relevo suaves, com vertentes convexas e topos arredondados ou alongados. Amplitudes topográficas inferiores
a 50m. Predominam Podzólicos e Latossolos Vermelho-Amarelos álicos ou distróficos. A vegetação original era
composta por floresta subperenifólia (8a1), junto aos contrafortes da Serra do Mar, atingindo o litoral em Rio das
Ostras; e floresta subcaducifólia (8a2), em grande extensão do relevo colinoso da Região dos Lagos e do Leste
Fluminense, entre Macaé e Campos. Estão ocupadas por pastagens e, subordinadamente, por fragmentos de
mata, agricultura e pequenos núcleos urbanos. A precipitação média anual varia de 900 a 1.500mm.

Colinas dissecadas e alinhadas, sustentadas por paragnaisses e ortognaisses, ambos miloníticos, sob forte
controle estrutural do lineamento Além-Paraíba. Formas de relevo suaves, com vertentes convexas e topos
arredondados ou alongados e morrotes de vertentes côncavas e topos alinhados. Amplitudes topográficas
inferiores a 50m. Predominam Podzólicos Vermelho-Amarelos eutróficos e distróficos. A vegetação original era
composta por floresta subcaducifólia, estando ocupados por pastagens e, subordinadamente, por fragmentos
de mata, agricultura e pequenos núcleos urbanos. A precipitação média anual varia de 1.100 a 1.400mm. Esta
subunidade é expressiva na zona adjacente à calha do médio curso do Rio Paraíba do Sul.

Colinas pouco dissecadas, sustentadas por ortognaisses. Formas de relevo suaves, com vertentes convexas e
topos arredondados ou alongados. Amplitudes topográficas inferiores a 50m. Predominam Podzólicos
Vermelho-Escuros eutróficos. A vegetação original era composta por floresta subcaducifólia. Estão ocupadas
por pastagens e, subordinadamente, por fragmentos de mata e agricultura. A precipitação média anual varia de
700 a 1.000 mm. Esta subunidade é expressiva no setor oriental da Região dos Lagos.

Colinas pouco dissecadas, sustentadas por ortognaisses. Formas de relevo suaves, com vertentes convexas e
topos arredondados ou alongados. Amplitudes topográficas inferiores a 50m. Predominam Planossolos
Solódicos. A vegetação original era composta por floresta subcaducifólia. Estão ocupadas por pastagens e,
subordinadamente, por eucalipto, fragmentos de mata e pequenos núcleos urbanos. A precipitação média anual
varia de 700 a 1.000 mm. Esta subunidade é expressiva no setor oriental da Região dos Lagos.

Colinas e morros baixos sustentados por paragnaisses, ortognaisses e granitóides. Vertentes convexas e
topos arredondados ou alongados. Amplitudes topográficas inferiores a 100m. Predominam Latossolos
Vermelho-Amarelos álicos e Podzólicos Vermelho-Amarelos latossólicos distróficos e, subordinadamente,
Cambissolos álicos. A vegetação original era composta por floresta subperenifólia (9a1), junto aos contrafortes
da Serra de Macaé e do Imbé, no planalto de Varre-Sai e grande extensão do médio vale do rio Paraíba do Sul; e
floresta subcaducifólia (9a2), em porções do Norte-Noroeste Fluminense. Estão ocupados por pastagens e,
subordinadamente, por agricultura e fragmentos de mata. A precipitação média anual varia de 1.300 a 1.700
mm, sob domínio da floresta subperenifólia e entre 900 a 1.300m sob domínio da floresta subcaducifólia.

Colinas e morros sustentados por paragnaisses, mármores, ortognaisses, tonalitos e granitos, em parte, sob
controle estrutural do lineamento Além-Paraíba. Relevo dissecado, com vertentes convexo-côncavas e topos
arredondados ou alongados. Amplitudes topográficas inferiores a 100m. Predominam Podzólicos Vermelho-
Amarelos e Vermelho-Escuros eutróficos. A vegetação original era composta por floresta subcaducifólia (9b1) e
por floresta caducifólia (9b2), esta restrita a um polígono mais seco do Noroeste Fluminense, situado nas
cercanias de Italva. Estão ocupados por pastagens e, subordinadamente, por fragmentos de mata, agricultura e
pequenos núcleos urbanos. Precipitação média anual de 900 a 1.400 mm. Esta unidade é expressiva por
grandes extensões do Norte-Noroeste Fluminense e no eixo do médio vale do Rio Paraíba do Sul.

Morrotes alinhados e morros baixos sustentados por ortognaisses, paragnaisses e granitóides. Relevo
bastante dissecado, com vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou alongados. Amplitudes
topográficas entre a 100m e 200m. Predominam Latossolos e Podzólicos Vermelho-Amarelos álicos e,
subordinadamente, Latossolos Vermelho-Escuros álicos. A vegetação original era composta por floresta
perenífólia (10a1), restrita ao planalto da Região Serrana; floresta subperenifólia (10a2), junto aos contrafortes
da Serra do Mar e áreas do médio vale do Rio Paraíba do Sul; e floresta subcaducifólia (10a3), situada próximo
ao litoral ou junto à calha dos rios Paraíba do Sul e Paraibuna, em Três Rios. Estão ocupados por pastagens e,
subordinadamente por fragmentos de mata, agricultura e pequenos núcleos urbanos. A precipitação média
anual varia de 1.200 a 1.800 mm, sob domínio das florestas perenifólia e subperenefólia (10a1 e 10a2) e de
1.000 a 1.300 mm, sob domínio da floresta subcaducifólia (10a3).

Morrotes alinhados e morros baixos sustentados por paragnaisses, mármores, granitóides e granitos.
Apresentam forte controle estrutural, dispostos de forma alinhada. Relevo bastante dissecado, de morros com
vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou alongados ou morrotes com vertentes côncavas e topos
alinhados. Amplitudes topográficas entre a 100m e 200m. Predominam Podzólicos Vermelho-Amarelos e
Vermelho-Escuros eutróficos. A vegetação original era composta por floresta subcaducifólia. Estão ocupadas
por pastagens e, subordinadamente, por fragmentos de mata. A precipitação média anual varia de 900 a 1.400
mm. Esta subunidade é expressiva no Norte-Noroeste Fluminense, no eixo do médio vale do Rio Paraíba do Sul
e nos vales do Rio Santana e Ribeirão das Lages, no sopé da Serra das Araras.

Morrotes alinhados e morros baixos sustentados por paragnaisses e ortognaisses. Relevo bastante dissecado,
com vertentes convexo-côncavas e topos alinhados. Amplitudes topográficas entre a 100m e 200m.
Predominam Podzólicos Vermelho-Escuros e Solos Litólicos eutróficos. A vegetação original era composta por
floresta caducifólia intermediária para caatinga hipoxerófila. Estão ocupadas por pastagens e vegetação nativa.
A precipitação média anual varia de 700 a 800mm. Esta unidade restringe-se à zona de Cabo Frio e cabo de
Búzios.

