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OUTROS PRODUTOS DO AEROLEVANTAMENTO 

1 ─ Imagem de radar* 

Faixas de aproximadamente 37 km de largura, na escala 
1:400 000, com recobrimento lateral máximo de cerca de 25%. 

2 ─ Perfil altimétrico* 

Ao longo de cada linha de voo, foram registrados graficamente 
perfis espaçados de cerca de 27 km, em escala horizontal 
aproximada, sendo uma parte deles em 1:400 000 e outra em 1:250 
000. 

3 ─ Aerofotografias em infravermelho 

a) coloridas, na escala aproximada de 1:130 000, com recobrimento
longitudinal e lateral de 60% e 10% respectivamente, discriminadas
em fotoíndice, na escala
1:500 000*.

b) em preto e branco, na escala aproximada de 1:75 000, tomada
simultaneamente com a foto colorida.

4 ─ Aerofotografias multiespectrais 

Fotos, na escala aproximada de 1:70 000, em quatro canais (azul, 
verde, vermelho e infravermelho) colhidas simultaneamente com a 
foto em infravermelho, colorida. 

5 ─ Mosaicos semicontrolados de radar* 

a) mosaicos na escala 1:250 000 com amplitude de 1º de latitude
por 1º30’ de longitude, compilados no Sistema de Projeção UTM.

b) mosaicos na escala 1:1 000 000 com amplitude de 4º de latitude
por 6º de longitude, organizados com base na redução dos
mosaicos na escala 1:250 000.

6 ─ Carta planimétrica 

275 folhas de 1º de latitude por 1º30’ de longitude, impressas na 
escala 1:250 000, no Sistema de Projeção UTM. 

7 – Carta-imagem de radar 

139 folhas de 1º de latitude por 1º30’ de longitude, associando 
mosaicos de imagem de radar com elementos planimétricos ou 
planialtimétricos, impressas na escala 1:250 000, com base no 
Sistema de Projeção UTM. 

*Abrange todo o território brasileiro

NOTA EDITORIAL 

Pelo Decreto nº 91.295, de 31.05.85, o Projeto RADAMBRASIL foi 
incorporado à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística ─ IBGE e, portanto, extinto como órgão autônomo. A sua 
absorção pelo IBGE processou-se no decorrer de 1985 e início de 
1986, tendo sido completada a 05/03/1986. Assim, a partir do 
Volume 33, referente à Folha SH.22 Porto Alegre e parte das 
Folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 Lagoa Mirim a publicação da 
série Levantamento de Recursos Naturais passou a ser de 
responsabilidade do IBGE. O conteúdo do presente volume, porém, 
constitui matéria produzida pela equipe técnica do extinto Projeto 
RADAMBRASIL. 
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1.48 ─ Complexo Paraíba do Sul ─ xistos magnesianos. 
Diagrama átomos de H x átomos de Si, Ca, Mg, Al 
e Fe.
  

1.49 ─ Complexo Canguçu e suítes intrusivas Valsungana e 
Guabiruba. Mapa de localização de amostras 
datadas.
  

1.50 ─ Complexo Canguçu ─ rochas paleossomáticas. 
Diagrama de Gokhale e Gothe (1978).
  

1.51 ─ Complexo Canguçu ─ rochas paleossomáticas. 
Diagrama de Pearce e Cann (1973).
  

1.52 ─ Complexo Canguçu ─ rochas paleossomáticas. 
Diagrama AMF.
  

1.53 ─ Grupo Brusque ─ rochas meta-ígneas. Diagrama AFM.
  

1.54 ─ Grupo Brusque ─ rochas meta-ígneas. Diagrama Ti x 
Cr.
  

1.55 ─ Grupo Brusque ─ rochas meta-ígneas. Diagrama Ti/Cr 
x Ni.
  

1.56 ─ Grupo Brusque ─ rochas meta-ígneas. Diagrama TiO2 
x Zr.
  

1.57 ─ Grupo Brusque ─ rochas meta-ígneas. Diagrama TiO2 
x IM.
  

1.58 ─ Grupo Açungui ─ rochas meta-ígneas. Diagrama Q-A-
P normativo.
  

1.59 ─ Grupo Açungui ─ rochas meta-ígneas. Diagrama MgO 
x CaO x Al2O3.
  

1.60 ─ Grupo Açungui ─ rochas meta-ígneas. Diagrama AFM.
  

1.61 ─ Grupo Açungui ─ rochas meta-ígneas. Diagrama Fe + 
Ti x Al x Mg.
  

1.62 ─ Grupo Açungui ─ rochas meta-ígneas. Diagrama Al2O3 
x FeO (FeO + MgO).
  

1.63 ─ Grupo Açungui ─ rochas meta-ígneas. Diagrama TiO2 
x MgO.
  

1.64 ─ Grupo Açungui ─ Gabro de Apiaí. Diagrama Q-A-P 
normativo.
  

1.65 ─ Grupo Açungui ─ Gabro de Apiaí. Diagrama de Pearce 
e Cann (1973).
  

1.66 ─ Grupo Açungui ─ Gabro de Apiaí. Diagrama AFM.
  

1.67 ─ Grupo Açungui ─ Gabro de Apiaí. Diagrama MgO x 
CaO x Al2O3.
  

1.68 ─ Grupo Açungui ─ Gabro de Apiaí. Diagrama Fe +Ti x Al 
x Mg.
  

1.69 ─ Granitos das suítes intrusivas Tabuleiro, Valsungana, 
Catinga e Guabiruba. Mapa de localização.
  



 

 

1.70 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama SiO2 x Na2O + 
K2O.
  

1.71 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama Q-A-P 
normativo.
  

1.72 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama de Wright 
(1969).
  

1.73 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama SiO2 x log10 
(K2O/MgO).
  

1.74 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama FeO* x Na2O + 
K2O x MgO.
  

1.75 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama CaO/Na2O + 
K2O x SiO2.

  
1.76 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama Rb x Ba x Sr.

  
1.77 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama Nb x SiO2.

  
1.78 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama FeO/Fe2O3 x ID.

  
1.79 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama Na + K x Fe x 

Mg.
  

1.80 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama Na x K x Ca.
  

1.81 ─ Suíte Intrusiva Valsungana. Diagrama SiO2 x CaO + 
MgO + FeO x Na2O + K2O + Al2O3.
  

1.82 ─ Modelo de Best (1975).
  

1.83 ─ Granitos da Suíte Intrusiva Três Córregos. Mapa de 
localização.
  

1.84 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama SiO2 x Na2O + 
K2O.
  

1.85 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama Q-A-P 
normativo.
  

1.86 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama de Wright 
(1969).
  

1.87 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama SiO2   x log10 
(K2O/MgO).
  

1.88 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama FeO* x Na2O 
+ K2O x MgO.
  

1.89 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama CaO/Na2O + 
K2O x K2O.
  

1.90 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama Rb x Ba x Sr.
  

1.91 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama SiO2  x Nb.
  

1.92 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama FeO/Fe2O3 x 
ID.
  

1.93 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama Na + K x Fe x 
Mg.
  

1.94 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama Na x K x Ca.
  

1.95 ─ Suíte Intrusiva Três Córregos. Diagrama SiO2 x CaO + 
MgO + FeO x Na2O + K2O + Na2O + K2O.
  

1.96 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama SiO2 x Na2O + K2O.
  

1.97 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama Q-A-P normativo.
  

1.98 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama de Wright (1969).
  

1.99 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama SiO2  x log10 
(K2O/MgO).
  

1.100 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama FeO* x Na2O + K2O 
x MgO.
  

1.101 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama CaO/Na2O + K2O x 
SiO2.

  
1.102 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama Rb x Ba x Sr.

  
1.103 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama Nb x SiO2.

  
1.104 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama FeO/Fe2O3 x ID.

  
1.105 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama Na + K x Fe x Mg.

  
1.106 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama Na x K x Ca.

  
1.107 ─ Suíte Intrusiva Catinga. Diagrama SiO2 x CaO + MgO + 

FeO x Na2O + K2O + Al2O3.
  

1.108 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama SiO2  x Na2O + 
K2O.
  

1.109 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama Q-A-P normativo.
  

1.110 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama de Wright (1969).
  

1.111 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama SiO2 x log10  
(K2O/MgO).
  

1.112 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama FeO* x Na2O + 
K2O x MgO.
  

1.113 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama CaO/Na2O + K2O x 
SiO2.

  
1.114 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama Rb x Ba x Sr.

  
1.115 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama SiO2 x Nb.

  
1.116 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama FeO/Fe2O3 x ID.

  
1.117 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama Na + K x Fe x Mg.

  
1.118 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama Na x K x Ca.

  
1.119 ─ Suíte Intrusiva Tabuleiro. Diagrama SiO2  x CaO + MgO 

+ FeO x Na2O + K2O + Al2O3.
  

1.120 ─ Granitos da Suíte Intrusiva Serra do Mar. Mapa de 
localização.
  

1.121 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar e Grupo Castro. Mapa de 
localização de amostras datadas.
  

1.122 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar ─ Granito Agudos. 
Diagrama isocrônico Rb-Sr de referência.
  

1.123 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar ─ Granitos Graciosa, 
Anhangava e Marumbi. Diagrama isocrônico Rb-
Sr de referência.
  

1.124 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar ─ Granitos Corupá, Morro 
Redondo, Mandira e Guaraú. Diagrama isocrônico 
Rb-Sr de referência.
  

1.125 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama SiO2 x Na2O + 
K2 O.
  

1.126 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama Q-A-P 
normativo.
  

1.127 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama de Wright 
(1969).
  



 

 

1.128 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama SiO2 x log10 
(K2O/MgO).
  

1.129 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama FeO* x Na2O + 
K2O x MgO.
  

1.130 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama CaO/Na2O + 
K2O x SiO2.
  

1.131 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama Rb x Ba x Sr.
  

1.132 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama SiO2 x Nb.
  

1.133 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama FeO/Fe2O3 x 
ID.
  

1.134 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama  Na x K x Fe x 
Mg.
  

1.135 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama Na x K x Ca.
  

1.136 ─ Suíte Intrusiva Serra do Mar. Diagrama SiO2 x CaO + 
MgO + FeO x Na2O + K2O + Al2O3.
  

1.137 ─ Grupos Campo Alegre e Itajaí e Formação 
Guaratubinha. Mapa de localização de amostras 
datadas.
  

1.138 ─ Grupos Campo Alegre e Castro e Formações 
Guaratubinha e Cambirela. Diagrama SiO2 x Na2O 
+ K2O.
  

1.139 ─ Grupos Campo Alegre e Castro e Formações 
Guaratubinha e Cambirela. Diagrama de Wright 
(1969).
  

1.140 ─ Formação Guaratubinha. Diagrama isocrônico Rb-Sr 
de referência.
  

1.141 ─ Grupo Castro. Diagrama isocrônico Rb-Sr de 
referência.
  

1.142 ─ Grupo Itararé. Síntese da evolução dos conhecimentos 
da estratigrafia.
  

1.143 ─ Formação Serra Geral. Mapa de localização de 
amostras datadas.
  

1.144 ─ Formação Serra Geral. Diagrama isocrônico Rb-Sr de 
referência.
  

1.145 ─ Formação Serra Geral. Histograma Geocronológico K-
Ar.
  

1.146 ─ Formação Serra Geral. Diagrama de De La Roche et 
al. (1980).
  

1.147 ─ Formação Serra Geral. Diagrama de De La Roche et 
al. (1980).
  

1.148 ─ Formação Serra Geral. Diagrama SiO2 x Na2O + K2O.
  

1.149 ─ Formação Serra Geral. Diagrama SiO2 x Na2O + K2O.
  

1.150 ─ Formação Serra Geral. Diagrama Al2O3 x Na2O + K2O, 
para diferentes valores de SiO2.
  

1.151 ─ Formação Serra Geral. Diagrama AFM.
  

1.152 ─ Formação Serra Geral. Diagrama AFM.
  

1.153 ─ Formação Serra Geral. Diagrama Na2O + K2O x ID.
  

1.154 ─ Formação Serra Geral. Diagrama K2O x SiO2.
  

1.155 ─ Formação Serra Geral. Diagrama Na2O + K2O x IA.
  

1.156 ─ Manifestações ígneas alcalinas feldspatóidicas e afins 
da Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Mapa de 
localização.
  

1.157 ─ Suíte Alcalina Ribeira do Iguape ─ rochas alcalinas do 
nordeste da Folha SG.22 Curitiba. Mapa de 
localização de amostras datadas.
  

1.158 ─ Suíte Alcalina Ribeira do Iguape ─ rochas alcalinas do 
sudeste da Folha SG.22 Curitiba. Mapa de 
localização de amostras datadas. 

1.159 ─ Suíte Alcalina Ribeira do Iguape ─ rochas alcalinas da 
Folha SG.23 Iguape. Mapa de localização de 
amostras datadas.
  

1.160 ─ Suíte Alcalina Ribeira do Iguape ─ rochas vulcânicas. 
Diagrama de De La Roche et al. (1980).
  

1.161 ─ Suíte Alcalina Ribeira do Iguape ─ rochas plutônicas. 
Diagrama de De La Roche et al. (1980).
  

1.162 ─ Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Diagrama IA x 
saturação CIPW.
  

1.163 ─ Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Diagrama SiO2 x K.
  

1.164 ─ Rochas graníticas de posicionamento duvidoso.
  

1.165 ─ Padrão estrutural dominante dos terrenos pré-
cambrianos.
  

1.166 ─ Eixos de geanticlíneos e megassinclinórios do Sistema 
Dobrado Apiaí.
  

1.167 ─ Estruturas do Sistema Dobrado Apiaí, destacando-se 
as falhas Ribeira-Cubatão e Lancinha e o 
Anticlinório de Anta Gorda. Folha SG.22-XB.
  

1.168 ─ Anticlinal de Setuva e estruturas vizinhas, destacando-
se a Folha da Lancinha. Folha SG.22-XD.
  

1.169 ─ Domo de Vargeão. Folha SG.22-YB.
  

1.170 ─ Domo de Lages. Folha SG.22-ZC.
  

1.171 ─ Zonas de falha dos granulitos da região de Luís Alves, 
ocupadas por rochas cataclásticas. Seg. Coimbra 
et al. (1978), simplificado. 

1.172 ─ Elipsoide de deformação dos terrenos pré-
cambriânicos do Complexo Luiz Alves durante o 
Episódio Campo Alegre.
  

1.173 ─ Elipsoide de deformação da crosta durante a 
reativação Wealdeniana.
  

1.174 ─ A: modelo mobilista de evolução crustal para se 
explicar o surgimento do Grupo Brusque....;  

  B: mesmos tratos rochosos submetidos às 
transformações do Episódio Campo Alegre.
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Apresentação 

 

 
O Projeto RADAMBRASIL, realizado ao longo das décadas 1970 e 1980, 

representa um dos maiores avanços no conhecimento dos recursos naturais 
brasileiros, sendo um pioneiro no uso de imagens de radar para interpretação da 
geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e do uso potencial da terra para todo 
o território nacional. Ao longo destes anos, os relatórios do RADAMBRASIL se 
mostraram de enorme importância para a realização de análises, diagnósticos e 
zoneamentos, entre outros estudos que envolvem a compreensão do meio natural do 
Brasil. 

Com a publicação dos Volumes 35 - Folhas Asunción (SG.21), Curitiba 
(SG.22) e Iguape (SG23) - e 37 - Folha Paranapanema (SF.22) - da Série 
Levantamento de Recursos Naturais do Projeto RADAMBRASIL o IBGE busca 
preencher uma lacuna deixada pela não publicação dos últimos 4 volumes do projeto, 
que somam um total de 38 volumes. Os textos e mapas apresentados nestes volumes 
são os originais produzidos pela equipe técnica do RADAMBRASIL, já revistos 
segundo as regras ortográficas da língua portuguesa, válidas a partir de 1° de janeiro 
de 2009. 

O IBGE espera que estes volumes sejam amplamente utilizados como 
referência para os estudos que retratam a diversidade ambiental brasileira agregando 
valor ao conhecimento de nossa realidade. 
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PREFÁCIO 

 
 
Este relatório expressa os resultados obtidos nos mapeamentos da Folha 

SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, alicerçado em 
interpretações de imagens de radar (SLAR). Envolvendo uma área de 272.870 km2, 
essas folhas abrangem grande parte dos estados de Santa Catarina e do Paraná, 
além do norte do Rio Grande do Sul e o sul do Estado de São Paulo. A área se situa 
entre os paralelos 20º00’ e 28º00’ de latitude sul, limitando-se a oeste com as 
repúblicas da Argentina e do Paraguai, e a leste com o Oceano Atlântico. 

Cinco domínios geológicos principais foram identificados: Área Cratônica de 
Luiz Alves, Sistema Dobrado Apiaí, Sistema Dobrado Tijucas, Maciço Pelotas e Bacia 
do Paraná, retratando uma história de sedimentação, magmatismo e metamorfismo 
que remontam ao Arqueano, com formação de unidades geológicas que abrigam um 
elevado número de ocorrências de diferentes bens minerais: combustíveis fósseis 
(carvão, turfa, folhelho pirobetuminoso, betume, petróleo e gás natural), minerais 
metálicos (Au, Ag, Fe, Mn, Ti, Ni, Nb, Ta, Mo, W, Cu, Pb, Zn e Bi), minerais não 
metálicos (P, S, fluorita, Al, Zr, Be, Mg, Ba, quartzo, feldspato, micas, asbestos, talco 
e grafita), minerais de elementos radioativos e de terras raras (U, Th e terras raras), 
pedras preciosas e semipreciosas (diamante, ametista e calcedônia), materiais de 
construção (rochas carbonáticas, ardósias, granitos, quartzitos, arenitos, argilas, 
caulim, areia, saibro e cascalho) e águas minerais. A grande maioria dessas 
ocorrências está concentrada nos terrenos pré-cambriânicos do leste da Folha SG.22 
Curitiba, especialmente no domínio do Sistema Dobrado Apiaí (NE da folha). 

O mapeamento geomorfológico sistemático na escala 1:1 000 000, com base 
em imagens de radar. Identifica e hierarquiza as feições geomorfológicas de acordo 
com uma taxonomia, definindo e analisando os fatos geomorfológicos em 4 domínios 
morfoestruturais, 11 regiões geomorfológicas e 17 unidades geomorfológicas. 
Reconstitui a evolução geomorfológica da área até o Holoceno a partir da interferência 
de fatores geológicos, climáticos e biológicos. 

No mapa de levantamento Exploratório de Solos está o delineamento das 
unidades de mapeamento, em forma de unidades simples ou associações de solos, 
conforme arranjo e distribuição verificados em campo através de percursos feitos nas 
estradas e caminhos existentes. Através de convênio entre o Ministério de Minas e 
Energia (Projeto RADAMBRASIL) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), foram realizadas em conjunto várias viagens de campo e trabalhos de 
escritório, tornando-se possível a confecção do mapa e do relatório. Para efeito de 
classificação dos solos, seguem-se os conceitos e normas estabelecidas pelo Serviço 
Nacional de Levantamento e Conservação de Solos (SNLCS) sendo eles 
tentativamente correlacionados com a classificação americana “Soil Taxonomy” 
(1975). Foram identificadas 43 classes de solos na área, e sempre que necessário, 
coletadas amostras para sua caracterização analítica. 

Os principais objetivos da Vegetação foram a reconstituição ambiental com 
a sua possível cobertura vegetal primitiva, a caracterização dos remanescentes com 
suas formações e subformações e as atividades antrópicas. Com base na delimitação 
dos agrupamentos de vegetação residual foi possível a definição da ação humana em 
cada região fitoecológica. A reconstituição ambiental da vegetação pretérita foi 
possível graças ao auxílio da bibliografia, imagens de radar, LANDSAT e fotografias 
aéreas, além dos trabalhos de campo e sobrevoo na área. O estudo climático, em 
função das médias térmicas e pluviométricas mensais, foi analisado segundo 
Bagnouls e Gaussen (1957) na relação P = 3T, aconselhado por Walter (1973). Foram 
identificadas as seguintes regiões fitoecológicas apresentadas no mapa de vegetação 
em anexo: Savana, Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta 
Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, além das Áreas das 
Formações Pioneiras, de Tensão Ecológica, de Refúgio Ecológico e de Ação 
Antrópica. 

O estudo de Uso Potencial da Terra foi elaborado a partir de duas vertentes 
de trabalho.A primeira delas refere-se à avaliação da capacidade de uso dos recursos 
naturais renováveis, obtida através da interação dos fatores climáticos, 
geomorfológicos e pedológicos, considerando o grau de favorabilidade ou restrição 
dos condicionantes ao processo de produção agropecuária. Os diversos graus de 
abstração adotados para se classificar os elementos resultantes da interação clima, 
relevo e solo permitiu reconhecer cinco classes de capacidade de uso, que são 
analisadas sob o ponto de vista de seus potenciais agrícolas, 14 subclasses, 56 séries 
e 160 unidades. Dentre as 5 classes identificadas (Lavoter, Agriter, Mesater, Agroster 
e Silvater), a Agriter ocupa a maior extensão, apresentando distribuição generalizada 
e características que demandam o uso de técnicas conservacionistas. 



 

 

FOREWORD 
 
 

This report shows the results obtained in the mapping, based on the 
interpretation of radar imagery (SLAR), referring to the Sheets SG.22 Curitiba, part of 
Sheet SG.21 Asunción and Sheet SG.23 Iguape. These Sheets include an area of 
272.870 km2, covering part of the States of Santa Catarina and Paraná, besides the 
northern sector of the State of São Paulo. The area is positioned between the parallels 
of 24º00’ and 28º00’S, the Paraguay and Argentina international boundaries at the 
West and the Atlantic Ocean at the East. 