Morros e "pães-de-açúcar" com ocorrência de compartimentos colinosos nos principais fundos de vales,
sustentados por paragnaisses, leucogranitos, granitóides e ortognaisses migmatíticos. Vertentes convexas a
escarpadas com topos arredondados a aguçados. Amplitudes topográficas entre 200 e 400m e gradientes
médios a elevados. Predominam Latossolos Vermelho-Amarelos álicos, Podzólicos Vermelho-Amarelos
distróficos e Cambissolos álicos. A vegetação original era composta por floresta perenifólia (11a1), restrita ao
planalto da Região Serrana; floresta subperenifólia (11a2), abrangendo grande extensão do planalto da Região
Serrana e áreas do planalto de Varre-Sai; e floresta subcaducifólia (11a3), nas cercanias de Carmo. Estão
ocupados por pastagem, extensos fragmentos de mata e, subordinadamente, agricultura e pequenos núcleos
urbanos. A precipitação média anual varia de 1.300 a 1.500 mm.

Morros e "pães-de-açúcar" com ocorrência de compartimentos colinosos nos principais fundos de vales,
sustentados por tonalitos, granitos, paragnaisses e mármores. Vertentes convexas a escarpadas com topos
arredondados a aguçados, por vezes, alinhados. Amplitudes topográficas entre 200 e 400m e gradientes
médios a elevados. Predominam Podzólicos Vermelho-Amarelos e Vermelho-Escuros eutróficos. A vegetação
original era composta por floresta subcaducifólia. Estão ocupados por pastagem e, subordinadamente,por
fragmentos de mata. A precipitação média anual varia de 1.200 a 1.400 mm. Esta subunidade é expressiva no
setor oriental do planalto da Região Serrana e no planalto de Varre-Sai.

Relevo montanhoso sustentado por granitóides, granodioritos, granitos, situados no batólito Serra dos Órgãos,
e paragnaisses. Vertentes predominantemente retilíneas a côncavas e escarpadas e topos de cristas alinhadas,
aguçados ou levemente arredondados. Amplitudes topográficas entre 350 e 600m. Predominam Cambissolos e
Latossolos Vermelho-Amarelos álicos. A vegetação original era composta por floresta perenifólia (12a1), que
abrange vastas áreas dos planaltos reversos das serras do Mar e da Mantiqueira; e floresta subperenifólia
(12a2), situados nos médios cursos dos rios Piraí e Piabanha e no reverso da Serra do Desengano. Estão
ocupadas por extensas áreas de Mata Atlântica e, subordinadamente, pastagens, núcleos urbanos e
agricultura. A precipitação média anual varia de 1.300 a 2.200 mm.

Relevo montanhoso sustentado por charnockitos, granitóides e paragnaisses. Vertentes predominantemente
retilíneas a côncavas e escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados.
Amplitudes topográficas entre 350 e 600m. Predominam Podzólicos Vermelho-Escuros e Vermelho-Amarelos
eutróficos. A vegetação original era composta por floresta subcaducifólia. Estão ocupados por pastagens e,
subordinadamente, por fragmentos de mata. Esta subunidade é expressiva no setor oriental do planalto da
Região Serrana. A precipitação média anual varia de 1.100 a 1.400mm.

Relevo montanhoso, sustentado por granodioritos e granitos, situados no batólito Sa. dos Órgãos. Vertentes
predominantemente retilíneas a côncavas e escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente
arredondados. Amplitudes topográficas entre 350 e 600m. Predominam Solos Litólicos e Afloramentos de
Rocha situados nas vertentes mais íngremes e elevadas do dom. montanhoso. A veg. original é composta por
floresta perenifólia. Estão ocupados por Mata Atlântica. A precipitação média anual varia de 1.300 a 2.200 mm.

Relevo montanhoso, sustentado por granitóides e granitos, situados no batólito Serra dos Órgãos, e
charnockitos e paragnaisses. Vertentes predominantemente retilíneas a côncavas e escarpadas e topos de
cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados. Amplitudes topográficas entre 350 e 600m.
Predominam afloramentos de Rocha e Solos Litólicos. A vegetação original era composta por formações
rupestres, floresta perenifólia e campos de altitude, situado nos altos cumes da Região Serrana (12d1); ou
exclusivamente campos de altitude (12d2), restrito ao planalto do Itatiaia. Estão ocupados pela vegetação
nativa. A precipitação média anual varia de 1.100 a 2.200 mm.

Alinhamentos serranos sustentados por paragnaisses, ortognaisses, granulitos e granitóides. Amplitude
topográfica entre 300 e 700 m e gradientes elevados. Predominância de Latossolos Vermelho-Amarelos álicos
e, subordinadamente, Podzólicos Vermelho-Amarelos latossólicos distróficos e eutróficos. A vegetação original
era composta por floresta subperenifólia (13a1), situada nas vertentes dos alinhamentos serranos do médio
vale do Rio Paraíba do Sul e do Norte-Noroeste Fluminense; e floresta subcaducifólia (13a2), situada em
porções restritas das serras das Abóboras e da Prosperidade. Estão ocupados por pastagens e fragmentos de
matas. A precipitação média anual varia de 1.200 a 1.800 mm, sob domínio da floresta subperenifólia (13a1) e de
1.100 a 1.200mm, sob domínio da floresta subcaducifólia (13a2).

Alinhamentos serranos sustentados por charnockitos, ortognaisses, granulitos, paragnaisses, mármores,
granitóides e granitos. Diversas litologias apresentam textura milonítica. Vertentes escarpadas e cumes
aguçados. Amplitude topográfica entre 300 e 700m e gradientes elevados. Predominam Podzólicos Vermelho-
Amarelos e Vermelho-Escuros eutróficos e distróficos e, subordinadamente, Cambissolos álicos. A vegetação
original era composta por floresta perenifólia e subperenifólia (13b1), nas porções mais elevadas das serras do
médio vale do Rio Paraíba do Sul; e floresta subcaducifólia (13b2), nas serras do Norte-Noroeste Fluminense e
nos alinhamentos isolados dos contrafortes dos maciços costeiros e da Serra do Mar. Estão ocupados por
pastagens e matas. A precipitação média anual varia de 1.200 a 1.800mm, sob domínio da floresta
subperenifólia (13b1) e de 1.000 a 1.500mm, sob domínio da floresta subcaducifólia (13b2).

Relevo montanhoso sustentado por rochas alcalinas. Vertentes predominantemente retilíneas a côncavas.
Amplitudes topográficas superiores a 400m. Ocorrem Podzólicos e Latossolos Vermelho-Amarelos e
Cambissolos álicos, Podzólicos Vermelho-Amarelos e Vermelho-Escuros eutróficos. A vegetação original era
composta por floresta perenifólia (14a1), restrita aos maciços do Itatiaia e do Tinguá; floresta subperenifólia e,
subordinadamente, subcaducifólia (14a2), nos maciços do Mendanha, Tanguá-Rio Bonito, Morro Redondo e
Morro São João; e floresta caducifólia intermediária para caatinga hipoxerófila (14a3), restrita à ilha de Cabo
Frio. Estão ocupados por áreas de Mata Atlântica preservada. A precipitação média anual varia de 1.500 a 2.200
mm, sob domínio da floresta perenifólia (14a1), de 1.300 a 1.800mm, sob domínio das florestas subperenifólia e
subcaducifólia (14a2) e de 700 a 800mm, na ilha de Cabo Frio (14a3).

Relevo montanhoso constituído por rochas alcalinas. Vertentes predominantemente retilíneas a côncavas.
Amplitudes topográficas superiores a 700m. Predominam Afloramentos de Rocha e Solos Litólicos. A vegetação
original era composta por formações rupestres e floresta perenifólia, situadas nas altas vertentes do maciço do
Itatiaia, em áreas de Mata Atlântica preservada. A precipitação média anual varia de 1.800 a 2.200 mm.

Maciços montanhosos isolados nas baixadas litorâneas, sustentados por granitos, granitóides, ortognaisses
migmatíticos, charnockitos e paragnaisses. Vertentes convexas a côncavas e escarpadas e topos de cristas
alinhadas, aguçados ou levemente arredondados. Amplitudes topográficas superiores a 300m. Predominam
Podzólicos e Latossolos Vermelho-Amarelos e Cambissolos álicos. A vegetação original era composta por
floresta perenifólia (15a1), restrita ao maciço da Juatinga e à Ilha Grande; floresta subperenifólia e
subcaducifólia (15a2), nos maciços da Pedra Branca, Tijuca e da Região dos Lagos, mantendo, em grande
parte, a mata preservada. A precipitação média anual varia de 1.900 a 2.500mm, sob domínio da floresta
perenifólia (15a1), de 1.200 a 2.000mm, sob domínio das florestas subperenifólia e subcaducifólia (15a2).

Maciços montanhosos isolados nas baixadas litorâneas, sustentados por granitóides (gnaisse facoidal) e
granitos. Vertentes convexas a côncavas e escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente
arredondados. Amplitudes topográficas superiores a 300m. Predominam Afloramentos de Rocha e Solos
Litólicos em áreas de vegetação preservada. A vegetação original era composta por formações rupestres e
floresta subcaducifólia. Esta subunidade restringe-se aos pontões rochosos próximos à linha de costa dos
maciços da Tijuca (Pedra da Gávea, Dois Irmãos e alinhamento Morro dos Cabritos - Pão de Açúcar) e de Niterói
(Jurujuba e Itacoatiara). A precipitação média anual varia de 1.200 a 1.400 mm.

Escarpas serranas sustentadas por granitóides, granodioritos, paragnaisses, ortognaisses migmatíticos e
charnockitos. Vertentes retilíneas a côncavas. Amplitudes topográficas superiores a 500m. Predominam
Cambissolos e Latossolos Vermelho-Amarelos álicos e, subordinadamente, Podzólicos Vermelho-Amarelos
álicos e distróficos. A vegetação original era composta por floresta perenifólia (16a1), que abrangiam vastas
áreas das escarpas das serras do Mar e da Mantiqueira; e, subordinadamente, floresta subperenifólia (16a2).
São ocupados por vegetação de Mata Atlântica preservada. A precipitação média anual varia de 1.300 a 2.900
mm.

Escarpas serranas sustentadas por granitóides, paragnaisses, ortognaisses migmatíticos, granulitos e
charnockitos. Vertentes retilíneas a côncavas. Amplitudes topográficas superiores a 500m. Predominam
Podzólicos Vermelho-Amarelos e Vermelho-Escuros eutróficos e distróficos. A vegetação original era composta
por floresta subperenifólia (16b1), na porção superior da escarpa da Serra das Araras; e floresta subcaducifólia
(16b2), na base desta serra, na escarpa reversa da Região Serrana, na escarpa do planalto de Varre-Sai e na
porção terminal da Serra do Mar, próximo a São Fidélis. São ocupados por extensos fragmentos de mata e
pastagens. A precipitação média anual varia de 1.100 a 1.400 mm.

Escarpas serranas sustentadas por granitóides, granodioritos, granitos e paragnaisses. Vertentes escarpadas
e cumes aguçados. Amplitudes topográficas superiores a 500m. Predominam Solos Litólicos situados nas
vertentes mais íngremes e elevadas das escarpas serranas. A vegetação original é composta por floresta
perenifólia. São ocupados por vegetação de Mata Atlântica preservada. A precipitação média anual varia de
1.300 a 2.400 mm.

Escarpas serranas sustentadas por granitóides, granodioritos, charnockitos e granitos. Vertentes escarpadas e
cumes aguçados. Amplitudes topográficas superiores a 500m. Predominam Afloramentos de Rocha e Solos
Litólicos. A vegetação original era composta por formações rupestres, floresta perenifólia e campos de altitude,
situado nos altos cumes da Serra do Mar. São ocupados pela vegetação nativa. A precipitação média anual varia
de 1.300 a 2.400 mm.

Maciços montanhosos isolados em domínio colinoso, sustentados por paragnaisses, mármores, granulitos,
tonalitos e granitos. Vertentes escarpadas e cumes aguçados. Amplitude topográfica superior a 500m.
Predominância de Podzólicos Vermelho-Escuros e Vermelho-Amarelos eutróficos. A vegetação original era
composta por floresta subcaducifólia. Estão ocupados por pastagens e pequenos fragmentos de mata.
Precipitação anual de 900 a 1.200 mm.

Solos Aluviais distróficos nos médios cursos e

distróficos

Paraíba do Sul

grabe

Terrenos inundados,com baixa capacidade de carga. Solos com elevados
teores de enxofre e sais, inadequados para urbanização, agricultura e
pastagens. Potencial hidrogeológico nulo.

Terrenos inundáveis, com baixa capacidade de carga. Lençol freático
subaflorante, passível de contaminação. Solos podem apresentar sais em
subsuperfície. Inadequados para urbanização, obras viárias e disposição
dos resíduos sólidos. Aqüíferos livres, rasos, com potencial restrito e águas
freqüentemente salinizadas.

Terrenos inundáveis, com baixa capacidade de carga. Solos com altos
teores de sais e enxofre (Solos Tiomórficos), com elevado risco de
acidificação, nas drenagens. Inaptos na agricultura e pastagem plantada.
Lençol freático subaflorante. Inadequados na urbanização, obras viárias e
disposição de resíduos sólidos. Aqüíferos livres, rasos, com potencial
restrito e águas frequentemente salinizadas. Teores altos de Pb, Al e Se
nas águas da região de Araruama, Al e F na foz dos rios S. João e Una, Zn e
F na água e sedimentos de corrente da região de R. dos Bandeirantes.