Five chief geological domains have been identified: Luiz Alves Cratonic Area, 
Apiaí Folded System, Tijucas Folded System, Pelotas Massif, and Paraná Basin, 
showing a sedimentation, magmatism and metamorphism history that ascend to the 
Archean Eon, with the development of geological units enclosing a high variety of 
minerals occurrences, including: fossil fuels (coal, peat, pyrobituminous shale, 
bitumen, oil and natural gas), metallic minerals (Au, Ag, Fe, Mn, Ti, Nb, Ta, Mo, W, Cu, 
Pb, Zn and Bi), non-metallic minerals (P, S, fluorite, Al, Zr, Be, Mg, Ba, quartz, feldspar, 
micas, asbestos, talc and graphite), minerals from radioactive elements and rare 
earths (U, Th and rare earths), precious and semiprecious stones (diamond, amethyst 
and chalcedony), building materials (carbonate rocks, slates, granites, quartzites, 
sandstones, clays, kaolin, sands, “saibro” and gravel), and mineral waters. The 
majority of these occurrences is concentrated in the precambrian terrains at the 
eastern part of the Sheet SG.22 Curitiba, particularly in the area of the Apiaí Folded 
System (NE of the Sheet). 

The geomorphological study analyzes the solutions that were found for the 
systematic geomorphological mapping at the millionth scale, based on radar imagery. 
It identifies and hierarchizes the geomorphological features according to a taxonomy 
that made possible the definition of four morfostructural domains, 11 geomorphological 
regions and 17 geomorphological units. The paleogeographical evolution of the area 
is rebuilt up to Holocene and the interferences of geological, climatic and biological 
factors are recognized.  

The Exploratory Soil Survey had the objective of identifying, delimiting and 
localizing the soil classes, and the final map shows the delineation, in form of single 
units or soil associations according to distribution and arrangement as observed in field 
works, across the tracks and roads existents. The study and classification of the soils 
were based in the concepts and rules established by the SNLCS (National Service of 
Soil Survey and Conservation). In the same way, the soils were correlated with Soil 
Taxonomy (1975) classification, at great group level. Fourty three soil classes were 
identified in this mapping and, whenever necessary, sample soils were collected for 
analytical characterization. 

The integrated study of the vegetation with the climate, litology, relief and 
other ecological parameters of the environment had as main subject the environmental 
reconstituition of its possible primitive vegetal covering and the determination of the 
remainder formations and subformations. The delimitation of the residual vegetal 
grouping has resulted into the definition of the human action in each phytoecological 
region. The environmental reconstitution of the preterit vegetation was possible 
through the bibliography, radar and LANDSAT imagery and aerial photographs 
complemented by ground observations and low altitude reconnaissance flights. The 
climatic analysis was done according to the classifications of Bagnouls and Gaussen 
(1957) through the P = 3T advised by Walter (1973). It was possible to identify and to 
map the following phytoecological regions: Savana; Closed and Mixed Ombrophilous 
Forest, Semideciduous and Deciduous Seasonal Forest and still the areas of pioneer 
Formations, Ecological Tension, Refuges and the resultant of the antropic action. 

A study of potential land use was developed based on a twofold working 
basis. The first one concerns the evaluation of the potential use of the renewable 
natural resources derived from the interaction among climatic, geomorphologic and 
pedologic conditioning factors, considering their rate of contribution to the agricultural 
production process. The several abstraction levels considered to classify the terms 
resulting from climate, relief and soil interaction provided the recognition of 5 land use 
potential classes which are analised under each respective aptude, 14 subclasses, 56 
series and 160 units. Among the 5 identified classes (Lavoster, Agriter, Mesater, 
Agroster and Silvater), the Agriter class is the most extended one and is overall 
distributed, requiring preserving land use techniques. 
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RESUMO 
 
 
 
 

Este relatório expressa os resultados obtidos no mapeamento 
geológico da Folha SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 
Asunción e Folha SG.23 Iguape, alicerçado em interpretações de 
imagens de radar (SLAR). Envolvendo uma área de 272.870 km2, 
essas folhas abrangem grande parte dos estados de Santa 
Catarina e Paraná, além do norte do Rio Grande do Sul e o sul do 
Estado de São Paulo. A área se situa entre os paralelos 20º00’ e 
28º00’ de latitude sul, limitando-se a oeste com as repúblicas da 
Argentina e do Paraguai, e a leste com o Oceano Atlântico. 

Cinco domínios geológicos principais foram identificados: 
Área Cratônica de Luiz Alves, Sistema Dobrado Apiaí,  Sistema 
Dobrado Tijucas, Maciço Pelotas e Bacia do Paraná. A Área 
Cratônica de Luiz Alves compreende os complexos Luiz Alves, 
Itatins, Serra Negra e parte do Complexo Paraíba do Sul, 
constituídos por rochas metamórficas essencialmente das fácies 
granulito e anfibolito (com restos de possíveis greenstones), 
geradas do Arqueano Precoce ao Proterozoico Inferior, 
notadamente através de processos de acréscimo-diferenciação 
crustal. No final do Proterozoico Inferior, esta área atingiu, pelo 
menos em grande parte de sua extensão, estabilidade tectônica 
regional, não sendo afetada, a seguir, no decurso dos tempos 
geológicos, senão por processos ou transformações ligadas a 
“regimes distensionais”. O Sistema Dobrado Apiaí e o Sistema 
Dobrado Tijucas são análogos; correspondem, 
fundamentalmente, aos grupos Açungui e Brusque, 
respectivamente. Estruturados no Proterozoico Superior (Evento 
Geodinâmico Brasiliano), possivelmente através de processos 
mobilistas de evolução crustal, esses grupos congregam rochas 
metamórficas da fácies xistos verdes e eventualmente fácies 
anfibolito: rochas metassedimentares (predominantes) com 
intercalações muito raras de meta-ígneas máficas e ultramáficas 
(possíveis ofiolitos). Batólitos e stocks de granitos e granitoides, 
tipicamente orogenéticos, gerados no final dos tempos pré-
cambrianos, ocorrem associados a ambos os grupos, compondo 
as suítes intrusivas Três Córregos (associada ao Grupo Açungui) 
e Valsungana, Catinga e Guabiruba (associadas ao Grupo 
Brusque). O Maciço Pelotas foi estruturado no Proterozoico 
Superior; mas contém núcleos com idades referíveis ao 
Proterozoico Inferior. Correspondendo ao Complexo Canguçu, 
composto por rochas metamórficas da fácies anfibolito, tal maciço 
foi invadido por intrusões de granitoides pertencentes à Suíte 
Intrusiva Valsungana. Entre o final do Proterozoico Superior e o 
início do Eopaleozoico, os 4 domínios geológicos − Área 
Cratônica de Luiz Alves, Sistema Dobrado Apiaí, Sistema 
Dobrado Tijucas e Maciço Pelotas − sofreram os efeitos de uma 
importante ativação tectono-magmática: o Episódio Campo 
Alegre. Próprio de regimes distensionais, anorogênicos, esse 
episódio incluiu processo de rifting continental, intensa 
granitogênese alcalina e peralcalina (constituição das suítes 
intrusivas Serra do Mar e Tabuleiro), sedimentogênese e 
vulcanismo tipicamente continentais (elaboração dos grupos 
Itajaí, Campo Alegre e Castro e formações Queçaba, 
Guaratubinha e Camarinha), além de metamorfismo dinâmico, 

traduzido, este, por intensa catáclase, recristalização e 
metassomatismo potássico (surgimento das rochas cataclásticas 
dos complexos Luiz Alves e Paraíba do Sul). Pelo menos a maior 
parte das estruturas rúpteis desses 4 domínios pré-cambrianos 
datam também desse episódio. Tais estruturas, diferentes tipos 
de falhas e lineamentos, se ajustam a um elipsoide de 
deformação cujos eixos maior e menor se posicionaram, 
respectivamente, nas direções gerais NO-SE e NE-SO. A Bacia 
do Paraná, por fim, corresponde ao mais amplo domínio 
geológico da área estudada. Implantada a partir do Siluriano 
Inferior, essa estrutura sofreu subsidência relativamente calma, 
daí até o Jurássico, acumulando sedimentos representados, hoje, 
pelos grupos Paraná (formações Furnas e Ponta Grossa), Itararé 
(formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul), Guatá 
(formações Rio Bonito e Palermo), Passa Dois (formações Irati, 
Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto) e São Bento (Formação 
Botucatu). A partir do final do Jurássico, a área estudada sofreu 
os efeitos de nova ativação tectono-magmática, conhecida como 
reativação Wealdeniana. Ao lado de expressiva reorganização 
estrutural, surgiu, então, intenso e extenso vulcanismo continental 
notadamente básico (Formação Serra Geral), sedimentação em 
bacias tectônicas e em outras áreas deprimidas do continente 
(Formação Caiuá, do Cretáceo; Formação Tupanciretã, do 
Terciário), bem como magmatismo alcalino predominantemente 
feldspatóidico (Suíte Alcalina Ribeira do Iguape). Nova 
lineagênese surgiu, com direção principal NO-SE. No início do 
Quaternário, houve condições de fixação de sedimentos (cobrindo 
diferentes domínios geológicos) em áreas limitadas da costa, 
excepcionalmente em posições mais interioranas; constituíram-se 
as formações pleistocênicas Alexandra, Guabirotuba e Pariquera-
Açu e, já em tempos holo-pleistocênicos, a Cobertura Sedimentar 
da Região de Castro. No Holoceno, a atual rede de drenagem 
evoluiu condicionada, seguidamente, por estruturas antigas do 
embasamento. Ao longo dos cursos d’água se formaram, então, 
acumulações muitas vezes expressivas de detritos aluvionares. 
Junto à linha de costa, surgiram depósitos marinhos, eólicos e de 
natureza mista (fluviomarinha e lagunar). Em muitos pontos da 
área mapeada surgiram, enfim, no Holoceno, depósitos detríticos 
de base de encosta. 

Na área existe um elevado número de ocorrências de 
diferentes bens minerais: combustíveis fósseis (carvão, turfa, 
folhelho pirobetuminoso, betume, petróleo e gás natural), minerais 
metálicos (Au, Ag, Fe, Mn, Ti, Ni, Nb, Ta, Mo, W, Cu, Pb, Zn e 
Bi), minerais não metálicos (P, S, fluorita, Al, Zr, Be, Mg, Ba, 
quartzo, feldspato, micas, asbestos, talco e grafita), minerais de 
elementos radioativos e de terras raras (U, Th e terras raras), 
pedras preciosas e semipreciosas (diamante, ametista e 
calcedônia), materiais de construção (rochas carbonáticas, 
ardósias, granitos, quartzitos, arenitos, argilas, caulim, areia, 
saibro e cascalho) e águas minerais. A grande maioria dessas  
ocorrências está concentrada nos terrenos pré-cambriânicos do 
leste  da Folha SG.22 Curitiba, especialmente no domínio do 
Sistema Dobrado Apiaí (NE da folha). 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
This report shows the results obtained in the geological 

mapping, based on the interpretation of radar imagery (SLAR), 
referring to the Sheet SG.22 Curitiba, part of Sheet SG.21 
Asunción and Sheet SG.23 Iguape. These Sheets include an area 
of 272.870 km2, covering part of the States of Santa Catarina and 
Paraná, besides the northern sector of the State of São Paulo. 
The area is positioned between the parallels of 24º00’ and 
28º00’S, the Paraguay and Argentina international boundaries at 
the West and the Atlantic Ocean at the East. 

Five chief geological domains have been identified: Luiz Alves 
Cratonic Area, Apiaí Folded System, Tijucas Folded System, 
Pelotas Massif, and Paraná Basin. The Luiz Alves Cratonic Area 
includes  Luiz Alves, Itatins and Serra Negra complexes, and part 
of the Paraíba do Sul complex. These lithostratigraphic units are 
made up essentially of metamorphic rocks of the granulite and 
amphibolite facies (including possible greenstone terrains), and 
were generated from the Early Proterozoic mainly through 
accretion-differentiation processes. By the end of the Early 
Proterozoic, at least a great part of this area attained regional 
tectonic stability, being affected onwards only by processes 
related to extensional regimes. The Apiaí and Tijucas Folded 
Systems are analogous; they essentially correspond to the 
Açungui and Brusque groups, respectivelly. These groups are 
formed by metamorphic rocks of the greenschist facies and 
eventually of the amphibolite facies, including possible ophilites. 
Batholiths and stocks of granites and granitoids, typically 
orogenetic, generated by the end of precambrian times, form four 
intrusive suites associated to those groups: the Três Córregos 
Intrusive Suite (associated to the Açungui Group) and the 
Valsungana, Catinga and Guabiruba intrusive suites (associated 
to the Brusque Group). The Pelotas Massif was formed in the Late 
Precambrian; it contains, however, small nucleii dated from the 
Early Proterozoic. This massif corresponds to the Canguçu 
Complex, being composed of metamorphic rocks of the 
amphibolite facies. Some granitoid intrusions of the Valsungana 
Intrusive Suite invaded this massif. Between the end of the Late 
Proterozoic and the begining of the Eopaleozoic, the four 
mentioned geological domains were submitted to an important 
tectono-magmatic activation known as the Campo Alegre 
Episode. This activation included continental rifting, intense 
alkaline and peralkaline granitogenesis (formation of the Serra do 
Mar and Tabuleiro intrusive suites), typically continental 
sedimentogenesis and volcanism (elaboration of the Itajaí, Campo 
Alegre and Castro groups and the Queçaba, Guaratubinha and 
Camarinha formations) and dynamic metamorphism. At least the 
major part of the faulted structures of those four precambrian 
domains dated from the time of this episode. These structures are 

related to a deformation ellipsoid whose major and minor axes are 
situated in the NW-SE and NE-SW general directions, 
respectively. 

Finally, the Paraná Basin corresponds to the larger geological 
domain of the studied area. This basin was subjected to relatively 
slow subsidence from the Early Silurian to the Jurassic, 
accumulating sediments that are represented today by the 
following groups: Paraná (Furnas and Ponta Grossa formations), 
Itararé (Campo do Tenente, Mafra and Rio do Sul formations), 
Guatá (Rio Bonito and Palermo formations), Passa Dois (Irati, 
Serra Alta, Teresina and Rio do Rasto formations) and São Bento 
(Botucatu formation). From the end of the Jurassic the area was 
submitted to another tectono-magmatic activation, known as 
Wealdenian reactivation, including significant structural 
reorganization, mainly basic intensive and extensive continental 
volcanism (Serra Geral Formation), sedimentation in tectonic 
basins and in other depressed areas of the continent (Caiuá 
Formation, of the Cretaceous; Tupanciretã Formation, of the 
Tertiary), as well as alkaline magmatism predominantly 
feldspatoidic (Ribeira do Iguape Alkaline Suite). The foremost 
direction of the new lineagenesis appeared was NW-SE. At the 
beginning of the Quaternary, sediments were accumulated only in 
restricted areas of the coast, exceptionally in inner positions, 
forming the Alexandra, Guabirotuba and Pariquera-Açu 
pleistocene formations. In holo-pleistocene times, the here named 
Region of Castro Sedimentary Cover appeared. In the Holocene, 
the present drainage network developed frequently under control 
of old basement structures. Then, alluvium deposits, very 
expressive in some places, were accumulated along the fluvial 
channels. Marine, eolic and mixed (fluvial-marine and of lagoon 
nature) deposits appeared along the coast-line. In several places 
of the mapped area, holocenic detritic deposits of footslopes were 
finally accumulated.  

The area registers a great number of different mineral 
occurrences: fossil fuels (coal, peat, pyrobituminous shale, 
bitumen, oil and natural gas), metallic minerals (Au, Ag, Fe, Mn, 
Ti, Nb, Ta, Mo, W, Cu, Pb, Zn and Bi), non-metallic minerals (P, 
S, fluorite, Al, Zr, Be, Mg, Ba, quartz, feldspar, micas, asbestos, 
talc and graphite), minerals from radioactive elements and rare 
earths (U, Th and rare earths), precious and semiprecious stones 
(diamond, amethyst and chalcedony), building materials 
(carbonate rocks, slates, granites, quartzites, sandstones, clays, 
kaolin, sands, “saibro” and gravel), and mineral waters. The 
majority of these occurrences is concentrated in the precambrian 
terrains at the eastern part of the Sheet SG.22 Curitiba, 
particularly in the area of the Apiaí Folded System (NE of the 
Sheet). 
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1.1 − INTRODUÇÃO 
 
1.1.1 − Localização 

A área objeto do presente estudo situa-se entre os paralelos 
24º00’ e 28º00’S de latitude sul, limitando-se a oeste com as 
repúblicas da Argentina e Paraguai, e a leste com o Oceano 
Atlântico. Com uma superfície total de 272.870 km2, essa área 
corresponde, no corte cartográfico internacional ao milionésimo, 
às folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape e à porção brasileira da 
Folha SG.21 Asunción.  

Entre as bacias hidrográficas mais importantes dessa área 
estão as dos rios Paraná, Iguaçu, Uruguai, Ribeira, Itajaí-Açu e do 
Peixe, enquanto os acidentes mais proeminentes do relevo 
consistem nas serras Geral e do Mar. 

A área abrange partes de 4 estados do sul do País: Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

A mais importante cidade da região é Curitiba, capital do 
Estado do Paraná, seguida de Florianópolis, capital do Estado de 
Santa Catarina. Outros centros populacionais expressivos são: no 
Paraná − Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu e Paranaguá; 
em Santa Catarina − Joinville, Blumenau, Lages, Chapecó, 
Caçador, Jaraguá do Sul e Brusque; no Rio Grande do Sul − 
Erechim, Três Passos, Santa Rosa e Frederico Westphalen; em 
São Paulo − Registro, Iguape, Itararé e Peruíbe. 

De um modo geral, a área é bem servida de estradas, entre 
vias federais, estaduais, municipais e vicinais. O Paraná se 
destaca, entretanto, nessa área, como estado mais bem servido 
por vias de acesso. 

 
1.1.2 − Objetivos do trabalho 

O Projeto RADAMBRASIL tem por finalidade primordial o 
levantamento integrado, em escala regional, dos recursos 
naturais do País, possibilitando, dessa forma, a definição, no 
âmbito de amplas áreas, de setores mais promissores para 
investigações de maior detalhe. Com essa meta fundamental, foi 
realizado, assim, o mapeamento geológico da Folha SG.22 
Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, 
cujos resultados são aqui apresentados. 

 
1.1.3 − Método de trabalho 

A metodologia aqui adotada praticamente em nada difere da que 
foi utilizada pelo Projeto RADAMBRASIL em outras regiões. A 
rede viária permitiu acesso a quase todos os locais desejados, 
tendo-se, durante uma única operação de campo, atingido pontos 
mais elevados da Serra do Mar pelo uso de helicópteros. 

Assim, o trabalho aqui apresentado seguiu o seguinte roteiro: 
− Consulta bibliográfica para análise e seleção da documentação 
geológica e das ciências correlatas, com informações sobre a 
área e suas vizinhanças. Ênfase foi dada a mapas geológicos e 
de amostragens preexistentes, bem como a análises químicas e 
descrições de lâminas delgadas contidas em trabalhos anteriores; 
− Interpretação preliminar, com base nos dados obtidos na 
pesquisa bibliográfica, de imagens de radar na escala 1:250 000, 
utilizando-se, também, imagens LANDSAT e fotografias aéreas 
convencionais, quando disponíveis; 
− Seleção de perfis e alvos específicos para verificação de 
campo; 
− Trabalhos de campo com utilização de viaturas nas áreas 
passíveis de alcance, e com deslocamento a pé ou usando-se 
helicópteros (numa única operação) nas áreas ínvias; 
− Elaboração de mapas geológicos preliminares e de mapas de 
amostragem em escala 1:250 000; 
− Execução de análises petrográficas, químicas e 
geocronológicas; 
− Interpretação final da geologia da área na escala 1:250 000, 
com posterior redução à escala 1:1 000 000; 
− Compilação do mapa geológico final, sobre base cartográfica 
elaborada pelo Projeto RADAMBRASIL; 
− Redação do relatório final. 

As análises petrográficas, totalizando pouco mais de 600 
descrições de lâminas delgadas, foram executadas pela equipe 
de petrografia da Divisão de Geologia (DIGEO) da Base de Apoio 
de Santa Catarina − BASCA, do Projeto RADAMBRASIL. Os 
serviços de análises químicas de rochas foram contratadas à 

Paulo Abib Engenharia S/A e à GEOSOL − Geologia e 
Sondagens Ltda., cabendo à primeira empresa a dosagem de 
elementos maiores e à segunda, a determinação de elementos 
menores. Foram analisadas, quimicamente, cerca de 250 
amostras de rochas. 

Dos elementos estudados, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, TiO2, 
CaO, MgO, P2O5 e Rb foram quantitativamente dosados por 
fluorescência de raios X, Na2O e K2O, tendo sido determinados 
por absorção atômica, FeO por via úmida, F através de eletrodo 
específico, e os demais por espectrografia ótica de emissão. 

No Centro de Pesquisas Geocronológicas − CPGeo, da 
Universidade de São Paulo (USP), através de Convênio celebrado 
entre o Instituto de Geociências desta Universidade e o Projeto 
RADAMBRASIL, foram realizadas 51 determinações 
radiométricas em rochas da área em foco, utilizando-se os 
métodos Rb-Sr em rocha total e K-Ar em rocha total e em 
minerais. Além destas datações, dispôs-se de outras 266, obtidas 
pelos métodos Rb-Sr e K-Ar, das quais a maior parte já divulgada 
na literatura geológica, e as restantes, inéditas, cedidas com 
autorização de organismos ou pesquisadores. 

No laboratório do CPGeo, as dosagens dos elementos Rb e 
Sr foram feitas por fluorescência de raios X, cujo erro médio 
(utilizando-se tubo de Mo) é de 3% para os valores entre 500 e 50 
ppm. Amostras cujos teores fogem deste intervalo foram 
dosadas, com maior precisão, por diluição isotópica, segundo 
técnicas descritas em Kawashita (1972). 

As análises espectrométricas Rb/Sr foram realizadas em 
aparelho Varian Mat, tipo TH-5, de fonte sólida, cujas 
características foram discutidas por Torquato (1974). Os valores 
obtidos para a relação Sr87/Sr86 foram normalizados, tendo-se 
considerado a constante Sr86/Sr88 = 0,1194. 