Terrenos inundáveis nas margens dos rios, onde deve ser evitada
urbanização, obras viárias ou disposição de resíduos sólidos. Solos
podem, eventualmente, apresentar sais em subsuperfície. Lençol freático
elevado, passível de contaminação. O Rio Paraíba do Sul, em seu baixo
curso, apresenta altos teores de Cu e Zn. A água e os sedimentos de
corrente do Rio Valão da Onça possuem altos teores de Cu, Zn, Pb e Se.

Terrenos inundáveis nas margens dos rios, onde deve ser evitada
urbanização, obras viárias ou disposição de resíduos sólidos. Predomínio
de solos de baixa fertilidade natural. Lençol freático elevado, passível de
contaminação. Ocorrência de águas subterrâneas salinizadas.
Sedimentos de corrente das baías de Ribeira, Sepetiba e Ilha Grande com
alto teor de Zn. Água dos rios Valão Grande e Guandu com alto teor de Al.
Água e sedimentos de corrente dos tributários da Baía de Guanabara e das
baixadas de Jacarepaguá e Saquarema com altos teores de Zn, Cu, Pb, Al
e F.

Terrenos inundáveis nas margens dos rios, onde deve ser evitada
urbanização, obras viárias ou disposição de resíduos sólidos. Predominam
solos com restrição de drenagem interna, baixa fertilidade natural e altos
teores de Na. Lençol freático elevado, passível de contaminação.
Ocorrência de águas subterrâneas salinizadas.

Terrenos inundáveis, principalmente nas margens dos cursos fluviais,
onde deve ser evitada urbanização, obras viárias ou disposição de
resíduos sólidos. Moderada a baixa capacidade de carga. Solos podem,
eventualmente, apresentar sais em subsuperfície. Lençol freático elevado
a subaflorante, passível de contaminação. Altos teores de Zn e As nos
sedimentos de corrente da região de Resende.

Terrenos inundáveis nos baixos cursos fluviais, onde deve ser evitada
urbanização, obras viárias ou disposição de resíduos sólidos. Moderada a
baixa capacidade de carga. Solos de baixa fertilidade natural. Lençol
freático elevado a subaflorante, passível de contaminação. Água dos rios
da região de Silva Jardim e Tanguá com alto teor de Al. Alto teor de Cd e Se
nos sedimentos de corrente do curso médio do rio Macabu.

Terrenos inundáveis, principalmente nas margens dos cursos fluviais,
onde deve ser evitada urbanização, obras viárias ou disposição de
resíduos sólidos. Solos com altos teores de sódio. Moderada a baixa
capacidade de carga. Lençol freático elevado a subaflorante, passível de
contaminação. Águas subterrâneas salinizadas.

Terrenos permeáveis. Nível freático elevado sujeito a contaminação.
Solos arenosos e de baixa fertilidade natural. Terrenos suscetíveis à
erosão eólica, quando desmatados. Aqüíferos livres, rasos, com potencial
restrito e águas freqüentemente salinizadas.

Terrenos inundados e estéreis, com baixa capacidade de carga.
Inadequados para urbanização (com fins imobiliários), obras viárias e
disposição de resíduos sólidos. Potencial hidrogeológico nulo.

Terrenos estéreis constituídos por areias quartzosas inconsolidadas,
extremamente vulneráveis à erosão eólica, quando desnudos. Aqüíferos
livres, rasos, com potencial muito restrito e águas freqüentemente
salinizadas.

Solos com deficiência hídrica, de baixa fertilidade natural e com
adensamento em subsuperfície. Suscetibilidade à erosão moderada nas
bordas dos tabuleiros e vales encaixados. Aqüíferos livres a
semiconfinados, com potencial hidrogeológico baixo nos tabuleiros do
grupo Barreiras e da Formação Macacu. Ocorrência de águas
subterrâneas salinizadas.

Terrenos suscetíveis à inundação nas áreas baixas e planas entre as
colinas isoladas, e moderada suscetibilidade à erosão nas vertentes mais
declivosas. Solos de baixa fertilidade natural. Os sedimentos de corrente
do alto curso do Rio Guapiaçu, contêm altos teores de Cd e Zn. Aqüíferos
livres a semiconfinados, restritos aos vales planos, com potencial
hidrogeológico baixo a nulo.

Terrenos suscetíveis à inundação nas áreas baixas e planas entre as
colinas isoladas e moderada suscetibilidade à erosão nas vertentes mais
declivosas. Déficit hídrico no período seco. Aqüíferos livres a
semiconfinados, restritos aos vales planos, com potencial hidrogeológico
baixo a nulo.

Clima bastante seco, com elevado déficit hídrico, aproximando-se das
condições de semi-aridez. Solos pouco espessos e de moderada a alta
suscetibilidade à erosão nas vertentes mais declivosas. Aqüíferos livres a
semiconfinados, restritos aos vales planos, com potencial hidrogeológico
baixo a nulo.

Predominam solos de baixa fertilidade natural. Déficit hídrico no período
seco em áreas sob floresta subcaducifólia. Aqüíferos livres a semi-
confinados, restritos aos vales, com potencial regular a ruim. Ocorrência de
águas subterrâneas ferruginosas.

Predominam solos pouco espessos, com moderada suscetibilidade à
erosão nas vertentes mais declivosas. Feições erosivas (voçorocas)
condicionadas às estruturas do substrato rochoso. Déficit hídrico no
período seco. Ocorrência de águas subterrâneas ferruginosas. Água e
sedimentos de corrente dos rios da região de Andrade Pinto e Paraíba do
Sul, contêm altos teores de Se, Zn, Pb, Cd e As.

Clima bastante seco, apresentando elevado déficit hídrico. Aqüíferos
livres a semi-confinados, restritos aos vales, com potencial regular a ruim e
águas frequentemente ferruginosas.

Clima bastante seco, apresentando elevado déficit hídrico. Predominam
solos com restrição de drenagem interna, presença de argilas expansivas
em subsuperfície e médios teores de Na. Aqüíferos livres a semi-
confinados, restritos aos vales, com potencial regular a ruim e águas
frequentemente ferruginosas.

Terrenos de moderada suscetibilidade à erosão. Solos de baixa fertilidade
natural. Ocorrência de elevada incidência de voçorocamentos em
determinadas regiões do médio vale do Rio Paraíba do Sul. Déficit hídrico
no período seco em áreas sob floresta subcaducifólia. A água e os
sedimentos de corrente da região de Manuel Duarte contêm altos teores de
Se e As.

Clima bastante seco, apresentando elevado déficit hídrico, principalmente
no Noroeste Fluminense. Terrenos de moderada a alta suscetibilidade à
erosão, apresentando, por vezes, solos pouco espessos.Os sedimentos
de corrente da região de Barra Mansa contêm altos teores de Zn e As. Os
tributários dos rios Itabapoana e Muriaé contém altos teores de Al.