Foram utilizadas, também, nos cálculos de idades, inclusive 
na reavaliação das datações coligidas na bibliografia, as demais 
constantes atualmente sob consenso (STEIGER; JÄEGER, 
1977), quais sejam: 

 
λRb = 1,42 x 10-11 anos -1 

Rb85/Rb87 = 2,6076 ± 0,0037 
 

Nas datações pelo método K-Ar, seguiu-se, com pequenas 
modificações, a metodologia contida em Amaral et al. (1966). 
Atualmente, no CPGeo, o potássico é dosado por fotometria de 
chama em aparelho Baird Atômico, de contagem digital e com 
padrão interno de lítio. A espectrometria é executada em aparelho 
Nuclide tipo Reynolds, de fonte gasosa. 

Admite-se um erro médio de 3% para o método K-Ar, tendo-
se utilizado, para o cálculo das idades, as constantes seguintes: 

 
λβ = 4,962 x 10-10 anos -1 

λK total = 0,581 x 10-10 anos -1 
% atômica de K40 em Ktotal = 0,01167 

Ar40/Ar36 = 295,5 
 

Apesar de mapa e relatório terem sido frutos de trabalho de 
equipe, cabe aqui ressaltar que as principais atividades foram 
desenvolvidas por: P. F. T. Kaul, na coordenação; J. B. L. 
Coitinho, L. Ayala e E. Fernandes na interpretação das imagens 
de radar; M. L. O. Moreira e M. P. C. Marimon nas descrições 
petrográficas e caracterização litoquímica; C. de W. Bonow na 
compilação de dados referentes a bens minerais da área; W. 
Teixeira no tratamento das informações geocronológicas. Durante 
as etapas de campo, J. B. L. Coitinho e E. Fernandes, com a 
colaboração de D. R. Trainini, J. A. Toniolo, J. A. D'Ambrósio, R. 
G. Marimon, L. Kuck e G. F. Fuck, dedicaram-se às unidades 
litoestratigráficas referentes ao Pré-Cambriano e ao 
Eopaleozoico; L. Ayala, com a colaboração de W. Heckrath, I., 
Capeletti, S. L. de Souza e J. A. D’Ambrósio, dedicou-se às 
unidades litoestratigráficas sedimentares e vulcânica da Bacia do 
Paraná. O texto final foi elaborado por P. F. T. Kaul (Abstract, 
Resumo e Introdução; complexos Luiz Alves, Itatins, Serra Negra 
e Paraíba do Sul; Estruturas; História Geológica; Possibilidades 
Metalogenéticas; Conclusões; Recomendações); J. B. L. Coitinho 
(grupos Setuva e Açungui, Complexo Embu, Suíte Intrusiva Três 
Córregos e Rochas de Posicionamento Duvidoso); R. S. Issler 
(Complexo Canguçu, Grupo Brusque, suítes intrusivas 
Valsungana, Catinga, Guabiruba, Tabuleiro e Serra do Mar e 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape); C. de W. Bonow (Geologia 
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Econômica); M. L. O. Moreira (grupos Campo Alegre, Itajaí e 
Castro e formações Queçaba, Cambirela, Guratubinha e 
Camarinha); M. P. C. Marimon (Formação Serra Geral); H. L. 
Moreira (formações Rio Bonito, Palermo, Irati, Serra Alta, 
Teresina, Rio do Rasto  e Botucatu); R. H. da Silva (formações 
Campo do Tenente, Mafra, Rio do Sul e Caiuá); D. Marinho 
(formações Furnas, Ponta Grossa, Tupanciretã, Pariquera-Açu, 
Guabirotuba, Alexandra, Cobertura Sedimentar da Região de 
Castro e Coberturas Recentes). E. Fernandes colaborou na 
redação dos itens “distribuição na área” referentes às unidades 
descritas por M. L. O. Moreira.  

 

1.1.4 − Domínios geológicos principais 

Identificáveis por suas características petrográficas, estruturais, 
metamórficas (ou sedimentológicas), magmáticas e 
geocronológicas, 5 domínios geológicos se destacam na área das 
folhas SG.21 Asunción, SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape: Área 
Cratônica de Luiz Alves, Sistema Dobrado Apiaí, Sistema 
Dobrado Tijucas, Maciço Pelotas e Bacia do Paraná (Fig. 1.1). 
Esses domínios constituíram o arcabouço geológico fundamental, 
sobre o qual se desenvolveram outros, de menor extensão ou 
importância. 

 
 
A Área Cratônica de Luiz Alves, definida por Kaul (1979, 

1980), corresponde, grosso modo, aos terrenos de alto e médio 
grau metamórfico do nordeste do Estado de Santa Catarina, leste 
do Estado do Paraná e sul do Estado de São Paulo. Do ponto de 
vista geomorfológico (vide 2 − Geomorfologia), esses terrenos 
abarcam distintas unidades: parte setentrional das Serras do 
Tabuleiro/Itajaí, pequenas extensões da Serra do Mar Paranaense 
e a porção mais oriental da Serrania do Ribeira (serra do Itatins e 
vizinhanças). Gerados no Arqueano e no Proterozoico Inferior, 
notadamente através de acréscimo-diferenciação crustal (KAUL; 
TEIXEIRA, 1982), tais terrenos foram, posteriormente, entre o 
final do Proterozoico Superior e o início do Eopaleozoico (dos 600 
aos 450 MA., aproximadamente), retrabalhados através de 
processos de “ativação ou reativação tectono-magmática”, 
próprios de regimes distensionais (KAUL; COITINHO; ISSLER, 
1982). Ocorrem, no âmbito dessa área cratônica, geneticamente 
ligadas a tais processos, intrusões graníticas tipicamente 
anorogênicas, coberturas plataformais vulcano-sedimentares e 
faixas ou zonas de diferentes tipos de rochas cataclásticas. O 
limite sul desse domínio cratônico, onde ele confronta com o 
Sistema Dobrado Tijucas, corresponde à Falha do Perimbó e seu 
prolongamento no sentido NE, até a linha de costa. A N e NO, o 
domínio mantém limites ainda indefinidos com o Sistema Dobrado 
Apiaí; a SO, está coberto por formações sedimentares 
gonduânicas da Bacia do Paraná; a leste, enfim, limita-se pela 

linha de costa do Atlântico, sublinhada por coberturas 
sedimentares marinhas do Holoceno. 

O Sistema Dobrado Apiaí (HASUI; CARNEIRO; COIMBRA, 
1975) corresponde a uma faixa metamórfica de direção geral NE-
SO, constituída por rochas ectiníticas de natureza 
dominantemente metassedimentar, metamorfizadas na fácies 
xistos verdes, localmente fácies anfibolito, com migmatização nos 
seus níveis basais. Muitas intrusões graníticas, tipicamente 
orogenéticas, alongadas na mesma direção geral NE-SO, se 
encontram associadas a essas rochas ectiníticas. Localizado a N 
e NO da Área Cratônica de Luiz Alves, esse domínio 
corresponde, em grande parte, à Unidade Geomorfológica 
Serrania do Ribeira, tendo sido originado, bem como as referidas 
intrusões, no Proterozoico Superior. Numerosas falhas, 
predominantemente de direção geral NE-SO, seccionam esses 
terrenos metamórfico-magmáticos, representando, aí, juntamente 
com pequenos stocks de granitos anorogênicos e restos de 
coberturas plataformais vulcano-sedimentares, efeitos da mesma 
“ativação tectono-magmática” que atingiu a Área Cratônica de 
Luiz Alves no período entre 600 e 450 MA atrás. 

O Sistema Dobrado Tijucas (HASUI; CARNEIRO; COIMBRA, 
1975) ocupa uma pequena área no leste do Estado de Santa 
Catarina, totalmente incluso na Unidade Geomorfológica Serras 
do Tabuleiro/Itajaí. Representa uma faixa metamórfica do 
Proterozoico Superior, praticamente análoga à do Sistema 
Dobrado Apiaí, inclusive alojando o mesmo tipo de granitogênese 
orogenética associada a este sistema. Os efeitos da “ativação 
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tectono-magmática” atrás referidos são, entretanto, menos 
evidentes nesse domínio do leste catarinense. Limitado, a S e SE, 
pelo Lineamento Major Gercino, que o separa do Maciço Pelotas, 
o Sistema Dobrado Tijucas confronta, a SO, com as formações 
sedimentares gonduânicas da Bacia do Paraná, enquanto a NE 
alcança a linha de costa atlântica. 

O Maciço Pelotas (JOST, 1981) congrega, na área em 
estudo, os terrenos de médio grau metamórfico do leste de Santa 
Catarina, confinados entre o Lineamento Major Gercino e o 
paralelo 28º latitude Sul, e sendo cobertos, a O e E, 
respectivamente, por formações sedimentares gonduânicas da 
Bacia do Paraná e coberturas sedimentares marinhas do 
Holoceno. Esse domínio, na área em estudo totalmente confinado 
à Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro/Itajaí, é o mesmo 
que, anteriormente, havia sido identificado por Hasui, Carneiro e 
Coimbra (1975), sob a denominação de Maciço Mediano Pelotas. 
Estruturado no Proterozoico Superior, esse maciço contém, 
entretanto, núcleos com idades referentes ao Proterozoico 
Inferior. Diversas intrusões graníticas o invadiram; entre essas, 
contam-se manifestações tanto orogenéticas quanto 
anorogênicas, aquelas idênticas às intrusões alojadas no Sistema 
Dobrado Tijucas, estas comparáveis às intrusões graníticas 
anorogênicas intrometidas na Área Cratônica de Luiz Alves e no 
Sistema Dobrado Apiaí. Discretamente, ocorrem, nesse maciço, 
manifestações de vulcanismo e sedimentogênese relacionados, 
geneticamente, a tais intrusões anorogênicas. 

A Bacia do Paraná, por fim, corresponde ao mais amplo 
domínio geológico da área em estudo, pertencente à grande 
estrutura de dimensões continentais, extensiva a outros países, 
que é a Bacia Sedimentar do Paraná. Do ponto de vista 
geomorfológico, esse domínio compreende várias unidades, 
pertencentes a diferentes regiões geomorfológicas, dentro do 
grande domínio morfoestrutural das Bacias e Coberturas 
Sedimentares. Implantada sobre a Plataforma Brasileira a partir 
do Siluriano Inferior, essa bacia, segundo Almeida, F. F. M. de et 
al. (1980), se portou, na sua primeira fase evolutiva, que se 
estendeu até o Jurássico, como uma sinéclise (SHATSKIY, 1940 
apud ALMEIDA, F. F. M de et al., 1980). Esta fase foi 
caracterizada por acumulação sedimentar relacionada a 
subsistência relativamente calma da estrutura. A partir do 
Jurássico Superior, com o surgimento de colossais derrames de 
lavas predominantemente basálticas, que cobriram os sedimentos 
acumulados na primeira fase, a bacia adquiriu (ALMEIDA, F. F. 
M. de et al.,1980) as características de uma anfíclise (MURATOV, 
1974). No Cretáceo e no Terciário, sobrevindo movimentos 
subsidentes, voltou a acumular sedimentos, escassamente 
representados, hoje, no NO e no SO da área mapeada. 

 
1.2 − ESTRATIGRAFIA 
 
1.2.1 − Complexo Luiz Alves 
 
1.2.1.1 − Generalidades 

Na maior parte dos trabalhos pioneiros que retratam o 
embasamento cristalino do nordeste catarinense e do leste 
paranaense, o que aqui se entende por Complexo Luiz Alves foi 
parcial ou totalmente incluído no Complexo Brasileiro, designação 
proposta por Branner (1915, p. 288-289) para o conjunto de 
rochas antigas do Brasil, então atribuídas ao Arqueano. Entre 
esses trabalhos, citam-se os de Carvalho e Pinto (1938) e Maack 
(1947, 1953). Erichsen (1925), focalizando “granito-gnaisses” da 
região de Joinville, admite-os como pertencentes a uma “série 
arqueana”. 

Um esboço geológico provisório de Santa Catarina, em escala 
1:2 000 000, foi organizado por Takeda (1958). Neste trabalho, o 
Complexo Luiz Alves aparece incluído no que aí é chamado de 
embasamento cristalino de idade arqueana, constituído 
“principalmente de granitos, gnaisses, granito-gnaisses, 
migmatitos, quartzitos”. 

Os primeiros estudos geocronológicos (método K-Ar) de 
rochas dessa unidade foram realizados por Bartorelli, Minioli e 
Kawashita (1968), em ultramafitos da região de Itajubá (SC). 
Foram obtidas, então, idades arqueanas. 

No mapeamento da folha de Piên, feito por Trein et al. (1969), 
no noroeste do Complexo, foi identificada uma sequência de 
serpentinitos, peridotitos serpentinizados, talco-xistos e noritos, 
que recebeu, então, a designação de Complexo Básico-

Ultrabásico de Piên. Nesta ocasião, também foram identificados, 
nessa região, anfibolitos, anfibólio-gnaisses, granulitos e 
migmatitos.  

Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969), mapeando em 
escala 1:250 000 a quadrícula de Rio do Sul, localizada justo ao 
Sul do paralelo 27º, designaram o embasamento cristalino aí 
ocorrente de Grupo Tabuleiro, tirando este nome da serra 
homônima do leste de Santa Catarina. A este grupo foi 
correlacionado, pouco depois, por Albuquerque et al. (1971), o 
embasamento cristalino das quadrículas de Blumenau e Joinville, 
que corresponde à parte sul do Complexo Luiz Alves, mapeadas 
nesta ocasião em escala 1:250 000. Verifica-se que o nome 
Tabuleiro foi impropriamente adotado para designar o 
embasamento cristalino naquele trabalho, porque a serra do 
Tabuleiro não corresponde a uma tal entidade geológica, mas, 
quase inteiramente, a intrusões graníticas do leste catarinense. 
No último trabalho (ALBUQUERQUE et al., 1971), o problema 
reside no fato de, efetivamente, não haver qualquer semelhança 
litológica, estrutural, química, geocronológica etc. entre o 
embasamento cristalino das quadrículas de Blumenau e Joinville 
e aquele da quadrícula Rio do Sul. 

Minioli (1972) descreveu a geologia da faixa litorânea Piçarras 
− Barra Velha, datando pelo método K-Ar diversas amostras de 
rochas dessa região (principalmente ultramáficas). Foram, então, 
identificados eventos correspondentes a 3.400 MA, 2.800 MA, 
2.000 MA e 650 MA. Esses resultados geocronológicos foram 
comentados, pouco depois, por Cordani (1974), que registrou que 
a região de Barra Velha parecia ter sido “uma área cratônica 
durante a orogênese Brasiliana” e que “suas rochas ultramáficas 
formaram-se em época anterior a 3.400 MA e foram afetadas por 
fenômenos termotectônicos durante o Ciclo Transamazônico”. 

Os estudos geológicos na região de Piên, iniciados por Trein 
et al. (1969), prosseguiram com os trabalhos de Girardi (1974, 
1976a e b), Girardi et al. (1974) e Girardi e Ulbrich (1978), que 
estudaram petrográfica, química e geocronologicamente as 
rochas máficas e ultramáficas dessa área. Tais rochas foram, 
então, interpretadas como comagmáticas, submetidas a 
metamorfismo de  granulito no Evento Transamazônico e de 
fácies anfibolito e xistos verdes no Brasiliano.  

Os primeiros estudos específicos, petrográficos, sobre as 
rochas de granulito da região de Luiz Alves, deve-se a Hartmann 
(1976). Este mesmo autor, retomando esse tema pouco depois 
(HARTMANN, 1978), verificou, então, que as referidas rochas 
ocorrem, no nordeste de Santa Catarina, segundo uma extensão 
bem mais ampla do que se supunha, alcançando no sentido oeste 
a cobertura gonduânica e, provavelmente, adentrando, para norte, 
no Paraná. Assinalou, também, que essas rochas devem 
pertencer a um núcleo arqueano ou a um cinturão móvel 
proterozoico, naquele caso havendo chances de se vir a encontrar 
greenstone belts  nesses terrenos de alto grau metamórfico do 
Sul do Brasil. 

Soares, Gomes e Ruberti (1978), estudando do ponto de vista 
petroquímico as rochas ultramáficas de Barra Velha, concluíram 
por sua natureza ortometamórfica, constatando que elas foram 
totalmente recristalizadas em condições de fácies granulito. 

Hartmann, Silva e Orlandi Filho (1979), a seguir, propuseram 
a designação de Complexo Granulítico de Santa Catarina ao 
conjunto de rochas metamórficas de fácies granulito e anfibolito 
componentes do que consideraram como segmento setentrional 
do Escudo Catarinense. Nesse trabalho, os autores fazem 
considerações sobre os dados geocronológicos até então 
disponíveis, bem como apresentam informações petrográficas, 
focalizando a petrogênese e a potencialidade econômica dessa 
região. Fazem, também, correlações, admitindo notadamente que 
tal complexo granulítico pertença ao Cinturão Granulítico Atlântico 
(terminologia original de FYFE; LEONARDOS JÚNIOR, 1974). 

As rochas cataclásticas da região de Luiz Alves, francamente 
controladas por zonas de falhas, foram estudadas por Hartmann, 
Nardi e Cupertino (1979). A catáclase que as originou foi, no dizer 
desses autores, uma “catáclase de epizona”, decorrida 
principalmente no Evento Brasiliano e acompanhada por um 
hidrotermalismo em condições de fácies xistos verdes. 

A zoneografia metamórfica de Santa Catarina, em escala  
1:1 000 000, foi apresentada e discutida por Orlandi Filho e Silva 
(1979). Neste trabalho, o Complexo Granulítico de Santa 
Catarina, de Hartmann, Silva e Orlandi Filho (1979), foi 
considerado inteiramente dentro da fácies granulito. 
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Kaul (1979) reavaliou informações de trabalhos anteriores e 
fez correlações com a África. A região compreendida entre os 
lineamentos Blumenau e Corupá foi, por esse autor, definida 
como “Área Cratônica ou Cráton de Luiz Alves”, de grande 
estabilidade no Proterozoico Superior e correlacionável ao Cráton 
do Congo. Entre o lineamento Corupá e a Faixa de Dobramentos 
Apiaí, foi caracterizado, nesse trabalho, um “embasamento 
retrabalhado e rejuvenescido”, correlato ao substrato da bacia do 
Cuanza (oeste de Angola). Retomando, posteriormente, as idéias 
expostas nesse trabalho, Kaul (1980) procurou justificar seu 
conceito original de Cráton de Luiz Alves, que foi caracterizado, 
então, como “unidade geotectônica de consolidação pré-
brasiliana, que atuou, no ciclo Brasiliano, como ante-país das 
faixas de dobramentos que então se estabeleceram às suas 
bordas”. 

Moreira e Marimon (1980), em ensaio petrográfico e 
petroquímico sobre as rochas de fácies granulito do Complexo 
Granulítico de Santa Catarina (HARTMANN; SILVA; ORLANDI 
FILHO, 1979), evidenciaram a origem ígnea dessas rochas, o que 
já havia sido posto em evidência, anteriormente, por Soares, 
Gomes e Ruberti (1978), em área bastante restrita desse 
Complexo (Barra Velha). 

Silva e Dias (1981b) mapearam em escala 1:50 000 quatro 
folhas de 15’ x 15’ do litoral centro-norte de Santa Catarina (folhas 
Barra Velha, Itajaí, Gaspar e Blumenau). Neste trabalho, que 
contém estudos detalhados de petrografia e petrogênese, o 
Complexo Granulítico de Santa Catarina de Hartmann, Silva e 
Orlandi Filho (1979) foi apresentado como composto por dez 
unidades litoestratigráficas, bem como admitido como 
correspondente a uma região cratônica arqueana. 

A adoção do nome Complexo Luiz Alves, em substituição aos 
termos acima focalizados − Complexo Brasileiro, Grupo Tabuleiro, 
Complexo Granulítico de Santa Catarina etc., para se designar a 
presente porção do embasamento cristalino do nordeste de Santa 
Catarina e leste do Paraná, foi recentemente feita por Kaul e 
Teixeira (1982), que descreveram resumidamente essa unidade e 
sintetizaram sua evolução geológica, com base, principalmente, 
em dados geocronológicos. O conceito de Complexo Luiz Alves, 
inclusive sua extensão e seus limites, no presente relatório, é, 
precisamente, o destes autores, ou seja, uma unidade 
litoestratigráfica de rochas metamórficas marcadamente da fácies 
granulito, formada no Arqueano e no Proterozoico Inferior, 
predominantemente por processos crustais de 
acréscimo/diferenciação, com uma estabilização tectônica 
regional atingida no final do Evento Transamazônico. A toponímia 
Luiz Alves foi tomada da cidade homônima do nordeste 
catarinense, situada cerca de 130 km a norte-noroeste de 
Florianópolis, aproximadamente no centro da principal região de 
ocorrência de granulitos − as mais típicas litologias dessa 
unidade. Metamorfitos da fácies anfibolito e, raramente, das 
fácies xistos verdes e epídoto-anfibolito, além de rochas 
cataclásticas, são as outras litologias que a compõem. 

 
1.2.1.2 − Distribuição na área 

O Complexo Luiz Alves está confinado na parte este da Folha 
SG.22 Curitiba, onde constitui um fragmento crustal de formato 
grosso modo retangular, limitado, a sul, pela Falha de Perimbó, a 
norte-noroeste por contatos com a Formação Guaratubinha e o 
Granito Agudos, a nordeste pelo Lineamento Garuva, a leste pelo 
Oceano Atlântico e a oeste pelas formações gonduânicas da 
Bacia do Paraná. 

As litologias de fácies granulito ocorrem em quase todo o 
complexo. Trata-se de gnaisses norítico, enderbítico, cálcio-
silicático e kinsigítico, bem como anortosito (por vezes ferríferos) 
e ultramafitos. Essas litologias de alto grau metamórfico 
dominam, entretanto, na metade leste dessa unidade, aflorando 
desde os contatos com o Grupo Itajaí (região de Blumenau − 
Itajaí) até o limite sul do Granito Morro Redondo (região de 
Pirabeiraba). Dessas litologias, as mais frequentes, ao longo de 
todo o complexo, são os gnaisses noríticos, em geral intimamente 
associados. Os outros gnaisses, os quartzitos e os ultramafitos 
têm expressão sempre local, ocorrendo sob forma de camadas ou 
lentes. Os quartzitos constituem pequenas cristas, orientadas 
segundo N-S, com variações de 10-15º para este ou oeste; duas 
cristas foram cartografadas justo a oeste de Barra Velha. Os 
ultramafitos estão mais bem representados na região de Barra 
Velha − Itajubá − Itapocu (junto à linha de costa), logo a oeste e 

noroeste de Blumenau, e na região de Piên, neste caso já 
bastante afetados por retrometamorfismo. As ocorrências não 
mapeáveis dos ultramafitos de fácies granulito, entretanto, são 
muitas, citando-se as ocorrências das regiões seguintes: Luiz 
Alves (sul de Baú, morro do Belchior e rio Canoas), Jaraguá do 
Sul (rio Branco), Joinville (rio Jacu e Corveta), Pirabeiraba (rio da 
Prata) e sul de Tijucas do Sul. 

As rochas de fácies anfibolito consistem em biotita-gnaisse, 
hornblenda-biotita-gnaisse, metatonalito, metadiorito, metagabro, 
anfibolito, diatexito e metatexitos. Ocorrem notadamente na 
região de Indaial − Timbó − Cedro Alto − Corupá − São Bento do 
Sul e logo a sul, sudeste e este de Tijucas do Sul. Metagabro 
ocorre de modo mais expressivo em Piên. Em Benedito Novo, no 
oeste do complexo, junto à cobertura sedimentar gonduânica, foi 
cartografado um corpo de diatexito. Os metatexitos, 
correspondendo a litologias que se formaram em consequência 
de uma migmatização que atuou esporadicamente, atingindo, 
aparentemente, todas as litologias do presente complexo, são 
muito raros e ocorrem irregularmente dentro do mesmo. 

Como litologias da fácies epídoto-anfibolito, registra-se 
apenas um anfibolito, de um afloramento à beira-mar, em Itajubá. 

As rochas da fácies xistos verdes correspondem a 
serpentinitos e xistos magnesianos. Ocorrem destacadamente em 
Piên. Pequenas ocorrências de xistos magnesianos são 
conhecidas pouco ao sul de Tijucas do Sul e nas proximidades de 
Corupá. 

As rochas cataclásticas, finalmente, compreendem diferentes 
tipos litológicos (HIGGINS, 1971), variando, nestes, a intensidade 
dos processos de catáclase e de neomineralização-
recristalização: cataclasito, que ocorre, principalmente, nas zonas 
de falha dos arredores de Luiz Alves; protomilonito, milonito, 
ultramilonito, milonito-gnaisse e blastomilonito, que aparecem, 
notadamente, associados aos lineamentos Blumenau e Perimbó. 
As únicas rochas cataclásticas cartografadas foram as ligadas a 
este lineamento que marca, como se viu, o limite sul do presente 
complexo. 

 
1.2.1.3 − Posição estratigráfica 

O conjunto de rochas componentes do Complexo Luiz Alves é o 
mais antigo da área em questão. Sua evolução recua ao 
Arqueano Precoce, quando, no Evento Pré-Jequié, se formaram 
as rochas mais antigas, que afloram, presentemente, na região de 
Barra Velha. O Arqueano Tardio, correspondente ao Evento 
Jequié, está representado por pequenos núcleos crustais 
localizados nas regiões de Luiz Alves e Joinville, bem como entre 
Corupá e São Bento do Sul. O restante do complexo é constituído 
por rochas formadas, em sua maior parte, no Proterozoico 
Inferior, durante o Evento Transamazônico, evento que também 
exerceu expressiva influência nas rochas constituídas no 
Arqueano. 

No final do Evento Transamazônico, cessaram, 
definitivamente, salvo na região de Piên, todos os processos de 
metamorfismo e dobramentos nesse complexo, que passou a se 
comportar, a partir de então, até nossos dias, como área 
cratônica. 

 
1.2.1.4 – Geocronologia 

Dispõe-se de um significativo número de determinações 
radiométricas para o Complexo Luiz Alves, obtidas através dos 
métodos Rb-Sr em rocha total e K-Ar em minerais (Fig. 1.2). 
Essas determinações, num total de 68, constam nas Tabelas 1.I, 
1.II, 1.III e 1.IV. As Figuras 1.3 e 1.4 apresentam os padrões 
isocrônicos Rb/Sr de referência para rochas metamórficas das 
fácies granulito e anfibolito dessa unidade. 

Na Figura 1.3, as amostras datadas foram agrupadas 
segundo isócronas de referências (I, II e III), que tiveram 
tratamento matemático por computador, representando os 
melhores alinhamentos possíveis para tal conjunto de amostras. 
Em vista de os pontos PLA 05, 08 e 15 se situarem muito 
próximos da origem do diagrama, não é possível se definir a qual 
conjunto de resultados pertencem, pelo que são considerados 
indistintamente nas três isócronas construídas. A isócrona mais 
antiga (I), obtida para amostras das proximidades de Luiz Alves, 
indica 3.100 ± 129 MA, para R.I. = 0,7035 ± 0,0007, 
demonstrando a presença, ali, de rochas do Arqueano Precoce 
(Evento Pré-Jequié), conforme já constatado por Minioli (1972) 
quando de seu estudo geocronológico pelo método K-Ar na região 
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de Barra Velha. A isócrona II, correspondente a 2.663 ± 60 MA, 
para R.I. = 0,7040 ± 0,0004, indica a presença do Arqueano 
Tardio (Evento Jequié), agrupando amostras igualmente das 
proximidades de Luiz Alves, além de uma proveniente das 
imediações de São Bento do Sul (amostra JC-EF-410). Este fato 
permite que se avente um domínio geográfico relativamente 
extenso para as rochas arqueanas, presentes, assim, nas regiões 
de Luiz Alves, Joinville (amostra 851 − JC-DT-96 (Tab. 1.II)), 
Barra Velha e São Bento do Sul. Note-se, adicionalmente, que o 
metatexito JC-244 (Fig. 1.3) (Tab. 1.XIII) também se inclui nesse 
padrão radiométrico arqueano, possibilitando que se imaginem 
extensões setentrionais de crosta muito antiga para a região de 
Balsa Nova, Paraná (Fig. 1.28). A isócrona III reúne resultados 
em amostras tomadas a oeste de Luiz Alves, com exceção da 
amostra PLA-12, coletadas logo a sudeste desta localidade. 

Indica idade de 2.224 ± 46 MA, para R.I. = 0,7042 ± 0,0004. Idade 
isocrônica semelhante a esta foi obtida por Basei (1980) em 
amostras de rochas de fácies granulito de um afloramento situado 
entre Indaial e Blumenau (amostras de rochas cogenéticas). Tais 
idades indicam, certamente, o envolvimento intensivo do 
Complexo Luiz Alves em processos vinculados ao Evento 
Transamazônico, quando se verificou, notadamente, formação de 
rochas por diferenciação do manto. Na Figura 1.3, a posição 
espacial das amostras JC-DT-32 e JC-446 parece sugestiva de 
processos de rejuvenescimento isotópico parcial de estrôncio. 
Entretanto, a amostra JC-446 apresentou certa alteração, o que 
pode ter influenciado na obtenção de um valor radiométrico mais 
jovem para a mesma, valor que não teria, assim, significado 
geológico. 

 

 
 
As 3 isócronas de referência em causa (I, II, III), 

correspondentes aproximadamente a 3.100, 2.600 e 2.200 MA, 
com razões iniciais sistematicamente baixas, refletem, assim, 
provavelmente épocas de contribuição significativa de material 
juvenil, dentro de um processo unidirecional sucessivo de 
diferenciação geoquímica em escala regional, no sentido manto-
crosta. Tal constatação pode ser feita na Figura 1.5, na qual estão 
representadas as retas de crescimento de estrôncio para as 3 
isócronas. Os pequenos acréscimos nas razões iniciais que aí se 
observam, em relação aos valores da curva teórica de 
crescimento das razões Sr87/Sr86 iniciais para o manto, podem ser 
devidos a contaminação dos materiais juvenis quando de sua 
incorporação à crosta. 

Na Figura 1.4, apresentam-se as isócronas Rb/Sr de 
referência obtidas a partir de amostras de rochas metamórficas 
de fácies granulito e anfibolito (migmatito) provenientes da região 
de Piên, extremo noroeste do complexo. A isócrona das amostras 
da fácies granulito indica 2.067 ± 83 MA, para R.I. = 0,7024 ± 
0,0008, demonstrando que estas se formaram no Evento 
Transamazônico. A outra isócrona, elaborada originalmente por 
Girardi et al. (1974), com amostras de migmatitos, e aqui 
recalculada, revela idade de 667 ± 3 MA, para R.I. = 0,7068 ± 

0,0001. Tal idade corresponde ao Evento Brasiliano (fase 
sinorogênica), refletindo, aparentemente, uma migmatização que 
atingiu nesse evento a área focalizada. 

Na Tabela 1.II, se apresentam 39 determinações 
radiométricas pelo método K-Ar, que abrangem a maior parte do 
domínio geográfico assumido para o Complexo Luiz Alves. Tal 
conjunto de determinações se mostra com idades aparentes 
consistentemente pré-brasilianas. Nota-se que, mesmo em 
materiais sabidamente desfavoráveis para retenção de argônio, 
como é o caso, em geral, de feldspatos e rochas totais, foram 
obtidas idades aparentes pré-brasilianas, o que ratifica a 
existência de rochas bem antigas nesse complexo. Idades 
mínimas entre 450 e 930 MA, encontradas nos feldspatos de 
migmatitos (BM-46, BM-16 e BV-07B) e nas rochas totais do 
basanito PLA-09 e dos traquitos de Barra Velha (BM-13, BM-56 e 
BM-58), têm pouca significância em termos geológicos. 
Especificamente para a amostra do migmatito BM-46, analisada 
radiometricamente em dois minerais diferentes, confirma-se o 
abaixamento da idade do feldspato (valor de 770 MA) causado 
pela difusão do argônio − fenômeno que pode ocorrer mesmo a 
baixas temperaturas neste mineral, comparativamente ao 
anfibólio, cuja idade é de cerca de 1.240 MA .O ortoclásio do 
gnaisse BM-16, por sua vez, conseguiu, aparentemente, reter  
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melhor o argônio, ainda que parcialmente, haja vista sua idade de 
1.550 MA .Por outro lado, ainda com relação aos traquitos de 
Barra Velha, que ocorrem, crê-se, sempre sob a forma de diques, 
poderiam tais rochas ter sua origem quando do “Episódio Campo 
Alegre” (600-450 MA), correspondendo, no caso, a material que 
preencheu falhas de abertura formadas nesta fase distensiva de 
evolução da crosta. O conjunto geocronológico K/Ar obtido pela 
datação em biotitas mostra, dominantemente, resultados 
concentrados no intervalo de tempo entre 1.700 e 2.200 MA, 

comprovando que o Complexo Luiz Alves, na quase totalidade de 
sua extensão, corresponde a um domínio cratônico intacto à 
influência termal do Evento Brasiliano. Vários resultados são 
arqueanos, obtidos por datação de anfibólios, piroxênios e rocha 
total, em amostras oriundas principalmente da região de Barra 
Velha. Resultados entre 1.200 e 1.300 MA estão registrados 
apenas em duas amostras, correspondentes a um migmatito 
aflorante em Piçarras (análise em anfibólio) e a um gabro situado 
a norte de Joinville (análise em plagioclásio). 

Na Tabela 1.IV, constam os resultados radiométricos obtidos 
pelo método K-Ar em amostras da região de Piên. Os resultados 
das amostras VG-46, VG-255 A e VG-97 confirmam a formação 
de granulitos no Evento Transamazônico, formação constatada, 
atrás, pelo método Rb-Sr (Fig. 1.4). Nesse evento, foram gerados, 
também, migmatitos, com base nos resultados das amostras VG-
263, além de gabros, considerando-se o resultado fornecido pela 
amostra VG-24 (análise em anfibólio). As idades mínimas 
correspondentes a amostras de metanorito (VG-79), metagabro 
(VG-194) e diabásio (VG-170), variando de 435 a 600 MA, 
refletem provavelmente na região influência do episódio atrás 
referido, retrabalhando rochas mais antigas. 
Na Figura 1.6, representa-se, de modo sintético, o padrão 
geocronológico K/Ar para o Complexo Luiz Alves e suas 
vizinhanças. 
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TABELA 1.I 
Complexo Luiz Alves − Dados Radiométricos Rb-Sr em rocha total 

Nº FIG.1.2 Nº CAMPO LITOLOGIA MAT. Nº LAB. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* FONTE 

1 851- JCDT-32 Gnaisse RT 4632 – 4631  76,7 581,83 0,382 ±  0,018   0,7144 ±  0,0012 1 
2 851-JCDt-50 Gnaisse RT 4616 103,0 285,30 1,05 ±  0,02 0,7380 ±  0,0004 1 
3 - - - - - - - - - 
4 919-JC-410 Gnaisse RT 5157  59,9 447,30 0,39 ±  0,01 0,7184 ±  0,0008 1 
5 919-JC-446 Granito Catacl. RT 5159  65,2 478,60 0,39 ±  0,01 0,7140 ±  0,0012 1 
6 881-PKCW-45 Quartzo Monzonito RT 4637 106,0 550,56 0,558 ±  0,017 0,7212 ±  0,0012 1 
7 PLA-02 Granulito RT 3657  54,5 264,60 0,59 ±  0,01 0,7237 ±  0,0014 2 
8 PLA-16B Granulito RT 3635 116,5 186,80 1,82 ±  0,04 0,7737 ±  0,0011 2 
9 PLA-04 Granulito RT 3658  65,7 144,50 1,32 ±  0,03 0,7631 ±  0,0015 2 
10 PLA-05 Ultramafito RT 3659  25,1 729,00 0,10 ±  0,00 0,7073 ±  0,0008 2 
11 PLA-08 Ultramafito RT 3660  10,6 880,00 0,035 ± 0,00 0,7062 ±  0,0009 2 
12 PLA-12 Granulito RT 3661  80,0 568,00 0,41 ±  0,01 0,7200 ±  0,0001 2 
13 PLA-15 Granulito RT 3662  11,1 639,00 0,05 ±  0,00 0,7051 ±  0,0010 2 

 
Constantes: λ Rb = 1,42 x 10-11 anos -1; Rb85/Rb87 = 2,6039 ± 0,0047 
∗ Valores normalizados para Sr87/Sr88 = 0,1194 
Fonte: 1 − Vide Geologia 1 
           2 − Hartmann, Silva e Orlandi Filho (1979) 

TABELA 1.II 
Complexo Luiz Alves − Dados Radiométricos K-Ar 

FIG.1.2 Nº CAMPO LITOLOGIA 
Nº 

LAB. MATERIAL %K 
  Idade    

(MA) FONTE 

14 PLA-02 Granulito 4092 Biot. 6,326 78,84   0,6 1850 ±  130 1 
15 PLA-14 Basanito 4101 RT 0,262   3,44   4,2 1903 ±  270 1 
16 PLA-09 Basanito  4100 RT 0,994   4,69   3,6 930 ±  270 1 
17 PLA-07 Granulito 4089 Biot. 6,018 70,70   0,6 1780 ±  550 1 
18 BM-15 Anfibolito 1857 Anf. 0,706 15,80   5,4 2605 ±  690 2 
19 BM-15 Anfibolito 2430 Anf. 0,716 17,50   2,3 2727 ±  230 2 
20 BV-A Anfibolito 1862 Anf. 0,277   7,13   4,3 2804 ±  730 2 
21 BM-11 Piroxenito 1866 Pirox. 0,405 10,20   3,4 2777 ±  760 2 
22 BM-20 Gnaisse 1976 Biot. 5,533 57,80   1,0 1642 ±  130 2 
23 BM-19 Gnaisse 1983 Biot. 6.139 68,20   1,0 1712 ±  550 2 
24 BM-10 Gnaisse 2129 Anf. 0,853 12,70   9,2 2059 ±  630 2 
25 BM-23 Piroxenito 1984 Pirox. 0,053    2,11   7,7 3417 ±  200 2 
26 BM-46 Migmatito 2317 K-Felds. 8,470 32,20   1,2 771 ±  300 2 
27 BM-46 Migmatito 2094 Anf. 2,061 14,50   6,5 1242 ±  140 2 
28 BM-49 Anfibolito 2318 Anf. 0,038    1,37 22,0 3444 ±  535 2 
29 BM-49R Anfibolito 2319 Anf. 0,022    0,83 82,6 3415 ±  197 2 
30 VL-16/2/67 Piroxenito 1038 RT 0,045    1,69   9,5 3400 ±  600 2/3 
31 VL-6/7/67 Anfibolito 1292 Hornbl. 0,262    4,87   3,7 2350 ±  100 2/3 
32 4C-2/68 Websterito 1302 RT 2,450     4,920   1,4 2450 ±  100 2/3 
33 4C-2/68R Websterito 1337 RT 2,540    4,43   2,0 2260 ±  100 2/3 
34 4-11/67 Piroxenito 1353 Pirox. 0,120    2,38   3,7 2435 ±  100 2/3 
35 BV-16 Gnaisse 2096 Ortocl. 4,252 40,80 16,9 1552 ±  600 2 
36 BV-07B Migmatito 2097 Ortocl. 8,509 35,00   3,8 824 ±  900 2 
37 BM-16 Migmatito 2098 K-Feld. 7,108 30,50   3,9 852 ±  110 2 
38 BM-18 Piroxenito 2106 Pirox. 0,123   1,51 58,6 1826 ±  770 2 
39 851-JCDT-42A Gabro Norítico 4406 Plag. 0,359    5,52   4,5 2097 ±  390 4 
40 851-JCDT-32 Gnaisse 4409 Biot. 6,802 87,22   9,37 1878 ±  480 4 
41 851-JCDT-96 Quartzo Norito 4410 Anf. 1,256 26,96   1,45 2530 ±  520 4 
42 851-JCDT-27 Gnaisse 4411 Biot. 5,788 72,58   0,39 1851 ±  250 4 
43 851-JCDT-79 Hiperstênio Gabro 4495 Plag. 0,596   4,24 14,20 1264 ±  190 4 
44 881-PKCW-45 Quartzo Monzonito 4397 Biot. 6,651 72,54   0,84 1693 ±  210 4 
45 948-PK-212.1 Piroxenito 4691 Anf. 0,450      7,792   2,14 2247 ±  800 4 
46 919-JC-410 Gnaisse 4588 Biot. 6,272   73,42   2,19 1773 ±  380 4 
47 919-JC-455 Diatexito 4582 Biot. 0,883       9,801   4,40 1715 ±  770 4 
48 851-JC-49A Paragnaisse 4575 Biot. 6,616 109,00   0,84 2182 ±  490 4 
49 BM-13 Traquito 1856 RT 1,744      3,50   4,9 446 ±  200 2 
50 BM-32 Traquito 2101 RT 4,233   47,10   1,9 1715 ±  680 2 
51 BM-56 Traquito 1858 RT 3,414   11,80   3,7 714 ±  290 2 
52 BM-58 Traquito 2100 RT 4,517   12,60 18,2 596 ±  800  2 

 
Constantes: λ ε = 0,581 x 10 -10 anos -1; λ β- = 4,962 x 10-10 anos -1; % atom K40 em Ktot = 0,01167 
Fonte:    1 − Hartmann, Silva e Orlandi Filho (1979) 

2 − Minioli (1972) 
3 − Bartorelli et al. (1968) 
4 − Vide Geologia 1 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP  %Ar40 

atm 
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TABELA 1.III 
Complexo Luiz Alves −−−− Dados Radiométricos Rb-Sr em rocha total para amostras da Região de Piên 

Nº FIG.1.2 Nº CAMPO LITOLOGIA Nº LAB. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* Idade (MA) FONTE 

53 VG-46 Granulito 515 5,20 244,6 0,062 ±  0,002 0,7044 ±  0,0005 - 1 
54 VG-67 Granulito 516 3,10 141,1 0,064 ±  0,001 0,7053 ±  0,0016 - 1 
55 VG-62 Granulito 529 54,60 153,6 1,032 ±   0,20 0,7335 ±  0,0013 - 1 
56 VG-214 Granulito 539 33,10 498,0 0,192 ±  0,000 0,7077 ±  0,0007 - 1 
57 VG-257 Migmatito 549 166,90 159,0 3,043 ±  0,060 0,7361 ±  0,0007 647 ±  95 1 
58 VG-152B Migmatito 530 77,20 210,0 1,063 ±  0,020  0,7171 ±  0,0012 - 1 
59 VG-162 Migmatito 531 123,80   82,6 4,356 ±  0,090 0,7489 ±  0,0008 658 ±  67 1 

Constantes: λ Rb = 1,42 x 10-11 anos -1; Rb85/Rb87 = 2,6039 ± 0,0047; (Sr87/Sr86) i = 0,705 ± 0,002. 
* Valores normalizados, considerando-se como constante Sr86/Sr88 = 0,1194 
Fonte: 1 − Girardi et al. (1974) 
 

 
TABELA 1.IV 

Complexo Luiz Alves − Dados Radiométricos K-Ar para rochas da Região de Piên 

Nº FIG.1.2 Nº CAMPO LITOLOGIA MAT. Nº LAB. %K   Idade  
(MA) FONTE 

60 VG-46 Granulito Plag. 2813 0,222   2,18 19,70 1570 ±  23 1 
61 VG-255A Granulito Plag. 2817 0,798    7,03 16,90 1454 ±  36 1 
62 VG-97 Granulito Plag. 2818 0,133   1,83 18,40 1955 ±  31 1 
63 VG-263 Migmatito Anf. 2815 1,000   0,12    3,30 1787 ±  25 1 
64 VG-263 Migmatito Plag. 2816 0,836 11,54 13,8 1961 ±  56 1 
65 VG-79 Metanorito Plag. 2814 0,279   0,59 68,2   456 ±  42 1 
66 VG-24 Metagabro Anf. 2656 1,193 15,34 32,1 1866 ±  56 1 
67 VG-24 Metagabro Plag. 2698 0,474   2,58 41,3 1018 ±  23  1 
68 VG-194 Metagabro Biot. 2636 7,763 21,35 13,3   583 ±  37 1 
69 VG-194 Metagabro Plag. 2786 0,501   1,15 15,2   503 ±  12 1 

Constantes: λ ε = 0,581 x 10-10 anos -1; λ β
- = 4,962 x 10 -10 anos -1; % atom K40 em Ktot = 0,01167 

Fonte: 1 − Girardi et al. (1974) 
 
1.2.1.5 − Petrografia 

A) Rochas metamórficas de fácies granulito 

São reunidas, aqui, rochas com paragênese caracterizada pela 
presença de hiperstênio, mineral diagnóstico de metamorfismo de 
alto grau (fácies granulito, de HYNDMANN, 1972), e que não 
foram, senão de modo pouco significativo, afetadas por processos 
de transformações retrometamórficas. Entre essas rochas, 
predominam aquelas de composições norítica e enderbítica 
(STRECKEISEN, 1976). As paragêneses mais comumente 
observadas em tais rochas são as seguintes: 
− hiperstênio + diopsídio ± quartzo + plagioclásio 
− hiperstênio + diopsídio + granada + quartzo + plagioclásio 
− hiperstênio + granada + quartzo 
− hiperstênio + diopsídio ± plagioclásio 
− hiperstênio + diopsídio ± biotita ± hornblenda ± plagioclásio ± 
quartzo 

I − Gnaisse norítico 

Esta rocha se apresenta, macroscopicamente, com estrutura 
bandada, sendo mesocrática e mostrando granulação que varia 
de média a fina. Ao microscópio, mostra textura granoblástica, 
raramente se registrando os tipos de textura ofítica remanescente, 
cataclástica e nematoblástica. Sua composição é, 
fundamentalmente, formada por plagioclásio, hiperstênio e 
diopsídio. 