Terrenos ondulados a fortemente ondulados, com moderada a alta
suscetibilidade à erosão. Solos de baixa fertilidade natural. Déficit hídrico
no período seco em áreas sob floresta subcaducifólia.

Clima bastante seco, apresentando elevado déficit hídrico, principalmente
no Noroeste Fluminense. Terrenos com moderada a alta suscetibilidade à
erosão. Solos, em geral, pouco espessos.

Clima bastante seco, com elevado déficit hídrico, aproximando-se das
condições de semi-aridez. Terrenos com alta suscetibilidade à erosão.
Solos pouco espessos com presença de argilas expansivas. Ocorrência de
afloramentos de rocha. Potencial hidrogeológico baixo a nulo.

Terrenos de moderada a alta suscetibilidade à erosão nas vertentes
convexas ou nos eixos das concavidades. Solos de baixa fertilidade natural
e pouco espessos nas vertentes mais declivosas. Déficit hídrico no período
seco em áreas sob floresta subcaducifólia.

Terrenos de alta suscetibilidade à erosão nas vertentes convexas ou nos
eixos das concavidades. Déficit hídrico no período seco. Solos pouco
espessos nas vertentes mais declivosas. Ocorrência de águas
subterrâneas ferruginosas.

Terrenos montanhosos de alta declividade. Ocorrência de depósitos de
tálus com baixa capacidade de carga, e afloramentos de rocha. Alta
suscetibilidade a processos de erosão e movimentos de massa. Solos, em
geral, pouco espessos e de baixa fertilidade. Inadequados para
urbanização, agricultura e pecuária, exceto nos restritos alvéolos e
planícies fluviais. Os sedimentos de corrente dos rios das regiões de
Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo possuem altos teores de Zn.

Terrenos montanhosos de alta declividade. Ocorrência de depósitos de
tálus com baixa capacidade de carga, e afloramentos de rocha. Alta
suscetibilidade a processos de erosão e movimentos de massa. Déficit
hídrico no período seco. Solos, em geral, pouco espessos. Inadequados
para urbanização, agricultura e pecuária.

Terrenos montanhosos a escarpados de muito alta declividade. Ocorrência
freqüente de afloramentos de rocha. Alta suscetibilidade a processos de
erosão e movimentos de massa (inclusive queda de blocos). Solos pouco
espessos. Inadequados para urbanização, agricultura e pecuária.
Potencial hidrogeológico nulo.

Terrenos rochosos e escarpados, constituindo paredões subverticais.
Ocorrência generalizada de afloramentos de rocha. Alta suscetibilidade a
processos de erosão e movimentos de massa (inclusive queda de blocos).
Solos muito rasos. Inaptos para urbanização, agricultura e pecuária.
Potencial hidrogeológico nulo.

Terrenos escarpados de alta declividade. Ocorrência de depósitos de tálus
com baixa capacidade de carga. Alta suscetibilidade a processos de
erosão e movimentos de massa. Inadequado para urbanização, agricultura
e pecuária. Déficit hídrico no período seco em áreas sob floresta
subcaducifólia.

Terrenos montanhosos de alta declividade. Ocorrência de depósitos de
tálus com baixa capacidade de carga, e afloramentos de rocha. Alta
suscetibilidade a processos de erosão e movimentos de massa (inclusive
queda de blocos). Solos pouco espessos. Inadequados para urbanização,
agricultura e pecuária. Déficit hídrico no período seco em áreas sob floresta
subcaducifólia. Potencial hidrogeológico baixo a nulo.

Terrenos de alta declividade. Ocorrência de depósitos de tálus, com baixa
capacidade de carga. Alta suscetibilidade a processos de erosão e
movimentos de massa. Pouco adequado para urbanização, agricultura e
pecuária. Aqüíferos livres a semiconfinados, restritos aos vales, com
potencial baixo e águas leves de boa qualidade.

Terrenos rochosos e escarpados, constituindo paredões subverticais.
Ocorrência generalizada de afloramentos de rocha. Alta suscetibilidade a
processos de erosão e movimentos de massa (inclusive queda de blocos).
Solos muito rasos. Inaptos para urbanização, agricultura e pecuária.
Potencial hidrogeológico nulo.

Terrenos de alta declividade. Ocorrência de depósitos de tálus com baixa
capacidade de carga, e afloramentos de rocha. Alta suscetibilidade a
processos de erosão e movimentos de massa. Solos, em geral, pouco
espessos e de baixa fertilidade. Inadequado para agricultura e pecuária.

Terrenos rochosos e escarpados, constituindo paredões subverticais.
Ocorrência generalizada de afloramentos de rocha. Alta suscetibilidade a
processos de erosão e movimentos de massa (inclusive queda de blocos).
Solos muito rasos. Inaptos para urbanização, agricultura e pecuária.
Potencial hidrogeológico nulo.

Terrenos escarpados de alta declividade. Ocorrência de depósitos de tálus
com baixa capacidade de carga, e afloramentos de rocha. Alta
suscetibilidade a processos de erosão e movimentos de massa. Solos, em
geral, pouco espessos e de baixa fertilidade. Inadequados para
urbanização, agricultura e pecuária. Potencial hidrogeológico baixo a nulo.

Terrenos escarpados de alta declividade. Ocorrência de depósitos de tálus
com baixa capacidade de carga, e afloramentos de rocha. Alta
suscetibilidade a processos de erosão e movimentos de massa. Solos
pouco espessos. Inadequados para urbanização e agricultura. Déficit
hídrico no período seco em áreas sob floresta subcaducifólia. Potencial
hidrogeológico baixo a nulo.

Terrenos escarpados de muito alta declividade. Ocorrência freqüente de
afloramentos de rocha. Alta suscetibilidade a processos de erosão e
movimentos de massa (inclusive queda de blocos). Solos pouco espessos.
Inaptos para urbanização, obras viárias, agricultura e pecuária. Potencial
hidrogeológico nulo.

Terrenos rochosos e escarpados, constituindo paredões subverticais.
Ocorrência generalizada de Afloramentos de Rocha. Alta suscetibilidade a
processos de erosão e movimentos de massa (inclusive queda de blocos).
Solos muito rasos inaptos para urbanização, obras viárias, agricultura e
pecuária. Potencial hidrogeológico nulo.

Terrenos escarpados de alta declividade. Ocorrência de depósitos de tálus
com baixa capacidade de carga, e afloramentos de rocha. Alta
suscetibilidade a processos de erosão e movimentos de massa. Clima
bastante seco, apresentando elevado déficit hídrico. Solos pouco
espessos inadequados para urbanização, obras viárias, agricultura e
pecuária. Potencial hidrogeológico baixo a nulo.

Ecossistema costeiro de elevada importância para reprodução de
espécies.

Terrenos adequados para pastagem e agricultura de várzea.