O plagioclásio (30-50% An) ocorre maclado, antipertítico, por 
vezes zonado, raramente com mirmequitos nos seus bordos. O 
hiperstênio apresenta pleocroísmo que varia de Ng − verde-claro 
a Np − róseo, alteração em bastita e, por efeito de 
retrometamorfismo, transformação em hornblenda. Bronzita 
ocorre ocasionalmente. O diopsísio possui fraco pleocroísmo, de 
Ng − verde-claro a Np − incolor, apresentando, frequentemente, 
transformação em hornblenda. Com pleocroísmo, comumente, de 
Ng − verde-acastanhado a Nm − castanho esverdeado e Np − 
verde-amarelado, a hornblenda é produto de metamorfismo 
progressivo, caracterizando a subfácies hornblenda-granulito 
(WAARD, 1967), ou produto de retrometamorfismo. Neste caso, a 

hornblenda se apresenta formada ao longo de clivagens ou como 
coroa de reação de piroxênio, ou, ainda, como cristais bem 
desenvolvidos, contendo restitos de piroxênio em seus núcleos: 

Outros minerais da composição desse gnaisse são: biotita, 
clorita, quartzo e granada. A biotita mostra intenso pleocroísmo, 
de Ng − castanho avermelhado a Np − amarelo pálido, e se altera 
para clorita. Confere, ocasionalmente, uma xistosidade incipiente 
à rocha. O quartzo se relaciona, em geral, a processo de 
catáclase. A granada é pouco frequente.  

II − Gnaisse enderbítico 

Esta rocha se assemelha muito ao gnaisse norítico, diferindo 
deste apenas por apresentar maior proporção em quartzo, quase 
ausência de diopsídio e, raramente, pequenas percentagens de 
ortoclásio. 

III − Gnaisse cálcio-silicático 

Esta rocha foi estudada por Silva e Dias (1981b), que a 
descreveram como apresentando estrutura bandada e 
composição fundamentalmente formada por piroxênio, 
plagioclásio e granada. O piroxênio tem pleocroísmo em tons 
esverdeados (composição próxima à da hedenbergita) e alteração 
para actinolita, incluindo por vezes quartzo e plagioclásio, quando 
origina, então, textura poiquiloblástica. O plagioclásio corresponde 
a andesina-oligoclásio, estando em avançado estágio de 
sericitização. A granada é xenomórfica e subarredondada. Para 
tais autores, ainda, os minerais cálcicos dessa rocha, ou seja, 
carbonato, epídoto e apatita, ocorrem como cristais idiomórficos 
ou poligonizados com pontos tríplices a 120º, o que caracteriza o 
desenvolvimento desses constituintes minerais durante uma 
etapa principal de metamorfismo. 

IV − Gnaisse kinzigítico 

Caracterizada pela paragênese granada + cordierita + quartzo 
+ andesita + biotita titanífera + sillimanita + espinélio ± esfeno, 
essa rocha, conforme registram Silva e Dias (1981b), indica um 
metamorfismo de grau forte (WINKLER, 1977) sobre uma 
sequência pelítica. 

 %Ar40 
atm  rad  

g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP 
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V − Anortosito 

Esta rocha, descrita por Silva e Dias (1981b), é de cor cinza 
esverdeada, homogênea, isótropa, de granulação média a grossa. 
Ao microscópio, apresenta textura granoblástica, mostrando 
plagioclásio (andesina, 45% An) fracamente antipertítico e 
constituindo mais de 90% do total em volume da rocha. 

VI − Quartzitos 

Estas rochas podem ser de três tipos, correspondendo às 
cores branca, branca esverdeada e branca acastanhada. O 
quartzito branco é, em geral, friável, de granulação variando de 
fina a grossa, monominerálico, por vezes micáceo. O de 
coloração esverdeada é formado por quartzo, fuchsita e minerais 
opacos, com textura granoblástica. O quartzito branco 
acastanhado corresponde a uma “formação ferrífera”, sendo 
constituído por quartzo, óxidos de ferro em diferentes estágios de 
oxidação e, em pequenas percentagens, granada, diopsídio e 
hiperstênio. 

VII − Ultramafitos 

Estas rochas correspondem, em geral, a piroxenitos, 
formadas essencialmente por hiperstênio e diopsídio, raramente 
contendo olivina. Entre esses piroxenitos, são comuns os 
websteritos. Hornblenda-piroxenitos são mais ou menos raros. 

Quanto aos tipos mais comuns de texturas nessas rochas, 
observam-se: granular hipidiomórfica, granoblástica, cataclástica 
seriada, bem como tipos de textura produzidos pela cristalização 
de material sob a forma de “cumulus” a “intercumulus”. 

B) Rochas metamórficas de fácies anfibolito 

Estas rochas apresentam, como paragêneses minerais mais 
comuns: 
   quartzo + plagioclásio + biotita + hornblenda ± granada 
   hornblenda + plagioclásio ± biotita ± quartzo 

 
São produtos ora de metamorfismo progressivo, ora de 

retrometamorfismo. 

I − Biotita-gnaisse e hornblenda-biotita-gnaisse 

Trata-se de rochas com estrutura gnáissica, coloração cinza e 
granulação média a fina. Ao microscópio, apresentam textura em 
geral do tipo lepidoblástica ou granoblástica e uma composição 
formada por quartzo, microclínio, plagioclásio, biotita e 
hornblenda. O quartzo exibe extinção ondulante, com frequente 
estiramento de seus grãos, além de recristalização parcial 
relacionada, possivelmente, a catáclase. O microclínio, 
frequentemente relacionado a migmatização, apresenta macla do 
tipo albita-periclina e se mostra ou não micropertítico. O 
plagioclásio corresponde a andesina-oligoclásio, com macla do 
tipo albita em geral deformada por catáclase. A biotita, com forte 
pleocroísmo castanho, se apresenta em lamelas dispostas 
segundo alinhamento subparalelo. A hornblenda também segue 
esses alinhamentos, sob forma de cristais hipídio a xenoblásticos 
com forte pleocroísmo verde.  

II − Metatonalito, metadiorito e metagabro 

Estas rochas têm composição muito semelhante. Sua 
granulação é fina a média e a coloração cinza-clara ou escura, ou 
mesmo cinza esverdeada. São constituídas, fundamentalmente, 
em percentagens variáveis, por plagioclásio, hornblenda, 
piroxênio e, por vezes, quartzo. O plagioclásio se apresenta sob a 
forma de cristais hipidiomórficos, mostrando composição que 
varia de labradorita a andesina sódica e maclas dos tipos albita e 
albita-Carlsbad. Pode-se constatar, por vezes, que há duas 
gerações de plagioclásio: a primeira, de cristais mais cálcicos e já 
bastante alterados, e a segunda, de cristais de composição mais 
sódica e pouco alterados. A hornblenda se apresenta 
hipidioblástica a xenoblástica, com pleocroísmo que varia de Ng-
verde-oliva a Nm-verde-pardacento e Np-verde-claro, mostrando 
alteração para clorita. O piroxênio é de tipo augita-diopsídio e em 
geral está em avançado estágio de transformação para 
hornblenda. O quartzo é xenomórfico e em geral está bastante 
fraturado e com extinção ondulante. Como acessórios mais 
frequentes ocorrem minerais opacos, leucoxênio, esfeno e 
apatita. 

III − Anfibolitos 

Esta rocha apresenta cor verde-escura a cinza-escura, 
granulação média a fina e estrutura em geral isótropa. Ao 
microscópio, mostra-se constituída por hornblenda, por vezes 
poiquiloblástica com abundantes inclusões de grãos de quartzo, 
plagioclásio, apatita, titanita e minerais opacos. Restos de 
piroxênio podem ser observados frequentemente no interior dos 
cristais de hornblenda, a qual mostra alteração principalmente 
para biotita e clorita. O plagioclásio corresponde a andesina. 

IV − Diatexito 

Trata-se de rocha de cor cinza rosada, granulação grosseira e 
estrutura mais ou menos isótropa. Ao microscópio, apresenta 
textura porfiroblástica e a seguinte composição: microclínio, 
quartzo, plagioclásio, hornblenda, biotita, clorita e minerais 
acessórios. Os fenoblastos são constituídos por microclínio, 
apresentando até cerca de 3 cm de comprimento. Esse mineral 
compõe, junto com os demais, a matriz da rocha. O quartzo exibe 
extinção ondulante e grãos estirados devido a catáclase. O 
plagioclásio se apresenta como grãos euédricos, com macla 
albita e intensamente sericitizados. A hornblenda tem 
pleocroísmo verde a verde-amarelado, associando-se à biotita 
verde, que apresenta frequentemente alteração para clorita. Os 
minerais acessórios consistem em esfeno, apatita, zircão e 
minerais opacos. 

V − Metatexitos 

Estas rochas possuem estruturas dos tipos estromática, 
agmática, schollen, schlieren, dictionítica e flebítica. Apresentam 
neossoma de composição granítica e paleossoma de diferentes 
litologias. O neossoma tem coloração desde cinza-clara até cinza 
rosada, sendo constituído fundamentalmente por quartzo, 
microclínio, plagioclásio e biotita, que têm as características 
seguintes: quartzo xenomórfico, com forte extinção ondulante e 
bastante fraturado devido a catáclase; microclínio, formando 
cristais hipidioblásticos a xenoblásticos, com geminação albita-
periclina; plagioclásio, como cristais hipidiomórficos não zonados, 
maclados segundo a lei albita e raramente albita-Carlsbad. Como 
constituintes pouco frequentes aparecem biotita e hornblenda. 

As litologias mais frequentemente observadas como 
paleossoma desses metatexitos são biotita-gnaisses e biotita-
hornblenda-gnaisses, bem como rochas metamórficas da fácies 
granulito. 

C) Rocha metamórfica da fácies epídoto-anfibolito 

Trata-se de um anfibolito: rocha melanocrática, preta, de 
granulação média a grosseira, revelando, ao microscópio, uma 
textura nematoblástica e uma composição formada por 
hornblenda, plagioclásio, clorita, minerais opacos, sericita e 
epídoto. A hornblenda, francamente predominante, sob a forma 
de cristais hipidioblásticos em geral maclados, exibe pleocroísmo 
que varia de Np-amarelo esverdeado pálido a Ng-verde-oliva. O 
plagioclásio corresponde a albita, é escasso, está maclado 
segundo as leis albita e albita-Carlsbad e se mostra um pouco 
sericitizado. Os minerais opacos ocorrem na forma de inclusões 
nos cristais de hornblenda e, também, como cristais 
intergranulares. O epídoto (pistacita) em geral se apresenta 
preenchendo fraturas. 

D) Rochas metamórficas da fácies xistos verdes 

Trata-se de serpentinitos e xistos magnesianos resultantes de 
processos retrometamórficos que atuaram sobre rochas de 
composição ultramáfica do tipo peridotito e piroxenito, presentes, 
ainda, dentro daquelas, sob a forma de pequenos núcleos 
residuais. Girardi (1976a) designa estas últimas, já bastante 
transformadas pelos processos retrometamórficos, de 
metaperidotitos e metapiroxenitos. 

I − Serpentinito 

Esta rocha, comumente, tem coloração verde-escura, 
podendo ser maciça ou bandada, não raro com evidências de que 
se submeteu a intensos esforços tectônicos, representados por 
cisalhamentos. Ao microscópio, mostra a seguinte composição: 
serpentina, minerais opacos, talco, dolomita e espinélio, além de 
restos de piroxênio e de olivina. As serpentinas estão 
representadas (GIRARDI, 1976a) pelos seus três polimorfos: 
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lizardita, o mais comum, seguido por crisotila e antigorita. Os 
opacos mais frequentes são: magnetita, hematita e cromita. 

II − Xisto magnesiano 

Trata-se de rocha de cor cinza esverdeada, com tons 
avermelhados quando intemperizada, tato untuoso e xistosidade 
mais ou menos bem marcada. Seus principais constituintes, 
conforme se observa ao microscópio, são talco, clorita e tremolita 
(GIRARDI, 1976a). Minerais opacos são acessórios comuns. 
Raramente, se registra a presença de rutilo, turmalina e quartzo. 
O talco aparece substituindo antigos minerais máficos, 
provavelmente piroxênios. As cloritas são, em geral, esverdeadas, 
exibindo sinais óticos ora positivos, ora negativos. Quanto à 
tremolita, esta parece ter-se formado em duas gerações: a mais 
comum, anterior ao talco e à clorita, provavelmente descende das 
rochas ultramáficas originais; a outra, cujos minerais tem 
dimensões menores, forma microporfiroblastos em meio à massa 
fundamentalmente formada por talco e clorita. A textura 
lepidoblástica é a mais comumente observada nessa rocha. 

F) Rochas cataclásticas 

I − Cataclasito 

Esta rocha provém, aparentemente, sobretudo de gnaisses 
enderbíticos afetados por catáclase e neomineralização-
recristalização. É de coloração em geral cinza esverdeada, 
levemente rosada, com granulação média e fraturamento intenso. 
Ao microscópio, mostra textura cataclástica e a seguinte 
composição: plagioclásio, microclínio, quartzo, hornblenda, 
actinolita, clorita, epídoto, carbonato, sericita e minerais opacos. 
O plagioclásio corresponde ao oligoclásio, bastante quebrado e 
alterado, mostrando maclas segundo a lei albita e, mais 
raramente, albita-Carlsbad. As lamelas dessas maclas, em geral, 
estão recurvadas. O microclínio também se apresenta maclado, 
segundo as leis albita e periclina, e, ao contrário do plagioclásio, 
está inalterado. O quartzo se encontra bastante quebrado, não 
raro produzindo textura “mortar”. Actinolita e clorita são produtos 
de alteração da hornblenda, enquanto epídoto, carbonato e 
sericita o são do plagioclásio. 

II − Protomilonito 

Esta rocha apresenta, em geral, composição tonalítica, sendo de 
coloração cinza-escura, com granulação fina a média e foliação 
pouco marcada. Ao microscópio, mostra texturas cataclásticas 
(granoblástica ou lepidoblástica) e uma composição formada 
principalmente por plagioclásio, quartzo e biotita, 
subsidiariamente incluindo hornblenda, microclínio, clorita, 
sericita, epídoto, argilo-minerais, carbonatos, zircão, apatita e 
minerais opacos. O plagioclásio se apresenta sob a forma de 
porfiroclastos e, também, como diminutos cristais pertencentes à 
matriz da rocha. Tais porfiroclastos são arredondados ou 
ovalados, e estão seguidamente maclados, com as lamelas de 
macla recurvadas pelos esforços de catáclase. O quebramento e 
a intensa alteração do plagioclásio impedem que se determine 
sua composição. O quartzo aparece como porfiroclastos 
anédricos e, também, como constituintes da matriz da rocha. 
Apresenta bordos fraturados ou triturados e forte extinção 
ondulante. Grãos estirados de quartzo ocorrem nas zonas de 
maior fluxo da rocha. A biotita, com pleocroísmo de castanho-
escuro a castanho amarelado pálido, ocorre disseminadamente 
na matriz da rocha; predomina sobre a hornblenda e mostra 
alteração para clorita. A hornblenda, igualmente com alteração 
para clorita, ocorre, em geral, como porfiroclastos. O microclínio 
pertence comumente à matriz da rocha, sob a forma de grãos 
anédricos, maclados e pouco alterados para argilo-minerais. 

III − Milonito 

Rocha de coloração cinza esverdeada, mesocrática, de 
granulação fina, com foliação bem marcada. Ao microscópio, 
mostra textura cataclástica foliada e uma composição formada 
por plagioclásio, feldspato potássico, quartzo, hornblenda, clorita, 
epídoto, biotita, sericita, argilo-minerais, apatita, minerais opacos 
e leucoxênio. O plagioclásio, sob a forma de grãos xenoblásticos, 
sempre bastante deformados, mostra, em geral, as maclas albita 
e albita-Carlsbad e está muito sericitizado. O feldspato potássico, 
também em cristais xenoblásticos, se encontra fortemente 
alterado para argilo-minerais. O quartzo, finamente granulado, 

exibe forte extinção ondulante. A hornblenda está sempre 
bastante orientada, com alteração para clorita e tendência a se 
associar aos minerais opacos, biotita e leucoxênio. O epídoto se 
apresenta como cristais disseminados na rocha, ocasionalmente 
preenchendo fraturas. A apatita está sob a forma de cristais em 
geral idiomórficos, igualmente disseminados na rocha. 

IV − Ultramilonito 

Trata-se de rocha cinza esverdeada, afanítica, que foi submetida 
a um trituramento muito intenso, tendo adquirido uma foliação 
cataclástica bastante pronunciada. Ao microscópio, mostra em 
geral uma composição à base de quartzo e plagioclásio (muito 
alterado), com textura cataclástica foliada. Outros minerais 
presentes nessa rocha são: clorita, sericita, carbonato e 
leucoxênio. 

V − Milonito-gnaisse 

Rocha de cor cinza, granulação média a fina, inequigranular, 
mesocrática, caracteristicamente com estrutura “augen”, sendo os 
“olhos” correspondentes a porfiroclastos de feldspato ou a 
agregados de minerais félsicos bastante triturados. Ao 
microscópio, se mostra formada comumente por: plagioclásio, 
quartzo, microclínio, sericita, carbonato, epídoto, argilo-minerais, 
minerais opacos e zircão. Biotita e muscovita estão 
ocasionalmente presentes. Plagioclásio e microclínio podem 
ocorrer tanto como porfiroclastos quanto como cristais da matriz 
da rocha. O plagioclásio está maclado segundo as leis albita e 
albita-Carlsbad, com as lamelas de macla deformadas; apresenta 
alteração, em geral, do tipo saussuritização (formação de sericita, 
carbonato e epídoto). O quartzo tem forte extinção ondulante, e, 
não raro, textura “mortar”. O microclínio está maclado segundo 
albita-periclina e, em geral, se mostra quase inalterado, 
envolvendo os cristais de plagioclásio. A textura da rocha é 
cataclástica foliada. 

VI − Blastomilonito 

Rocha de cor cinza-escura, com pequenas manchas e/ou finas 
bandas claras, inequigranular, com granulação fina a média e 
foliação bem marcada. Ao microscópio, mostra textura 
cristaloblástica e a seguinte composição: microclínio, quartzo, 
plagioclásio, sericita, epídoto, argilo-minerais, biotita e clorita. O 
microclínio apresenta a macla periclina característica ou as 
maclas albita e periclina conjugadas; seus grãos estão com 
bordos triturados e recristalizados, com alteração para argilo-
minerais. Alguns cristais desse mineral contêm inclusões de 
plagioclásio. O quartzo, que está na matriz ou preenche fraturas 
da rocha, mostra discreta extinção ondulante. O plagioclásio, 
comumente sob forma de porfiroblastos anédricos, está bastante 
alterado para sericita e epídoto. Biotita e clorita ocorrem como 
palhetas disseminadas na rocha. 

 
1.2.1.6 − Metamorfismo 

A) Metamorfismo da fácies granulito 

O Complexo Luiz Alves, conforme anteriormente verificado, foi 
palco de processo metamórfico da fácies granulito (HYNDMANN, 
1972) em três eventos geodinâmicos da evolução da crosta 
terrestre: eventos Pré-Jequié, Jequié e Transamazônico. Foram 
geradas, então, em cada um desses eventos, paragêneses 
minerais referíveis às duas zonas dessa fácies: zona do 
ortopiroxênio, correspondente a temperaturas mais altas, e zona 
de hornblenda-hiperstênio, relativa a temperaturas mais baixas. A 
paragênese mais comum, em todo o complexo, hiperstênio + 
diopsídio + plagioclásio + quartzo ± hornblenda ± biotita, se 
desenvolveu nesta zona de mais baixa temperatura. A maior parte 
das litologias que encerram tal paragênese, por outro lado, foi 
gerada, aparentemente, no Evento Jequié. 

Algumas paragêneses minerais da zona de mais alta 
temperatura incluem granada, o que indicaria, de acordo com 
Green e Ringwood (1967 apud TARNEY; WINDLEY, 1977), altas 
pressões de metamorfismo. A coexistência deste mineral com 
plagioclásio, entretanto, situa o metamorfismo em pressões 
médias. 