Pastagens naturais. Atividade pesqueira nas lagunas. Na Baixada
Campista, ocorrem aqüíferos confinados a semiconfinados de alta
potencialidade hidrogeológica.

Predomínio de solos com alta fertilidade.
Adequados para urbanização nos

terrenos melhor drenados. Aqüíferos livres, com potencial hidrogeológico
alto a bom. Fonte de argila (extração em cava na Baixada Campista) para
indústria cerâmica.

Adequado para agricultura de várzea e pastagem. Terrenos adequados
para urbanização nas áreas melhor drenadas. Aqüíferos livres, com
potencial hidrogeológico, em geral, bom. Fonte de areia, quartzo e
feldspato (fração areia) na Baixada de Sepetiba (extração em cava em
Seropédica) para construção civil e fins industriais.

Terrenos adequados para urbanização nas áreas melhor drenadas.
Adequado para pastagem. Aqüíferos livres, com potencial hidrogeológico
regular.

Terrenos melhor drenados nos médio-altos cursos fluviais. Solos de alta
fertilidade adequados para agricultura de várzea e pastagem. Aqüíferos
livres, com potencial regular a bom. Fonte de areia (leito dos Rios Paraíba
do Sul, Paraibuna e Muriaé) para construção civil; e argila (planície do rio
Paraíba do Sul entre Três Rios e Paraíba do Sul) para indústria cerâmica.

Terrenos melhor drenados nos médio-altos cursos fluviais. Adequados
para agricultura de várzea e pastagem. Aqüíferos livres, com potencial
hidrogeológico bom. Fonte de areia (leito dos rios São João, Bacaxá,
Macacu e Guandu) para construção civil.

Terrenos adequados para pastagem. Aqüíferos livres, com potencial
hidrogeológico regular.

Terrenos com alta capacidade de carga, favoráveis à urbanização.
Aqüíferos confinados a semiconfinados de alto potencial na baixada
Campista. Fonte de areia (extração em cava) em Unamar (Cabo Frio).
Potencial para minerais pesados em Buena (S. Francisco do Itabapoana).

Aproveitamento econômico pela indústria salineira.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade.

Terrenos com baixa suscetibilidade à erosão e alta capacidade de carga.
Adequados para agricultura irrigada e de sequeiro e pastagem;
urbanização, obras viárias e disposição de resíduos sólidos. Aqüíferos
livres a confinados, com potencial alto, na Bacia de Resende. Fonte de
argila (Itaboraí) para indústria cerâmica e de minerais pesados nos
paleocanais do Grupo Barreiras.

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga (solos residuais e
colúvios) e baixa suscetibilidade à erosão nas vertentes convexas.
Adequado para agricultura preferencialmente com culturas perenes e
pastagens, urbanização e obras viárias. Potencial mineral para argila,
areia e água mineral (este em Magé).

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga (solos residuais e
colúvios). Adequado para agricultura, preferencialmente para culturas
perenes e pastagem. Adequado para urbanização. Potencial mineral para
argila e areia.

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga (solos residuais rasos
e colúvios). Solos de moderada fertilidade natural.

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga (solos residuais e
colúvios) e baixa suscetibilidade à erosão. Adequado para agricultura,
pastagem, urbanização, obras viárias e disposição de resíduos sólidos.

Terrenos com alta capacidade de carga (solos residuais e colúvios) e baixa
a moderada suscetibilidade à erosão. Adequado para agricultura, e
pastagem. Adequado para urbanização e obras viárias. Aqüíferos livres a
semiconfinados, restritos aos vales, com potencial bom a regular. Potencial
para água mineral em Três Rios e Paraíba do Sul.

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga (solos residuais e
colúvios) e baixa suscetibilidade à erosão, adequados para agricultura e
pastagem. Adequado para urbanização, obras viárias e disposição de
resíduos sólidos.

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga (solos residuais e
colúvios) e baixa a moderada suscetibilidade à erosão, aptos para
agricultura e pastagem . Adequado para urbanização e obras viárias, com
técnicas apropriadas para superar a baixa permeabilidade em
subsuperfície.

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga. (colúvios e solos
residuais). Adequado para pastagens e cultivos perenes nos terrenos
menos íngremes e para urbanização nas vertentes mais suaves.
Aqüíferos livres a semiconfinados, restritos aos vales, com potencial
regular. Potencial mineral para granito e água mineral (especialmente em
Raposo).

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga (colúvios e solos
residuais). Solos de moderada fertilidade natural. Adequados para
pastagens e cultivos perenes e urbanização nos terrenos mais suaves.
Aqüíferos livres a semiconfinados, restritos aos vales, com potencial
regular a bom. Potencial mineral para granito, mármore, grafita, feldspato e
quartzo. Água mineral em Santo Antônio de Pádua e Itaperuna.

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga (colúvios e solos
residuais). Adequados para pastagens e cultivos perenes nas áreas
menos íngremes; urbanização somente nas vertentes mais suaves.
Aqüíferos livres a semiconfinados, restritos aos vales, com potencial
regular a bom. Potencial mineral para rocha ornamental (Magé).

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga (colúvios e solos
residuais). Adequados para pastagens nos terrenos menos íngremes.
Urbanização nas vertentes mais suaves. Aqüíferos livres a
semiconfinados, restritos aos vales, com potencial regular a bom.
Potencial mineral para granito; e mármore (entre Itaocara e Cantagalo).

Terrenos com moderada a alta capacidade de carga (colúvios e solos
residuais). Solos de moderada fertilidade natural.

Terrenos com moderada capacidade de carga (colúvios). Adequado para
pastagens e cultivos perenes nos terrenos menos íngremes. Urbanização
nas baixas encostas dos alvéolos. Aqüíferos livres a semiconfinados,
restritos aos vales, com potencial regular a bom.

Terrenos com moderada capacidade de carga (colúvios). Solos de
moderada fertilidade natural. Adequado para pastagens e cultivos
perenes nos terrenos menos íngremes.

Aqüíferos livres a semiconfinados, restritos aos vales, com
potencial regular a bom. Potencial mineral para mármore.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade.
Urbanização e atividades agropecuárias nas baixas encostas dos alvéo-
los e nas planícies fluviais subordinadas. Aqüíferos livres a semi-
confinados, restritos aos vales, com potencial bom a regular, com águas
leves de excelente qualidade. Potencial mineral para rocha ornamental e
água mineral.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade. Solos
de moderada fertilidade natural. Urbanização e atividades agropecuárias
nas baixas encostas dos alvéolos e nas planícies fluviais subordinadas.
Aqüíferos livres a semiconfinados, restritos aos vales, com potencial bom a
regular e águas leves de excelente qualidade. Potencial mineral para rocha
ornamental e água mineral.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade.
Áreas de mananciais.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade.
Áreas de mananciais.

Áreas com alto potencial turístico. Áreas de mananciais. Pastagens nas
baixas encostas. Aqüíferos livres a semiconfinados, restritos aos vales,
com potencial regular e águas leves de boa qualidade.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo. Potencial mineral para
granito, feldspato e mármore. Água mineral em Macaé (Serra do Segredo).
Rocha ornamental - pedra para revestimento em Santo Antônio de Pádua,
Miracema, Itaperuna , Natividade e Porciúncula; pedra polida em Cambuci
e Campos (maciço de Itaoca).

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade. Áreas
de mananciais. Potencial mineral para rocha ornamental e água mineral .
Fluorita no maciço de Tanguá.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade. Áreas
de mananciais.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade.
Urbanização sobre restritos patamares estruturais de gradientes mais
suaves, alvéolos e planícies fluviais subordinadas. Aqüíferos livres a semi-
confinados, restritos aos vales, com potencial regular e águas leves de boa
qualidade. Potencial para água mineral. Áreas de mananciais.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade. Áreas
de mananciais.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade.
Potencial mineral para água mineral e rocha ornamental. Áreas de
mananciais.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade. Solos
com moderada fertilidade. Pastagens restritas aos patamares estruturais
de gradientes mais suaves, situados nas escarpas degradadas.
Potencial mineral para água mineral. Áreas de mananciais.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade. Áreas
de mananciais.

Áreas de beleza cênica, indicadas para turismo de baixa densidade. Áreas
de mananciais.

Áreas de mananciais. Solos com moderada fertilidade. Potencial mineral
para rocha ornamental e feldspato.

Adequado para agricultura
irrigada e de sequeiro e pastagem.

Urbanização nas baixas encostas
dos alvéolos.

Áreas protegidas por lei. Preservação e recuperação
ambiental. Recuperação de áreas degradadas com
vegetação de mangue.

Pecuária extensiva. Cuidados para evitar contaminação
do lençol freático.

Preservação e recuperação ambiental de lagunas,
brejos e banhados. Cuidados para evitar contaminação
e rebaixamento do lençol freático.

Agricultura com irrigação e/ou drenagem e pecuária,
respeitando as limitações naturais dos terrenos.
Controle ambiental em atividades de mineração.
Recuperação de áreas degradadas e de rios
contaminados.

Agricultura com irrigação e/ou drenagem e pecuária,
respeitando as limitações naturais dos terrenos.
Controle ambiental em atividades de mineração.
Recuperação de áreas degradadas e de rios
contaminados.

Pecuária. Preservação ou recuperação dos campos e
matas .

Agricultura com irrigação e/ou drenagem e pecuária,
respeitando as limitações naturais dos terrenos.
Controle ambiental em atividades de mineração.
Recuperação de áreas degradadas e de rios
contaminados.

Agricultura com irrigação e/ou drenagem e pecuária,
respeitando as limitações naturais dos terrenos.
Controle ambiental em atividades de mineração.
Recuperação de áreas degradadas e de rios
contaminados.

Pecuária. Recuperação ambiental das matas de
várzea.

Áreas protegidas por lei. Preservação e recuperação
ambiental em áreas recobertas por vegetação de
restinga. Controle ambiental em atividades de
mineração. Recuperação de áreas degradadas.
Ecoturismo.

Recomposição ambiental e paisagística das salinas
abandonadas.

Áreas protegidas por lei. Preservação e recuperação
ambiental em campos de dunas. Ecoturismo.

Agricultura irrigada com controle de erosão.
Preservação e recuperação das matas ciliares e
cabeceiras de drenagens. Controle ambiental em
atividades de mineração. Recuperação de áreas
degradadas.

Implantação de sistema silvipastoril e agroflorestal.
Recomposição da Mata Atlântica. Controle ambiental
em atividades de mineração. Recuperação de áreas
degradadas e de rios contaminados.

Implantação de sistema silvipastoril e agrícola, nas
áreas menos declivosas. Recomposição da Mata
Atlântica.

Preservação e recuperação ambiental da vegetação
nativa.

Agricultura irrigada noslonais menos declivosos e
pecuária. Preservação ou recuperação das matas
ciliares e cabeceiras de drenagem.

Implantação de sistema agropastoril. Preservação e
recuperação de matas ciliares e cabeceiras de
drenagens. Controle ambiental em atividades de
mineração. Recuperação de áreas degradadas e de rios
contaminados.

Agricultura irrigada, nos locais menos declivosos e
pecuária. Preservação ou recuperação das matas
ciliares e cabeceiras de drenagem.

Pecuária. Preservação ou recuperação das matas
ciliares e cabeceiras de drenagem.

Implantação de sistema silvipastoril e agroflorestal para
recomposição da Mata Atlântica. Preservação ou
recuperação das matas ciliares e cabeceiras de
drenagem. Controle ambiental em atividades de
mineração. Recuperação de áreas degradadas e de rios
contaminados.

Implantação de sistema silvipastoril e reflorestamento
para recomposição da . Preservação ou
recuperação das matas ciliares e cabeceiras de
drenagem. Controle ambiental em atividades de
mineração. Recuperação de áreas degradadas e de rios
contaminados.

Implantação de sistema silvipastoril e agroflorestal para
recomposição da . Preservação ou
recuperação das matas ciliares e cabeceiras de
drenagem. Controle ambiental em atividades de
mineração. Recuperação de áreas degradadas.

Implantação de sistemas silvipastoril e reflorestamento
para recomposição da . Preservação e
recuperação de matas ciliares e cabeceiras de
drenagem. Controle ambiental em atividades de
mineração. Recuperação de áreas degradadas.

Preservação e recuperação ambiental da vegetação
nativa.

Implantação de sistemas silvipastoril e agroflorestal
para recomposição da . Preservação e
recuperação de matas ciliares e cabeceiras de
drenagem.

Implantação de sistemas silvipastoril e agroflorestal
para recomposição da mata atlântica. Preservação e
recuperação de matas-ciliares e cabeceiras de
drenagem.

Implantação de sistemas florestal e agroflorestal para
recomposição da . Controle ambiental em
atividades de mineração. Recuperação de áreas
degradadas e de rios contaminados. Preservação e
recuperação das cabeceiras de drenagem. Ecoturismo.

Implantação de sistemas florestal e silvipastoril para
recomposição da . Controle ambiental em
atividades de mineração. Recuperação de áreas
degradadas e de rios contaminados. Preservação e
recuperação das cabeceiras de drenagem. Ecoturismo.

Preservação e recuperação ambiental da
. Proteção dos mananciais. Ecoturismo.

Preservação ambiental da mata atlântica e campos de
altitude. Proteção dos mananciais. Ecoturismo.

Implantação de sistema silvipastoril nas vertentes mais
suaves e sistema florestal para recomposição da

. Proteção dos mananciais. Controle ambiental
em atividades de mineração. Recuperação de áreas
degradadas e de rios contaminados.