A paragênese granada + cordierita + quartzo + andesina + 
biotita titanífera + sillimanita + espinélio ± esfeno correspondente 
ao gnaisse kinsigítico do vale do rio do Testo, situa o 
metamorfismo dessa rocha, conforme registram Silva e Dias 
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(1981b), baseados em Hirshberg e Winkler (1968 apud 
WINKLER, 1977), em condições de temperatura do intervalo 
750º-880ºC e pressões próximas a 7 kb. 

Os metamorfismos da fácies granulito da região de Piên, 
formados como se viu no Evento Transamazônico, incluem 
litologia com safirina associada a hiperstênio (WERNICK; 
GIRARDI, com. escrita 1976). Tal fato é indicativo, de acordo com 
Stormer Júnior (1973), de que o metamorfismo em foco se 
processou, aí, a temperatura de 1.000ºC e pressão entre 5 e 8 kb. 

Nos últimos anos, a descoberta de que os minerais das 
rochas metamórficas da fácies granulito contêm, seguidamente, 
inclusões fluídicas ricas em CO2, em quantidades apreciáveis, foi 
ponto de partida para se fazer especulações sobre a ação que 
poderia ter o CO2 no metamorfismo gerador dessas rochas. A 
remoção de H2O dos minerais hidratados, na parte inferior da 
crosta (aproximadamente 20-40 km de profundidade), poderia 
estar intimamente relacionada à atuação de vapor originado do 
manto, com teor em CO2/H2O. 

Para Newton, Smith e Windley (1980), os conceitos desse 
metamorfismo, por eles chamado de “metamorfismo carbônico”, 
poderiam ser aplicados, para melhor se entender a formação de 
granulitos, considerando-se modelos evolutivos da crosta 
baseados em hot-spots ou tectônica de placas. 

Não se dispõe, no momento, de informações sobre a 
presença ou não de inclusões fluídicas contendo CO2 nos 
minerais dos granulitos do Complexo Luiz Alves. Investigações 
nesse sentido, entretanto, poderão demonstrar a aplicabilidade ou 
não desses conceitos modernos de metamorfismo na 
compreensão da formação das paragêneses desidratadas, que 
caracterizam a maior parte das litologias desse e de outros 
complexos: “Serra Negra” e “Itatins”, do leste da Folha SG.22 
Curitiba e Folha SG.23 Iguape. 

B) Metamorfismo da fácies anfibolito 

A formação de paragêneses hidratadas, traduzida, 
fundamentalmente, pela uralitização dos piroxênios e pela 
passagem de hornblenda a biotita, pode ser constatada com 
maior ou menor intensidade em diferentes litologias do Complexo 
Luiz Alves. Admite-se que tal formação de novas paragêneses 
caracteriza um retrometamorfismo, na fácies anfibolito, de rochas 
constituídas anteriormente sob condições de fácies granulito, 
conforme já registrado por Minioli (1972), Girardi (1976a), 
Hartmann, Silva e Orlandi Filho (1979) e Moreira e Marimon 
(1980). Minioli (op. cit.) assinala que esse retrometamorfismo, na 
região de Piçarras − Barra Velha, ocorreu no Evento 
Transamazônico. Girardi (op. cit.), entretanto, registra que tal 
processo, na região de Piên, decorreu no Evento Brasiliano. As 
informações, sobretudo geocronológicas, obtidas até o presente 
para todo o complexo, parece que tendem a evidenciar, de modo 
inequívoco, que, no Transamazônico, tal processo 
retrometamórfico foi marcante, atingindo de modo extensivo e 
mais ou menos intensivo as litologias formadas nos eventos 
arqueanos. 

Se muitas paragêneses minerais da fácies anfibolito se 
desenvolveram, assim, por retrometamorfismo, há certos casos, 
entretanto, no presente complexo, em que tais tipos de 
paragênese são inegavelmente produto de metamorfismo regional 
progressivo. 

 
C) Metamorfismo das fácies epídoto-anfibolito e xistos verdes 
 
A serpentinização e a esteatização de rochas ultramáficas da 
região de Piên são processos metamórficos-metassomáticos 
desenvolvidos, no Complexo Luiz Alves, sob condições das fácies 
epídoto-anfibolito e xistos verdes. Girardi (1976a) supõe que 
esses processos se iniciaram no Evento Brasiliano, “dada a 
disponibilidade de água existente”. Considera-se, entretanto, aqui, 
que os mesmos estejam relacionados mais provavelmente ao 
Episódio Campo Alegre. 

D) Metamorfismo dinâmico 

Este metamorfismo, que decorreu no âmbito do Episódio Campo 
Alegre, foi o que deu origem às rochas cataclásticas do complexo, 
sempre associadas, como se viu, a falhas e lineamentos da 
região. Envolvendo processos de catáclase e de 
neomineralização-recristalização, variados quanto à sua 
intensidade, transformou rochas formadas anteriormente em 
distintos eventos geodinâmicos. 

As condições ambientais desse metamorfismo variaram 
acentuadamente. Os cataclasitos associados às condições da 
região de Luiz Alves se formaram, segundo Hartmann, Nardi e 
Cupertino (1979), em temperatura de 300 a 400ºC, a 
profundidades de 5 a 10 km. Nesse caso, houve, no dizer desses 
autores, uma “catáclase de epizona”, e uma neomineralização de 
condições de fácies xistos verdes, representada pela paragênese 
epídoto + microclínio + clorita, com insignificante silicificação.  

Na formação de protomilonito, milonito e ultramilonito, 
sucessivamente, a catáclase atuou de modo cada vez mais 
pronunciado, mantendo-se as recristalizações e a neo-
mineralização numa intensidade limitada, ainda que 
aparentemente, sob condições comparáveis às da fácies xistos 
verdes. A formação de milonito-gnaisse e blastomilonito, 
entretanto, constitui um processo mais complexo, sob condições 
mais enérgicas de pressão e temperatura. Segundo Silva e Dias 
(1981b), na formação de blastomilonitos do lineamento Perimbó, 
na região logo ao sul de Ilhota, entre os rios Itajaí-Açu e Itajaí-
Mirim, as condições ambientais foram as da transição da fácies 
xistos verdes para a fácies anfibolito, em nível de epizona. Na 
formação de milonito-gnaisses desse mesmo lineamento, na 
região entre Itajaí e Piçarras, as condições de pressão e 
temperatura, segundo, ainda, referidos autores, durante a fase 
por eles designada de “poligonização”, foram, por sua vez, 
próximas às da fácies granulito, provavelmente na transição da 
fácies anfibolito para a  fácies granulito (catazona). 

 
1.2.1.7 − Caracterização litoquímica 

Para caracterização litoquímica das rochas do Complexo Luiz 
Alves, essas foram divididas em dois grupos, um correspondente 
a rochas da fácies granulito, distribuídas amplamente no 
complexo, e outro correspondente a rochas máficas e 
ultramáficas da região de Piên. 

A) Rochas metamórficas da fácies granulito 

Foram realizadas 17 análises químicas em amostras de rochas 
da fácies granulito coletadas pelo Projeto RADAMBRASIL (Tab. 
1.V). Resultados compilados de Minioli (1972) − 2 ultramafitos, e 
de Girardi (1976a) − 3 “granulitos”, estão aí incluídos, bem como 
análises médias de diorito, norito e piroxenito, compilados de 
Nockolds (1954). Das 22 amostras constantes nessa tabela, 11 
são de metamorfitos intermediários e básicos, ao passo que 11 
são de ultramafitos. Os teores de SiO2 variam, aproximadamente, 
entre 47 e 59% nos metamorfitos intermediários, 43 e 52% nos 
metamorfitos básicos, e 35 e 52% nos ultramafitos. Destes, 
somente 2 são rochas ultrabásicas, mostrando teores de SiO2 
menores do que 45%. 

No diagrama Q-A-P-F normativo, de Streckeisen (1974) (Fig. 
1.7), para os metamorfitos básicos e intermediários, verifica-se 
que os dados incidem essencialmente nos campos de diferentes 
tipos de jotunitos, de norito e de norito com feldspatoide. No 
diagrama Ol-Opx-Cpx normativo, do mesmo autor (Fig. 1.8), para 
as rochas ultramáficas, observa-se que, dos 9 resultados de 
análise aí plotados, 4 incidem no campo dos olivina-websteritos, 3 
no dos websteritos, 1 no dos werlitos e outro no dos 
clinopiroxenitos. 

O diagrama da Figura 1.9 mostra a variação dos teores de 
elementos maiores em função dos teores de SiO2. Observa-se, 
aí, que as rochas de composição básica e intermediária se 
separam bastante nitidamente das de composição ultramáfica, 
principalmente considerando-se os comportamentos de Al2O3, 
MgO, Na2O e K2O. Os ultramafitos apresentam baixos teores de 
Al2O3, Na2O e K2O e altos teores de MgO, enquanto, com as 
rochas básicas e intermediárias, verifica-se justo o contrário. 

A Figura 1.10 mostra o comportamento das análises em 
pauta no diagrama de variação de Larsen (1938). Verifica-se, aí, 
que SiO2 e K2O aumentam de acordo com a elevação do índice 
de Larsen, isto é, em direção às rochas de composição ácida. O 
contrário desta tendência, entretanto, dá-se com respeito a FeO, 
MgO e CaO. Quanto a Al2O3 e Na2O, observa-se que os mesmos 
aparentemente atingem um máximo nas rochas de caráter 
intermediário, decrescendo, a seguir, no sentido do polo ácido. Os 
rumos delineados por todos esses elementos, nessa figura, são, 
enfim, sugestivos de uma origem por diferenciação magmática 
para as rochas analisadas. 

O diagrama triangular que relaciona os elementos K2O, Na2O 
e MgO, de De La Roche (1965 apud SIGHINOLFI; GORGONI, 
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1978) (Fig. 1.11), evidencia, claramente, que as rochas em pauta 
se encontram empobrecidas em K2O, posicionando-se em áreas 
de baixas razões álcalis/MgO. Tal situação pode ser explicada 
pelo fato de que o metamorfismo da fácies granulito causa uma 
redistribuição dos álcalis, permanecendo inerte o MgO (TARNEY, 
1976; SIGHINOLFI; GORGONI, 1978). Verifica-se, também, aí, 
que essas rochas ocupam posições diferentes daquelas 
ocupadas por rochas sedimentares, o que sugere, para aquelas, 
uma origem primária magmática. 

As relações entre álcalis, FeO e MgO são examinadas no 
diagrama da Figura 1.12, na qual há dois campos principais, 
cálcio-alcalino e toleítico. A maior parte das rochas analisadas do 
complexo se posicionam, aí, no campo cálcio-alcalino. Deve-se 
observar, entretanto, que tais posições assumidas por essas 
rochas estão marcadamente influenciadas pelo empobrecimento 
acima mencionado em K2O. 

O diagrama da Figura 1.13, de Pearce e Cann (1973), 
relaciona Ti/100, Zr e Sr/2. Esses elementos são inertes sob ação 
do metamorfismo de alto grau, razão pelo qual as rochas em foco 
servem melhor à definição da filiação. A maior parte dos pontos, 
como se vê, aí, fica dentro ou próximo do campo cálcio-alcalino 
(definido para rochas granulíticas máficas australianas e 
africanas). 

Na Figura 1.14, tem-se o diagrama binário K/Rb, estabelecido 
originalmente, por Lambert, Chamberlain e Holland (1976) para 
rochas arqueanas. As rochas do complexo se situam, na sua 
maior parte, no campo definido nessa figura para greenstone belts 
do Canadá e da Austrália ou próximo a ele, correspondendo a 
uma relação K/Rb um pouco superior ou um pouco inferior a 200. 

O diagrama binário da Figura 1.15 relaciona Na2O e K2O, 
conforme Naqvi (1976). Além dos dados do Complexo Luiz Alves, 
estão plotadas, aí, médias de rochas ígneas (diorito, norito e 
piroxenito) estabelecidas por Nockolds (1954). Fica, nesse 
diagrama, mais uma vez evidente o empobrecimento em K2O nas 
rochas da fácies granulito do complexo. 

No diagrama binário da Figura 1.6, relacionam-se Na2O + K2O 
e SiO2. Observa-se, neste, que os ultramafitos formam um 
agrupamento bem distinto de outro, correspondente às rochas de 
composição básica e intermediária. 

A relação entre os óxidos TiO2 e SiO2 é apresentada no 
diagrama da Figura 1.17, que mostra uma divisão em dois 
campos (TARNEY, 1976): um de rochas sedimentares e 
metassedimentares arqueanas, outro de gnaisses arqueanos e 
rochas ígneas cálcio-alcalinas. A maior parte (cerca de 80%) das 
rochas em questão se situa, como se vê, neste último campo. 

Considerando-se todos os dados litoquímicos acima 
examinados das rochas da fácies granulito do Complexo Luiz 
Alves, verifica-se em resumo que os mesmos induzem a se 
admitir, para tais litologias, uma origem ígnea, com parcelas 
muito pequenas do complexo possivelmente tendo-se formado, 
primitivamente, de rochas sedimentares. Em outras palavras, 
anteriormente ao metamorfismo (ou metamorfismos) de alto grau, 
a presente região da crosta era constituída, fundamentalmente, 
por rochas magmáticas de composições essencialmente 
intermediária e básica, e subsidiariamente ultrabásica e, talvez, 
até ácida, com possibilidade de uma discreta presença de rochas 
sedimentares. Tal origem, por outro lado, se identifica com aquela 
sugerida unicamente pelos dados petrográficos e, também, com a 
que se é levado a admitir à luz puramente de informações 
geocronológicas.  
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TABELA 1.V 
Complexo Luiz Alves − Rochas metamórficas da fácies granulito. Análises químicas e composições normativas 

No da Amostra 
851/ 
07 

851/ 
09B 

851/ 
17A 

851/   
22 

851 
25B 

851/ 
35B 

851/    
38 

851/    
45 

851/  
12C 

851/    
16 

851/  
24B 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

59,64 
17,85 
3,35 
3,17 
0,10 
1,38 
5,71 
4,51 
0,97 
0,57 
0,23 
0,17 
0,67 

44,14 
13,14 
4,28 
13,40 
0,31 
4,91 
12,14 
2,53 
0,41 
1,88 
0,15 
0,11 
0,10 

50,70 
21,05 
4,13 
4,26 
0,10 
2,93 
7,90 
4,92 
0,19 
0,57 
0,29 
0,23 
1,36 

47,26 
20,99 
5,06 
5,48 
0,10 
3,35 
7,11 
5,00 
1,68 
1,02 
0,41 
0,10 
0,75 

43,49 
12,86 
11,46 
8,28 
0,21 
4,97 
9,46 
3,50 
0,32 
2,12 
0,24 
0,12 
0,95 

47,66 
18,61 
2,88 
6,21 
0,13 
6,50 
11,32 
2,99 
0,43 
0,55 
0,10 
0,10 
0,52 

49,01 
14,28 
4,28 
8,53 
0,18 
6,24 
7,61 
3,33 
0,85 
1,47 
1,05 
0,10 
0,33 

45,06 
14,88 
3,98 
9,62 
0,19 
6,96 
10,36 
2,23 
0,30 
1,08 
0,25 
0,15 
0,40 

45,15 
5,43 
5,22 
21,87 
0,68 
9,42 
5,71 
0,70 
0,10 
0,82 
0,21 
0,34 
0,10 

48,90 
3,94 
2,74 
8,28 
0,19 
16,29 
13,00 
1,34 
0,10 
0,31 
0,10 
0,18 
1,19 

35,90 
2,87 
22,92 
12,66 
0,74 
6,97 
11,76 
1,10 
0,10 
0,40 
0,10 
0,76 
0,40 

 

TOTAL 98,32 95,50 98,63 98,31 97,98 98,00 97,25 95,46 95,75 96,56 96,68 

 CO2(%) 
Ag 
B 
Ba 
Cd 
Ce 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Rb 
Sr 
ThO2 
V 
Zn 
Zr 
Y 
Yb 

0,05 
N 
- 

1060 
- 

N 
6 

20 
16 
 N 
N 

18 
N 

30 
580 
<30 

98 
N 

172 
38 
3 

<0,05 
N 
- 

80 
- 

N 
64 
62 
50 
N 
N 

98 
14 
10 

194 
<30 
318 

N 
260 
96 
12 

<0,05 
N 
- 

400 
- 

N 
18 
18 
30 
N 
N 

18 
208 
10 

690 
<30 
144 

N 
120 
20 
1 

0,22 
N 
- 

660 
- 

246 
<5 
<5 
16 

110 
26 
8 

18 
44 

740 
<30 

66 
N 

164 
18 
1 

<0,05 
N 
- 

184 
- 

N 
88 

189 
254 

N 
N 

156 
10 
10 

192 
<30 
296 

N 
132 
68 
9 

<0,05 
N 
- 

440 
- 

N 
52 

135 
40 
N 
N 

128 
14 
23 

450 
<30 
204 

N 
142 
36 
3 

<0,05 
N 
- 

860 
- 

N 
46 

387 
78 
N 
N 

140 
14 
32 

550 
<30 
180 

N 
184 
54 
5 

0,11 
N 
- 

220 
- 

N 
60 

250 
56 
N 
N 

120 
14 
12 

460 
<30 
222 

N 
84 
40 
4 

0,05 
- 

N 
254 

N 
- 

72 
730 
96 

- 
N 

260 
N 

10 
134 
<30 

- 
N 
- 

60 
- 

0,44 
- 

N 
52 
N 
- 

66 
1420 

14 
- 

N 
280 

N 
10 

128 
<30 

- 
N 
- 

22 
- 

0,11 
- 

N 
50 
N 
- 

<5 
32 
<5 

- 
N 

18 
34 
10 
N 

<30 
- 

N 
- 

84 
- 

 

 

Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Aerigina 
Diopsidio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Calcita 
Wolastonita 
Feldspatoide 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Cromita 

1,63 
6,90 

45,48 
31,70 

- 
- 

5,90 
- 

0,84 
0,12 

- 
- 

1,31 
- 

5,75 
- 

0,83 
- 

- 
2,46 

18,39 
23,98 

- 
30,71 

- 
12,01 

- 
0,12 

- 
1,71 
3,66 

- 
6,50 
0,05 
0,38 
0,02 

- 
1,14 

42,86 
35,79 

- 
2,13 
9,35 
0,50 

- 
0,11 

- 
- 

1,11 
- 

6,29 
0,02 
0,69 
0,01 

- 
10,20 
31,91 
30,76 

- 
1,41 

- 
8,94 

- 
0,51 

- 
5,52 
2,00 

- 
7,70 
0,04 
1,00 

- 

- 
1,92 

10,85 
- 

6,74 
36,41 

- 
- 
- 

0,11 
0,69 

25,74 
4,08 

- 
13,78 
0,04 
0,58 
0,05 

- 
2,98 
3,18 

42,96 
- 

18,29 
- 

14,39 
- 

0,13 
- 

12,32 
1,22 

- 
4,97 
0,05 
0,27 
0,02 

1,17 
5,01 

28,16 
21,50 

- 
5,54 

27,48 
- 
- 

0,11 
- 
- 

2,79 
- 
- 

0,04 
2,49 
0,09 

- 
1,85 

19,63 
33,69 

- 
14,31 
12,98 
8,35 

- 
0,26 

- 
- 

2,13 
- 

6,11 
0,02 
0,62 
0,04 

2,31 
0,64 
6,20 

11,89 
- 

13,44 
54,95 

- 
- 

0,11 
- 
- 

1,63 
- 

8,13 
- 

0,52 
0,17 

- 
0,64 

11,81 
4,61 

- 
47,27 
20,07 
9,16 

- 
1,04 

- 
- 

0,61 
- 

4,22 
- 

0,24 
0,32 

3,90 
0,63 
9,66 
2,70 

- 
45,17 
1,38 

- 
- 

0,26 
- 
- 

0,79 
- 

35,26 
- 

0,24 
- 

 Larsen 10,59 -15,33 2,00 1,49 -7,89 -7,71 -5,19 -11,62 -21,85 -8,65 -8,86 

 
 
 
 

Q 
A 
P 
F 

2 
17 
81 

- 

- 
8,96 

87,37 
3,67 

0 
3 

97 
- 

- 
23 
69 
8 

- 
33 
0 

67 

- 
5,27 

74,37 
20,36 

3 
18 
79 

- 

- 
5,20 

94,80 
- 

10,98 
4,56 

84,46 
- 

0 
12,19 
87,81 

- 

23,09 
14,56 
62,35 

- 
 
 
 

MgO 
Alk 
FeO 

10,55 
41,90 
47,55 

19,53 
11,69 
68,78 

18,29 
31,90 
49,80 

16,70 
33,29 
50,01 

18,07 
13,89 
68,03 

34,72 
18,27 
47,01 

27,37 
18,33 
54,30 

30,67 
11,15 
58,18 

25,61 
2,17 

72,23 

57,15 
5,05 

37,80 

16,72 
2,88 

80,40 
 
 
 

MgO 
K2O 
Na2O 

20,12 
14,14 
65,74 

62,55 
5,22 

32,33 

36,44 
2,36 

61,20 

33,40 
16,75 
49,85 

56,54 
3,64 

39,82 

65,53 
4,33 

30,14 

59,88 
8,16 

31,96 

73,34 
3,16 

23,50 

92,17 
0,98 
5,85 

91,88 
0,56 
7,56 

85,32 
1,22 

13,46 

A
ná

lis
es

 q
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TABELA 1.V 
Complexo Luiz Alves − Rochas metamórficas da fácies granulito. Análises químicas e composições normativas 

No da Amostra 
851/  
43 

851/ 
80A 

851/ 
99 

851/  
100A 

851/     
111 

851/ 
114 BM-17* BM-39* a** b** c** A*** B*** C*** 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

39,58 
19,24 
8,48 
7,18 
0,10 
4,79 

10,64 
2,89 
0,85 
1,47 
0,31 
0,33 
1,80 

50,13 
2,27 
2,84 

13,65 
0,39 

16,04 
7,60 
0,77 
0,12 
0,21 
0,10 
0,16 
0,42 

50,19 
1,35 
2,18 
9,74 
0,28 

16,93 
13,39 
1,08 
0,10 
0,23 
0,10 
0,13 
0,48 

48,33 
4,21 
3,12 
9,74 
0,26 

15,60 
12,34 
0,93 
0,10 
0,50 
0,10 
0,18 
0,83 

48,25 
4,46 
4,39 
9,62 
0,21 

15,62 
11,07 
0,85 
0,10 
0,46 
0,10 
0,33 
1,16 

46,30 
2,97 
6,16 

11,69 
0,30 

17,47 
11,48 
0,96 
0,10 
0,71 
0,10 
0,22 
0,18 

54,40 
4,70 
0,10 
8,50 

 
19,30 
14,50 
0,41 
0,13 
0,32 
0,05 

 
0,80 

52,10 
4,93 
3,65 
6,84 

 
18,90 
12,20 
0,47 
0,13 
0,37 
0,05 

 
0,36 

52,00 
16,01 
0,85 
9,01 
0,20 
6,54 

11,20 
2,97 
0,25 
0,79 
0,02 

 
0,30 

52,95 
15,74 
4,33 
6,65 
0,02 
5,47 

10,47 
2,99 
0,09 
0,60 
- 

 
0,16 

52,96 
19,60 
1,90 
4,30 
0,10 
4,28 
6,95 
7,00 
1,24 
0,68 
0,22 

 
1,04 

51,86 
16,40 
2,73 
6,97 
0,18 
6,12 
8,40 
3,36 
1,33 
1,50 
0,35 
0,80 
- 

50,28 
17,67 
1,30 
7,46 
0,14 
9,27 
9,72 
1,96 
0,63 
0,89 
0,21 
0,47 
- 

51,84 
4,47 
2,23 
7,32 
0,14 

21,41 
10,99 
0,56 
0,17 
0,32 
0,06 
0,49 
- 

 

TOTAL 97,66 94,70 96,68 96,14 96,62 96,64 100,21 100,00 100,14 99,47 100,27 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO2(%) 
Ag 
B 
Ba 
Cd 
Ce 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Rb 
Sr 
ThO2 
V 
Zn 
Zr 
Y 
Yb 

<0,05 
- 

N 
254 

N 
- 

68 
336 
70 

- 
N 

234 
38 
10 

204 
<30 

- 
N 
- 

42 
- 

0,11 
- 

N 
158 

N 
- 

66 
655 
176 

- 
N 

274 
102 
14 
78 

<30 
- 

N 
- 

56 
- 

0,33 
- 

N 
15 
N 
- 

74 
1000 
120 

- 
N 

240 
20 

<10 
40 

<30 
- 

N 
- 

22 
- 

0,11 
- 

N 
42 
N 
- 

76 
1100 
112 

- 
N 

260 
30 
11 
56 

<30 
- 

N 
- 

26 
- 

0,11 
- 

N 
72 
N 
- 

92 
540 

6 
- 

N 
208 

N 
14 
60 

<30 
- 

N 
- 

28 
- 

<0,05 
- 

N 
400 

N 
- 

90 
1030 

<5 
- 

N 
134 

N 
<10 

88 
<30 

- 
N 
- 

24 
- 

     - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

0,3 
10 

270 
0,2 
48 
45 

300 
140 

- 
20 

160 
8 

45 
440 

- 
200 
130 
100 

- 
- 

- 
- 

0,3 
40 
15 

- 
- 

200 
2000 

80 
- 

15 
1200 

0 
2 

27 
- 

150 
50 
30 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Aerigina 
Diopsidio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Calcita 
Wolastonita 
Feldspatoide 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Cromita 

- 
5,27 

13,62 
38,95 

- 
11,39 

- 
7,97 

- 
0,12 

- 
5,71 
2,93 

- 
13,18 

- 
0,07 
0,07 

2,36 
1,12 
6,88 
2,36 

- 
29,41 
52,35 

- 
- 

0,26 
- 
- 

0,41 
- 

4,46 
- 

0,24 
0,14 

- 
0,61 
8,91 

- 
0,18 

53,01 
24,58 
7,25 

- 
0,75 

- 
- 

0,44 
- 

3,13 
- 

0,23 
0,22 

- 
0,63 
8,24 
7,34 

- 
44,51 
27,22 
5,46 

- 
0,26 

- 
- 

1,00 
- 

4,83 
- 

0,24 
0,26 

0,14 
0,64 
7,52 
8,43 

- 
38,33 
36,61 

- 
- 

0,26 
- 
- 

0,92 
- 

6,79 
- 

0,24 
0,11 

- 
0,63 
8,41 
3,60 

- 
43,86 
24,85 
7,25 

- 
0,11 

- 
- 

1,40 
- 

9,42 
- 

0,24 
0,23 

     - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 Larsen -8,57 -20,46 -23,23 -21,50 -20,13 -23,11      - - - 

 Q 
A 
P 
F 

0 
10,84 
80,17 
8,99 

18,55 
26,18 
55,27 

- 

0 
100 

- 
- 

0 
7,90 

92,10 
- 

0,84 
6,99 

92,17 
- 

0 
14,87 
85,13 

- 

     - 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 MgO 
Alk 
FeO 

20,52 
16,02 
63,46 

48,41 
2,68 

48,91 

56,83 
3,96 

39,21 

53,47 
3,53 

43,00 

51,82 
3,15 

45,02 

45,82 
3,14 

51,04 

     - 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 MgO 
K2O 
Na2O 

56,16 
9,96 

33,88 

94,74 
0,71 
4,55 

93,48 
0,55 

5,996 

93,81 
0,60 
5,59 

94,27 
0,60 
5,13 

93,59 
0,60 
5,81 

     - 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: 851/07 – gnaisse enderbítico; 851/09B – gnaisse norítico; 851/17A – gnaisse quartzo-norítico; 851/22 – gnaisse enderbítico; 
851/25B – gnaisse norítico; 851/35B – gnaisse norítico; 851/38 – gnaisse quartzo-norítico; 851/35B – gnaisse norítico; 851/38 – gnaisse quartzo-norítico; 851/45 – gnaisse norítico, 
851/12C – hornblenda – websterito; 851/16 – websterito; 851/24B – hiperstênio – clinopiroxenito; 851/43 – websterito; 851/80A – ortopiroxenito; 851/99 – websterito; 851/114 – 
horblenda-websterito; BM – 17 – websterito; BM – 39 – piroxenito; a – granulito; b – granulito; c – granulito;  A – diorito (média 50 amostras); B – norito (média 39 amostras); C – 
piroxenito (média 20 amostras); N -  Não detectado. 
* Análises compiladas de Minioli (1972) 
** Análises compiladas de Girardi (1976a) 
*** Análises compiladas de Nockolds (1954) 
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B) Rochas máficas e ultramáficas da região de Piên 

Na Tabela 1.VI, constam 22 análises químicas de amostras de 
rochas metamórficas máficas e ultramáficas da região de Piên, 
compilados de Girardi (1976a). Por esses resultados, verifica-se 
que, dessas rochas, apenas 6 são ultrabásicas, com teores de 
SiO2 inferiores a 45%: os 4 serpentinitos, 1 único anfibolito e 1 
metaperidotito. 

O diagrama triangular AFM de Coleman (1977), na Figura 
1.18, relaciona Na2O + K2O, ferro total (sob forma de FeO) e 
MgO. Verifica-se que, aí, 15 análises, que perfazem 
aproximadamente 68% do total das amostras em foco, se 
localizam no campo das rochas ofiolíticas acumuladas máficas e 
ultramáficas, correspondendo às mostras de metaperidotitos, 
metapiroxenitos, metanoritos, serpentinitos e talco-xistos. Os 
pontos das outras análises, que correspondem a hornblenda-
metagabro e anfibolito, se dispõem segundo um rumo que, a 
partir das proximidades do campo MAR, que representa a média 
dos basaltos da cadeia meso-atlântica, tende a seguir os rumos 
toleíticos de Skaegaard e Thingmuli, sendo que 2 ou 3 pontos se 
aproximam do rumo cálcio-alcalino de Cascade. 

No diagrama em que se relacionam MgO, CaO e Al2O3, de 
Coleman (1977) (Fig. 1.19), os pontos das análises em causa 
estão assim distribuídos: 5 pontos no campo dos peridotitos 
metamórficos, correspondendo às 4 análises de serpentinitos e à 
de talco-xisto; 10 pontos dentro ou próximo do campo das rochas 
acumuladas ultramáficas, correspondendo às 3 análises de 
metapiroxenitos, 4 de metanoritos e 3 de metaperidotitos; 7 
pontos perto do campo das rochas acumuladas máficas, 
equivalente às 6 análises de hornblenda-metagabros e à única 
análise de anfibolito. Observa-se que apenas um ponto 
(metapiroxenito) se aproxima do campo de komatiíto de Coleman 
(1977). 

Ainda na Figura 1.19, as linhas pontilhada e tracejada 
marcam os campos dos komatiítos do oeste australiano, neste 
último caso (linha tracejada), o de komatiítos mineralizados. 
Verifica-se que 6 pontos, ou seja, 4 de serpentinitos, um de 
metaperidotito e o único de talco-xisto, se situam neste campo 
mineralizado. Dos pontos restantes, a maior parte está dentro do 
primeiro campo mencionado. Discussão sobre a possibilidade de 
filiação komatiítica dessas rochas de Piên e daquelas, similares a 
estas, da região de Morretes-Antonina (Complexo Paraíba do 
Sul), foi realizada por Kaul, Issler e Bonow (1979). Tal trabalho, 
que aventa a possibilidade de uma estrutura arqueana no “eixo” 
Piên-Antonina − Serra Negra, destacando fatos sugestivos da 
existência de restos de greenstone belt nesta região, baseou-se 
em informações geológicas diversas até então disponíveis. 

O diagrama da Figura 1.20, de Jensen (1976 apud FRANCIS; 
HYNES, 1979), relaciona Mg, Al e Fe + Ti, para distinção entre 
magmas komatiíticos, toleíticos e cálcio-alcalinos. Como se vê, aí, 
a maior parte dos pontos em questão − 15 pontos, equivalentes a 
mais ou menos 68% do total de pontos − se situam nos campos 
de komatiítos; 10 pontos, ou seja, 3 de metaperidotitos, 2 de 
metapiroxenitos, 4 de serpentinitos e 1 de talco-xistos, estão no 
campo dos komatiítos ultramáficos; 5 pontos, a saber, 4 de 
metanoritos e 1 de metapiroxenito, estão no campo dos 
komatiítos máficos. Os 7 pontos restantes, correspondentes a 6 
de hornblenda-metagabros e 1 de anfibolito, se situam no campo 
toleítico, sendo que num único (hornblenda-metagabro) está bem 
próximo do campo cálcio-alcalino. 

Os dados litoquímicos acima examinados, nos 3 diagramas, 
para as rochas máficas e ultramáficas de Piên, induzem a que se 
conclua, em resumo, que a maior parte das mesmas tem sua 
origem ligada a um magma de origem komatiítica. A presença de 
rochas de natureza toleítica, entre aquelas, afigura-se, por outro 
lado, bastante expressiva, sendo discreta a presença de rochas 
que se formaram ou tiveram contribuição de material cálcio-
alcalino. 
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TABELA 1.VI 
 

Complexo Luiz Alves − Rochas metamórficas e ultramáficas da região de Piên. Análises químicas 

Nº da Amostra I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

47,86 
6,90 
1,70 
5,38 
0,02 

33,70 
2,44 
0,06 

- 
0,09 

- 
 
1,08 

46,14 
5,90 
3,80 
5,20 
0,02 

34,00 
1,75 
0,19 
0,01 
0,06 

- 
 
2,70 

44,32 
8,23 
3,14 
5,21 
0,02 

32,71 
2,40 
0,15 
0,01 
0,07 

- 
 
3,48 

49,90 
3,32 
4,60 
3,50 
0,11 

20,20 
16,20 
0,61 
0,24 
0,35 

- 
 
0,50 

46,90 
7,40 
3,47 
9,70 
0,16 

17,25 
12,43 
0,20 
0,57 
0,71 
0,02 

 
1,04 

52,40 
3,68 
3,56 
5,40 
0,18 

16,47 
17,10 
0,85 
0,04 
0,42 

- 
 
0,52 

49,07 
11,13 
3,00 
6,68 
0,02 

20,50 
8,01 
1,13 
0,02 
0,29 

- 
 
0,19 

49,63 
10,06 
3,22 
6,80 
0,18 

19,50 
8,00 
1,20 
0,05 
0,29 

- 
 
0,85 

51,70 
7,91 
3,05 
7,21 
0,01 

21,94 
7,31 
0,69 
0,20 
0,28 

- 
 
0,20 

50,60 
9,20 
3,90 
6,60 
0,20 

21,70 
6,40 
0,50 
0,05 
0,30 

- 
 
1,08 

39,86 
0,80 
6,21 
0,72 
0,06 

39,20 
0,02 
0,03 

- 
- 
- 

 
12,30 

39,09 
0,85 
6,38 
1,08 
0,08 

39,33 
0,02 
0,03 

- 
0,02 

- 
 

12,74 

 

TOTAL 99,23 99,77 99,74 99,53 99,85 100,62 100,04 99,78 100,50 100,53 99,20 99,62 

 
 

TABELA 1.VI 
Complexo Luiz Alves − Rochas metamórficas e ultramáficas da região de Piên. Análises químicas. 

Nº da Amostra XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

40,97 
0,89 
4,65 
2,17 
0,09 

38,60 
0,02 
0,31 
0,01 
0,02 
- 
 

11,55 

39,07 
1,15 
5,14 
1,81 
0,04 

39,64 
0,04 
0,30 
0,03 
0,06 

- 
 

12,49 

43,80 
14,90 
6,30 
7,20 
0,20 

11,30 
10,05 
2,40 
0,78 
1,04 
0,05 

 
1,50 

63,20 
0,10 
0,76 
2,84 
0,02 

27,90 
0,04 
0,11 
0,10 
0,05 

- 
 

4,95 

45,69 
17,16 
5,62 
8,99 
0,22 
7,53 

11,12 
2,26 
0,20 
0,73 

- 
 

0,03 

50,26 
16,25 
3,20 
7,94 
0,02 
5,49 
7,18 
4,20 
1,40 
2,32 
0,68 

 
0,20 

51,00 
20,26 
3,84 
5,42 
0,15 
3,43 
7,86 
4,80 
1,39 
0,99 
0,71 

 
0,40 

46,06 
16,51 
2,80 
8,57 
0,18 
8,50 

10,60 
3,34 
0,82 
0,80 
0,11 

 
1,60 

49,34 
13,50 
5,90 
7,57 
0,21 
7,13 

10,55 
3,90 
1,16 
0,65 

- 
 

0,25 

45,80 
17,80 
4,51 
8,60 
0,22 
6,52 

10,60 
2,87 
1,10 
1,10 

- 
 

0,70 

 

TOTAL 99,28 99,77 99,52 100,07 99,55 99,14 100,25 99,89 100,18 99,82 

 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: I, II, III – metaperidotitos; IV, V, VI – metapiroxenitos; VII, VIII, IX, X – metanoritos; 
XI, XII, XIII, XIV – serpentinitos; XV – anfibolito; XVI – talco-xisto; XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII – hornblenda-metagabros. 
 
 
1.2.2 − Complexo Itatins 
 
1.2.2.1 − Generalidades 

Essa unidade litoestratigráfica foi definida por Silva et al. (1977a). 
Anteriormente a esses autores, investigações muito limitadas 
foram nela efetuadas, quando então era vista, geralmente, 
apenas como uma pequena parte de outras unidades com muito 
maior extensão geográfica. 

Girardi, Madureira Filho e Hypólito (1971) estudaram as 
granadas dos gnaisses kinzigíticos da região de Peruíbe-Guaraú. 
Sadowski (1974) considerou que esses gnaisses correspondiam a 
um “bloco”, ao qual deu o nome de Bloco Itatins. Morgental et al. 
(1975), estudando os principais tipos litológicos (da fácies 
granulito) dessa unidade, interpretaram-nos como paleossomas 
de migmatitos heterogêneos, considerando estes como parte de 
um Complexo Gnáissico-Migmático. 

A diversidade de litologias que se constata nessa unidade é 
considerável, a se julgar, principalmente, pelas investigações de 
Silva et al. (1977a). São rochas metamórficas, entre as quais 
predomina francamente aquelas da fácies granulito: charno-
enderbitos, enderbitos, sillimanita-granada-biotita-gnaisse, 
granada-biotita-gnaisse, ultramafitos, metatexitos e diatexitos. 

 
1.2.2.2 − Distribuição na área 

O Complexo Itatins se localiza na região centro-norte da Folha 
SG.23-V-A, junto à linha de costa, estendendo-se, a partir da 
cidade de Peruíbe, para sul e para oeste. Aparece sob a forma de 
duas manchas, ambas alongadas na direção este-oeste: a maior 

é a mais oriental, correspondendo às serras do Peruíbe e dos 
Itatins; a menor, poucos quilômetros a oeste daquela, ocorre 
numa região conhecida pelo nome de bairro Braço do Mariano. A 
mancha maior se apresenta limitada do seguinte modo: a norte, 
faz contato através da falha transcorrente Itariri com o Complexo 
Paraíba do Sul; a oeste, está separada desta unidade por uma 
falha possivelmente do tipo normal; a sul e a este está limitada, 
respectivamente, por sedimentos quaternários e pelo Oceano 
Atlântico. A mancha menor está inteiramente englobada pelo 
Complexo Paraíba do Sul, separando-se deste por contatos 
inferidos. 

Os charno-enderbitos e enderbitos podem ser encontrados ao 
longo de todo o complexo. Os gnaisses, entretanto, são notáveis 
próximo a Peruíbe. Os ultramafitos podem ser observados 
principalmente em afloramentos segundo a estrada de Ponta do 
Guaraú e Ponta do Una. Os metatexitos, por sua vez, são 
proeminentes nas áreas dos rios Espraiado e Azeite, aparecendo 
associados a eles os diatexitos, sob forma de pequenos corpos 
sem expressão regional. 

 
1.2.2.3 − Posição estratigráfica 

O Complexo Itatins, conforme se verá a seguir, foi gerado, 
provavelmente, no Arqueano Tardio, por volta de 2.600 MA, 
sofrendo, posteriormente, efeitos de processos geodinâmicos do 
Proterozoico Inferior (Evento Transamazônico) e Superior (Evento 
Brasiliano). Desta forma, na sucessão de unidades 
litoestratigráficas, está sobreposto ao Complexo Luiz Alves e 
sobposto ao Complexo Serra Negra, aquele com uma evolução 
que recua, seguramente, ao Arqueano Precoce, este com 
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características geocronológicas que o posicionam, 
fundamentalmente, no Proterozoico Inferior. 

 
1.2.2.4 − Geocronologia 

Dispõe-se de 15 datações radiométricas pelo método Rb-Sr 
(rocha total) e apenas 1 datação pelo método K-Ar (biotita) para 
rochas metamórficas − todas da fácies granulito − do Complexo 
Itatins (Fig. 1.21). 

As 15 datações pelo método Rb-Sr, conforme se pode 
verificar na Tabela 1.VII, denunciam um quadro de desequilíbrio 
isotópico que dificulta as interpretações geocronológicas. 

Na Figura 1.22, tem-se o diagrama isocrônico construído a 
partir desses 15 resultados. Como se pode constatar, aí, 4 
resultados indicam 2.614 ± 68 MA, para R.I. = 0,7029 ± 0,0009 − 
idade provavelmente primária do complexo. Tal razão inicial baixa 
é compatível com a de materiais originados naquela época, cerca 
de 2.600 MA, por diferenciação direta do manto superior. Dois 
resultados, correspondentes às amostras PE-20A e PE-24A, são 
claramente mais antigos do que a idade isocrônica. Estes 
resultados não serão, entretanto, levados em consideração 
porque provavelmente são reflexos de distúrbio isotópico. Os 
pontos restantes, no diagrama em causa, revelam um autêntico 
“leque” de dispersão isotópica, que pode ser interpretado como 
devido a retrabalhamentos sucessivos do material original 
arqueano. Os eventos geodinâmicos Transamazônicos e 
Brasiliano, com efeito, podem ser aí delineados, correspondentes, 
respectivamente, às idades aproximadas de 1.800 MA e 630 MA 
(duas isócronas tracejadas). 

Quanto à idade de 590 ± 10 MA (Tab. 1.VIII), obtida pelo 
método K-Ar, crê-se que seja reflexo dos processos geodinâmicos 
do Evento Brasiliano no presente complexo, já que este está bem 
próximo dos domínios do Grupo Açungui e da Suíte Intrusiva Três 
Córregos, unidades geradas nos tempos brasilianos. 
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TABELA 1.VII 
Complexo Itatins − Dados Radiométricos Rb-Sr em rocha total 

Nº 
FIG.1.21 Nº CAMPO LITOLOGIA Nº LAB. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* FONTE 

70 892-JC-266 Optalito 5020 116,8 243,6 1,39 ±  0,03 0,7557 ±  0,0006 1 
71 892-JC-273A Granulito 5021 137,4 645,9 0,62 ±  0,01 0,7180 ±  0,0011 1 
72 892-JC-274 Gnaisse 5022 101,8 237,5 1,25 ±  0,02 0,7496 ±  0,0019 1 
73 892-JC-275 Optalito 5023   99,1 462,3 0,62 ±  0,01 0,7223 ±  0,0011 1 
74 892-JC-278 Enderbito 5024   91,0 508,8 0,52 ±  0,01 0,7228 ±  0,0007 1 
75 892-JC-277B Optalito 5025 127,2 551,7 0,67 ±  0,01 0,7198 ±  0,0009 1 
76 AT-262A** Enderbito 4563 116,7 444,9 0,76 ±  0,02 0,7275 ±  0,0007 2 
77 AT-262B** Enderbito 4564 ≡ 4448 135,4 403,1 0,97 ±  0,02 0,7324 ±  0,0018 2 
78 AT-262C** Enderbito 4565 152,2 380,8 1,16 ±  0,02 0,7422 ±  0,0008 2 
79 PE-20A** Granulito 2413 ≡ 2318     3,6 150,2 0,07 ±  0,00 0,7117 ±  0,0011 3 
80 PE-20B** Granulito 2319 117,3 307,8 1,10 ±  0,02 0,7160 ±  0,0016 3 
81 PE-20D** Granulito 2321 131,6 280,4 1,36 ±  0,03 0,7194 ±  0,0019 3 
82 PE-1A** Granulito 2412 132,7 690,2 0,56 ±  0,01 0,7224 ±  0,0022 3 
83 PE-24A** Granulito 2415  42,3 538,1 0,23 ±  0,00 0,7194 ±  0,0022 3 
84 PE-20C** Granulito 2320   91,7 324,3 0,82 ±  0,02 0,7144 ±  0,0020 3 

 
Constantes: λ Rb = 1,42 x 10 -11 anos -1; Rb85/Rb87 = 2,6039 ± 0,0047. 
* valores normalizados para Sr86/Sr88 = 0,1194 
** Amostras sem informações quanto à localização 
Fonte:  1 − Vide Geologia 1 

2 − Dados inéditos CPGeo/Convênio CPRM-IGUSP 
3 − Dados inéditos CPGeo/Projeto de Pesquisa S.S. Iyer 

 
 

TABELA 1.VIII 
Complexo Itatins − Dados Radiométricos K/Ar 

Nº   
FIG.1.21 Nº CAMPO MATERIAL Nº LAB. %K 

  
Idade (MA) FONTE 

85 892-JC-278 Biotita 4494 6,842 18,55 2,26 590 ± 10 1 

 
Constantes: λ ε = 0,581 x 10 -10 anos -1; λ-β = 4,962 x 10 -10 anos -1; % atom K40 em Ktot = 0,01167. 
Fonte: 1 − Vide Geologia 1 
 
1.2.2.5 − Litologias e petrografia 

O Complexo Itatins é constituído por charno-enderbito, enderbito, 
sillimanita-granada-biotita-gnaisse, granada-biotita-gnaisse, 
ultramafitos, metatexitos e diatexitos. Silva et al. (1977a e 1981) 
acrescentaram a esta lista metabasitos e charnockito (?). 