Implantação de sistema florestal para recomposição da
. Proteção dos mananciais. Controle

ambiental em atividades de mineração. Recuperação
de áreas degradadas e de rios contaminados.

Preservação e implantação de sistema florestal para
recomposição da . Proteção dos
mananciais. Ecoturismo.

Preservação da . Preservação e
recuperação das cabeceiras de drenagem. Proteção
dos mananciais. Ecoturismo.

Preservação e implantação de sistema florestal para
recomposição da . Proteção dos
mananciais. Ecoturismo. Controle ambiental em
atividade de mineração.

Preservação da vegetação nativa. Ecoturismo.

Implantação de sistema florestal para recomposição da
. Controle ambiental em atividades de

mineração. Recuperação de áreas degradadas e de rios
contaminados. Preservação e recuperação das
cabeceiras de drenagem. Ecoturismo.

Implantação de sistema florestal para recomposição da
. Sistema silvipastoril nos terrenos menos

íngremes. Preservação e recuperação das cabeceiras
de drenagem. Ecoturismo.

Preservação da . Proteção de
mananciais. Ecoturismo.

Preservação da . Proteção de
mananciais. Ecoturismo.

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata
Atlântica

Mata
Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Mata Atlântica

Implantação de sistema florestal para recomposição da
Mata Atlântica. Controle ambiental em atividades de
mineração. Recuperação de áreas degradadas e de rios
contaminados. Proteção das cabeceiras de drenagem.

Descrição PotencialidadesLimitações Recomendações

DOMÍNIOS
GEOAMBIENTAIS

1 - Planícies Flúvio-marinhas (mangues)

2a - Planícies Flúvio-lagunares (brejos)

2b1/2b2 - Planícies Flúvio-lagunares
(brejos)

3a - Baixadas

3b1/3b2 - Baixadas

3c - Baixadas

4a - Planícies Fluviais (várzeas)

4b1/4b2 - Planícies Fluviais (várzeas)

5a - Planícies Costeiras

5b - Salinas

5c - Dunas

6 - Tabuleiros

7a1/7a2 - Colinas Isoladas

7b - Colinas Isoladas

7c - Colinas Isoladas

8a1/8a2 - Colinas Baixas

8c - Colinas Baixas

8d - Colinas Baixas

9a1 - Mar-de-Morros

10a2/10a3 - Morrotes e Morros Baixos

10b - Morrotes e Morros Baixos

10c - Morrotes e Morros Baixos

13b1/13b2 - Serras Alinhadas

14a2/14a3 - Maciços Alcalinos

15a2 - Maciços Costeiros

15b - Maciços Costeiros

U
N

I
D

A
D

E
S

G
E

O
A

M
B

I
E

N
T

A
I
S

LITORAL SUL FLUMINENSE SERRAS DO MAR
E DA MANTIQUEIRA

L E G E N D A S I N Ó PT I C A

1 - Planícies Flúvio-marinhas
(mangues)

3b1 - Baixadas

5a - Planícies Costeiras

10a1- Morrotes e Morros Baixos

13b1 - Serras Alinhadas

15a1- Maciços Costeiros

12a1/12a2 - Montanhas

12b - Montanhas

12c - Montanhas

12d1/12d2 - Montanhas

14a1/14a2- Maciços Alcalinos

14b - Maciços Alcalinos

16a1/16a2 - Escarpas Serranas

16b1/16b2 - Escarpas Serranas

16c - Escarpas Serranas

16d - Escarpas Serranas

9a1- Mar-de-Morros

9b1 - Mar-de-Morros

10a1 - Morrotes e Morros Baixos

10b - Morrotes e Morros Baixos

11a1/11a2/11a3 - Morros

Elevados

11b - Morros Elevados

13b2 - Serras Alinhadas

16a2 - Escarpas Serranas

16b2 - Escarpas Serranas

4a - Planícies Fluviais (várzeas)

6 - Tabuleiros

8b - Colinas Baixas

9a1/9a2- Mar-de-Morros

9b1 - Mar-de-Morros

10a2/10a3 - Morrotes e Morros
Baixos

10b - Morrotes e Morros Baixos

13a1/13a2 - Serras Alinhadas

13b1/13b2 - Serras Alinhadas

14a2- Maciços Alcalinos

4a - Planícies Fluviais (várzeas)

4c - Planícies Fluviais (várzeas)

8b - Colinas Baixas

9a2 - Mar-de-Morros

9b1/9b2 - Mar-de-Morros

10b - Morrotes e Morros Baixos

11a - Morros Elevados

11b - Morros Elevados

13a1/13a2 - Serras Alinhadas

13b2 - Serras Alinhadas

17 - Maciços Interiores

9a1/9a2 - Mar-de-Morros

11a2 - Morros Elevados

11b - Morros Elevados

16a2- Escarpas Serranas

16b2 - Escarpas Serranas

IIa

MÉDIO VALE DO
RIO PARAÍBA DO SULIV

PLANALTO DA
REGIÃO SERRANAIII

SERRANOII
FAIXA LITORÂNEAI

PLANALTO DO
ALTO ITABAPOANAVI

IIb

NORTE-NOROESTE
FLUMINENSEV

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Solos

Ministério da Agricultura e do Abastecimento

Secretaria de Estado de Energia, da Indústria
Naval e do Petróleo

43º30´



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA

Mi nis tro de Es ta do Ro dolp ho Tou ri nho Neto
Se cre tá rio Executivo He lio Vi tor Ra mos Filho

Se cre tá rio de Mi nas e Me ta lur gia Lu ci a no de Fre i tas Borges

COM PA NHIA DE PES QUI SA DE RE CUR SOS MINERAIS – CPRM
Ser vi ço Ge o ló gi co do Bra sil 

Di re tor-Presidente Umber to Ra i mun do Cos ta

Di re tor de Hi dro lo gia e Ges tão Ter ri to ri al Tha les de Qu e i roz Sampaio

Di re tor de Ge o lo gia e Re cur sos Mi ne rais Luiz Au gus to Bizzi

Di re tor de Ad mi nis tra ção e Fi nan ças José de Sam paio Por te la Nu nes

Di re tor de Re la ções Insti tu ci o na is e De sen vol vi men to Pa u lo Antonio Car ne i ro Dias

Che fe do De par ta men to de Ges tão Ter ri to ri al Cás sio Ro ber to da Silva

SU PE RIN TEN DÊN CIAS RE GI O NAIS

Su pe rin ten den te de Be lém Xafi da Sil va Jor ge João

Su pe rin ten den te de Belo Ho ri zon te Os val do Cas ta nhei ra

Su pe rin ten den te de Goi â nia Má rio de Car va lho
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Su pe rin ten den te de São Pau lo José Car los Gar cia Fer rei ra

Che fe da Re si dên cia de For ta le za Clo di o nor Car va lho de Araújo

Che fe da Re si dên cia de Por to Ve lho Rommel da Sil va Sousa
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