A) Charno-enderbito 

Rocha de coloração cinza-escura ou cinza esverdeada, variando 
desde hololeucocrática até mesocrática, maciça e de granulação 
em geral média. Ao microscópio, mostra textura granular 
hipidiomórfica ou alotriomórfica e uma composição formada por 
quartzo, plagioclásio, ortoclásio, hiperstênio, biotita, anfibólio e 
diopsídio, com quantidades acessórias de minerais opacos, 
apatita, zircão, clorita, carbonato, sericita e argilo-minerais. O 
plagioclásio é andesina, frequentemente antipertítico, sob forma 
de cristais anédricos, bastante deformados, com extinção 
ondulante, geminações do tipo albita e mais complexas, 
intercrescimentos mirmequíticos nos contatos com ortoclásio e 
leve alteração para argilo-minerais e sericita. O quartzo, em grãos 
anédricos, é sempre intersticial, com forte extinção ondulante. O 
ortoclásio é micropertítico, em cristais anédricos e subédricos, um 
pouco deformados, com extinção ondulante. O hiperstênio, 
esparso na rocha, com pleocroísmo verde-claro a rosa claro, 
mostra alteração nos seus bordos para hornblenda, biotita e 
óxidos de ferro. A biotita, sob forma de palhetas finas e médias, 
está distribuída na rocha, sem orientação definida, com 
pleocroísmo de amarelo a vermelho pardo escuro. O anfibólio, 
sob formas de hornblenda e cummingtonita, aparece nos bordos 
do hiperstênio. A hornblenda tem pleocroísmo traduzido pelas 

cores amarelo, verde-parda e verde-escura. A cummingtonita é 
incolor. O diopsídio é verde-claro e não pleocroico. 

B) Enderbito 

Rocha cinza esverdeada, em geral mesocrática, maciça ou 
mostrando certa orientação, de granulação fina ou média. Ao 
microscópio, apresenta textura comumente granoblástica, algo 
cataclástica, e a seguinte composição: plagioclásio, quartzo, 
feldspato alcalino, biotita, hiperstênio, anfibólio, apatita, minerais 
opacos, zircão, sericita, argilo-minerais e calcita. O plagioclásio é 
andesina, sob forma de cristais anédricos, bastante deformados, 
com extinção ondulante e geminações segundo a lei albita e leis 
mais complexas. Mostra pequena alteração para argilo-minerais e 
sericita. O quartzo se apresenta sob a forma de grãos anédricos, 
finos ou médios, estirados todos segundo uma direção e com 
forte extinção ondulante. O feldspato alcalino é microclínio ou 
ortoclásio. A biotita, em palhetas finas e médias, geralmente sem 
orientação definida, está esparsa na rochas ou forma 
aglomerados, sempre com pleocroísmo que varia do amarelo ao 
castanho avermelhado. O hiperstênio ocorre como cristais 
anédricos finos, com pleocroísmo verde-claro a rosa claro, 
mostrando alteração em diferentes graus de intensidade, para 
anfibólio e biotita. O anfibólio pode-se apresentar como 
hornblenda, em cristais finos e pleocroicos, ou actinolita verde-
clara e fibrosa. Sericita, argilo-minerais e calcita são pouco 
frequentes, sendo produtos de alteração do plagioclásio. Apatita, 
minerais opacos e zircão são acessórios que, juntos, perfazem 
em geral menos do que 1% do total de constituintes da rocha. 

C) Sillimanita-granada-biotita-gnaisse e granada-biotita-gnaisse 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP 

 %Ar40 
atm 
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Trata-se de rochas de coloração clara, por vezes mesmo 
esbranquiçadas, com granulação muito variada, desde fina até 
grosseira, e estrutura bandada. Ao microscópio, exibem 
composições muito semelhantes, formadas por: plagioclásio, 
quartzo, ortoclásio, biotita, granada, sillimanita, minerais opacos e 
zircão. O plagioclásio é andesina, sob forma de grãos anédricos 
bastante deformados, com extinção ondulante, sendo por vezes 
antipertítico. Apresenta mirmequita nos seus contatos com 
ortoclásio. O quartzo ocorre tanto como cristais bem 
desenvolvidos quanto como grãos pequenos, sempre anédricos e 
geralmente com extinção ondulante. O ortoclásio, em cristais 
anédricos finos ou médios, é pertítico e não está geminado. A 
biotita ocorre como palhetas finas, mais ou menos orientadas e 
fortemente pleocroicas. A granada está presente como cristais 
bem desenvolvidos, de cor levemente rosada e bastante 
fraturados. A sillimanita, que aparece só na primeira rocha 
supramencionada, constitui cristais prismáticos finos ou 
aciculares, em geral reunidos em aglomerados de que 
comumente participam biotita e granada. 

D) Ultramafitos 

Sob a forma de lentes, “boudins” e corpos tabulares de pequena 
espessura, o Complexo Itatins contém rochas ultramáficas, 
encaixadas em charno-enderbito ou em enderbito ou, ainda, 
ocorrendo como paleossoma de metatexitos. Em geral, são 
piroxenitos mais ou menos anfibolitizados, constituídos por 
hiperstênio, diopsídio, hornblenda, com plagioclásio e quartzo 
como principais acessórios. Em raros locais, ocorrem 
serpentinitos e talcitos. 

E) Metatexitos e diatexitos 

Os metatexitos são formados por paleossoma de constituição 
variada, em geral correspondente, entretanto, a metamorfitos da 
fácies granulito, sendo o neossoma de composição granítica ou 
granodiorítica. Apresentam estrutura seguidamente do tipo 

estromatítico, e raramente agmatítico. Por vezes, a migmatização 
(neossoma) se manifesta apenas sob a forma de veios e diques 
quartzo-feldspáticos. Os diatexitos têm composição granítica. 

1.2.2.6 − Caracterização litoquímica 

Foram analisadas apenas 4 amostras de rochas do Complexo 
Itatins (Tab. 1.IX): 2 de charno-enderbito (266 e 275), 1 de 
enderbito (271A) e 1 de sillimanita-biotita-granada-gnaisse (274). 
No diagrama QAP normativo de Streckeisen (1974), na Figura 
1.23, dos 2 charnoenderbitos, apenas 1 incide no campo 
homônimo; o outro cai no campo de charnockito. Neste também 
incide a amostra de enderbito. O sillimanita-biotita-granada-
gnaisse, por sua vez, se posiciona no campo de álcali-feldspato-
charnockito. 

O diagrama da Figura 1.24 mostra a variação dos teores de 
elementos maiores em função dos teores de SiO2. Observa-se, 
aí, que nos casos dos óxidos FeO+Fe2O3 e MgO, os dados 
plotados formam, no sentido do aumento de SiO2, rumos 
descendentes. Quanto aos demais elementos, os dados são 
insuficientes para se verificarem tendências. 

No diagrama de Larsen (1938), na Figura 1.25, observa-se 
que os dados incidem no campo de rochas ácidas, tendo-se 
rumos ascendentes nos casos de SiO2 e K2O e descendentes nos 
casos de Al2O3, FeO, MgO, CaO e Na2O. 

Na Figura 1.26, o diagrama AFM mostra que, das amostras 
em causa, 3 se alinham dentro do campo cálcio-alcalino de Irvine 
e Baragar (1971), ao mesmo tempo incidindo nos campos de 
rochas ricas em SiO2 (2 amostras) e de complexos gnáissicos (1 
amostra). A quarta amostra, que corresponde ao sillimanita-
biotita-granada-gnaisse, tem, como se observa, aí, um 
comportamento anômalo. 

O quimismo cálcio-alcalino de 2 amostras (271A e 275) é 
confirmado no diagrama triangular da Figura 1.27, de Pearce e 
Cann (1973), que relaciona Ti/100, Zr e Sr/2. As outras 2 
amostras ficam fora dos campos definidos neste diagrama. 
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TABELA 1.IX 
Complexo Itatins. Análises químicas e composições normativas 

 
No da Amostra 

892/ 
274 

892/ 
271A 

892/ 
266 

892/ 
275 

 
A* 

 
B* 

 
C* 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

61,58 
10,70 
3,62 
6,67 

<0,10 
2,61 
2,54 
3,29 
4,29 
0,91 

<0,10 
- 

0,67 
- 

71,38 
14,44 
0,90 
1,59 

<0,10 
0,63 
2,58 
4,05 
3,29 
0,32 

<0,10 
- 

0,41 
- 

69,60 
15,35 
1,15 
1,28 

<0,10 
0,57 
2,57 
4,93 
3,42 
0,41 

<0,10 
- 

0,39 
- 

63,80 
15,93 
1,92 
3,54 

<0,10 
2,03 
4,21 
3,47 
1,57 
0,48 
0,17 

- 
0,41 

- 

51,86 
16,40 
2,73 
6,97 
0,18 
6,12 
8,40 
3,36 
1,33 
1,50 
0,35 
0,80 

- 
- 

50,28 
17,67 
1,30 
7,46 
0,14 
9,27 
9,72 
1,96 
0,63 
0,89 
0,21 
0,47 

- 
- 

51,84 
4,47 
2,23 
7,32 
0,14 

21,41 
10,99 
0,56 
0,17 
0,32 
0,06 
0,49 

- 
- 

 

Total - - - - - - - 
 CO2 (%) 

Ag 
B 
Ba 
Cd 
Ce 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Rb 
Sr 
ThO2 
V 
Zn 
Zr 
Y 
Yb 

- 
- 
- 

900 
- 
- 
- 

124 
31 

- 
<10 

77 
- 

122 
112 
<30 
132 

<200 
210 

- 
- 

- 
- 
- 

860 
- 
- 
- 
8 

<5 
- 

<10 
10 

- 
159 
134 
<30 

21 
<200 

38 
- 
- 

- 
- 
- 

510 
- 
- 
- 

14 
<5 

- 
<10 

5 
- 

132 
96 

<30 
15 

<200 
98 

- 
- 

- 
- 
- 

800 
- 
- 
- 

44 
<5 

- 
<10 

12 
- 

116 
280 
<30 

57 
<200 

52 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
0,3 
10 

270 
0,2 
48 
45 

300 
140 

- 
20 

160 
8 

45 
440 

- 
200 
130 
100 

- 
- 

- 
0,3 
40 
15 

- 
- 

200 
2000 

80 
- 

15 
1200 

0 
2 

27 
- 

150 
50 
30 

- 
- 

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Aegirina 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Calcita 
Wolastonita 
Feldspatoide 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Cromita 

16,14 
26,22 
28,83 
1,81 

- 
8,87 

10,40 
- 
- 
- 
- 
- 

1,79 
- 

5,54 
0,04 
0,24 
0,02 

28,49 
19,54 
34,44 
11,59 

- 
0,70 
3,06 

- 
- 
- 
- 
- 

0,61 
- 

1,33 
- 

0,23 
- 

22,30 
20,36 
41,80 
9,68 

- 
1,83 
1,41 

- 
- 
- 
- 
- 

0,77 
- 

1,69 
0,02 
0,23 

- 

24,64 
9,53 

30,17 
20,57 

- 
- 

9,59 
- 

1,21 
- 
- 
- 

0,93 
- 

2,92 
0,01 
0,41 
0,01 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 Larsen 12,9967 22,2833 22,3000 13,0567 - - - 
 Q 

A 
P 
F 

22,11 
72,86 
5,03 

0 

30,29 
43,76 
25,95 

- 

23,72 
51,62 
24,66 

- 

29,02 
22,47 
48,39 

- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 MgO 
Alk 
FeO 

12,95 
37,61 
49,44 

6,07 
70,72 
23,21 

5,07 
74,24 
20,69 

16,43 
40,79 
42,79 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 MgO 
K2O 
Na2O 

25,61 
42,10 
32,29 

7,90 
41,28 
50,82 

6,39 
38,34 
55,27 

28,71 
22,21 
49,08 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 892/274 − sillimanita-biotita-granada-gnaisse; 892/271A − enderbito; 892/266 − charno-
enderbito; 892/275 − charno-enderbito; A − diorito (média 50 amostras); norito (média 39 amostras); C − piroxenito (média 20 amostras). 
* Análises compiladas de Nockolds (1954) 

No conjunto, os dados litoquímicos acima examinados, sobretudo por serem muito escassos, não permitem maiores deduções a respeito 
da gênese do Complexo Itatins, ao contrário – como se viu anteriormente – das informações geocronológicas sobre essa unidade 
litoestratigráfica. 
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1.2.3 − Complexo Serra Negra 
 
1.2.3.1 − Generalidades 

Nos terrenos pré-cambrianos da região de Serra Negra, no leste 
do Estado do Paraná, rochas metamórficas da fácies granulito 
foram reveladas, pela primeira vez, por Basumallick et al. (1969). 
Estes autores então descreveram, notadamente, as 
características petrográficas de algumas “ocorrências de 
charnockitos” da referida região paranaense. Em imagem de 
radar, esta corresponde na realidade a um núcleo com destacada 
expressão morfológica, distinguindo-se, prontamente, das áreas 
circunvizinhas. 

Estudos posteriores sobre essas rochas foram realizados por 
Lopes Júnior et al. (1977a), em trabalho de mapeamento 
geológico em escala 1:100 000 (Folha Guaraqueçaba). Ao 
mesmo tempo, Batolla Júnior et al. (1977a) dataram, pelos 
métodos K/Ar e Rb/Sr, algumas amostras dessas litologias. 

Prosseguindo com os estudos para o conhecimento de tais 
terrenos de alto grau metamórfico do Leste do Paraná, Silva et al. 
(1981) consideraram-nos como correspondentes a um complexo, 
ao qual deram o nome, aqui também adotado, de Complexo Serra 
Negra. 

No presente relatório, amplia-se a área de ocorrência deste 
complexo em relação àquela admitida no trabalho de Silva et al. 
(1981), considerando-se inclusive como pertencentes a essa 
unidade litoestratigráfica os metamorfitos da “Sequência 
Cachoeira” desses mesmos autores. 

As litologias que constituem esse complexo são metamorfitos 
de fácies não só granulito, que predominam, mas também de 
fácies anfibolito e xistos verdes. 

Cercado pelo Complexo Paraíba do Sul, o Complexo Serra 
Negra faz, com aquele, contatos ora tectônicos, ora cobertos por 
depósitos sedimentares recentes. 

 
1.2.3.2 − Distribuição na área 

O Complexo Serra Negra se distribui por uma região muito 
montanhosa do leste paranaense, adentrando no extremo sul do 
Estado de São Paulo. Corresponde a uma faixa de direção 
nordeste, que aflora desde a região junto à baía de Antonina 
(Paraná) até as proximidades do rio Turvo (São Paulo). Nesta 
última região, uma pequena extensão do complexo ocorre 
isoladamente, alongada também na direção nordeste. 

 

1.2.3.3 − Posição estratigráfica 

O Complexo Serra Negra, a se julgar por dados geocronológicos, 
adiante examinados, foi gerado no Evento Transamazônico por 
processos de acréscimo/diferenciação crustal, com contaminação 
de material previamente incorporado à crosta; ou, então, já existia 
em tempos pré-transamazônicos, tendo sido expressivamente 
envolvido pelo referido evento geodinâmico. Dessa forma, na 
sucessão de unidades litoestratigráficas da folha SG.22 Curitiba, 
parte da folha SG.21 Asunción e folha SG.23 Iguape, esse 
complexo está posicionado no Proterozoico Inferior (1,8b.a – 
2,6b.a), sobreposto ao Complexo Itatins e sobposto ao Complexo 
Paraíba do Sul, aquele gerado provavelmente no Arqueano 
Tardio, por volta de 2.600 MA, este formado no Proterozoico 
Inferior com retrabalhamento e rejuvenescimento expressivo por 
ocasião do Episódio Campo Alegre (600 – 450 MA). 

 
1.2.3.4 − Geocronologia 

O caráter antigo, pré-brasiliano, das rochas metamórficas da 
fácies granulito do Complexo Serra Negra foi inicialmente 
definido, em termos geocronológicos, por Batolla Júnior et al. 
(1977a), e, pouco depois, confirmado por Basei (1979 apud 
TEIXEIRA, 1982). 

Nas Tabelas 1.X e 1.XI, relacionam-se os resultados 
radiométricos existentes para esse complexo: 4 resultados pelo 
método Rb-Sr e 6 pelo método K-Ar (Fig. 1.28). Desses, apenas 2 
(K/Ar) foram obtidos pelo RADAMBRASIL. 

Na Figura 1.29, se apresenta a isócrona Rb/Sr em rocha total, 
obtida com 4 amostras de rochas. Passível de refinamentos, com 
novos dados que venham a ser obtidos no futuro, essa isócrona 
revela a atuação do Evento Transamazônico no complexo em 
causa, similarmente ao que foi constatado, anteriormente, para o 
Complexo Luiz Alves. A idade isocrônica, 2.210 ± 120 MA, é 
interpretada aqui como correspondente ao tempo de formação do 
respectivo grupo de amostras. A elevada razão Sr87/Sr86 inicial 
(0,708), incomum para rochas de alto grau metamórfico do 
Transamazônico, sugere contaminação magmática durante 
processo de acréscimo/diferenciação crustal ou prévia existência 
crustal dos materiais datados (KAUL; TEIXEIRA, 1982). As idades 
arqueanas, obtidas pelo método K-Ar (Tab. 1.XI), parecem 
favorecer esta última hipótese. As idades próximas de 1.030 MA e 
em torno de 1.350 MA, nesta tabela, parecem, por outro lado, 
explicáveis em razão de uma metassomatose potássica que 
atingiu o complexo, conforme observaram Batolla Júnior et al. 
(1977a). 
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TABELA 1.X  
Complexo Serra Negra − Dados Radiométricos Rb-Sr em rocha total 

Nº FIG. 1.28 Nº CAMPO LITOLOGIA Nº LAB. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* FONTE 

86 AT-538-B Enderbito 4566 2,00 489,9 0,91 ±  0,00 0,7074 ±  0,0014 1 
87 SN-3 Charnockito 3689 160,40 504,0 0,92 ±  0,02 0,7376 ±  0,0009 2 
88 SN-5 Charnockito 3789 3,55 619,0 0,02 ±  0,00 0,7091 ±  0,0010 2 
89 SN-6 Charnockito 3795 15,52 419,1 0,107 ±  0,003 0,7126 ±  0,0009 2 

Constantes: λ Rb= 1,42 x 10-10 anos-1; Rb85/Rb87 = 2,6039 ± 0,0047. 
* valores normalizados para Sr86/Sr88 = 0,1194 
Fonte:  1 − Dado inédito CPGeo/Convênio CPRM - IGUSP 

2 − Basei (1979) 
 

TABELA 1.XI 
Complexo Serra Negra − Dados Radiométricos K-Ar em rocha total 

Nº     
FIG. 1.28 Nº CAMPO LITOLOGIA MATERIAL Nº LAB. %K 

  
Idade (MA) FONTE 

90 848LK 22A Norito Plag 4463 0,517 17,64 0,77 3192 ±  370 1 
91 AA - 107 Charnockito Felds 3468 0,759 18,39 5,90 2713 ±  115 2 
92 AA - 104 Charnockito Felds 3470 0,467   9,91 28,90 2530 ±  360 2 
93 AA - 114 Charnockito Felds 3488 3,493 19,07 3,20 1030 ±  120 2 
94 AA - 113 Migmatito Felds 3484 5,490 43,07 0,60 1349 ±  390 2 
95 914-PK-100 Granodiorito Biot 4587 6,488 15,49 10,95 529 ±  10 1 

 
Constantes: λ ε = 0,581 x 10-10 anos -1; λβ = 4,962 x 10 -10 anos -1; % atom K40 em Ktot = 0,01167. 
Fonte:  1 − Vide Geologia 1 

2 − Batolla Júnior, Hama e Lopes Júnior (1977) 
 
1.2.3.5 − Litologias e petrografia 

No Complexo Serra Negra, predominam rochas metamórficas da 
fácies granulito. Trata-se de charno-enderbito, enderbito e norito, 
que se associam a granodiorito gnáissico, granada-piroxênio-
biotita-gnaisse, biotita-gnaisse, kinzigito, diorito, tonalito e 
migmatitos. Pertencem, também, a esse complexo, conforme já 
mencionado, um conjunto de litologias metamórficas 
dominantemente da fácies xistos verdes, que Silva et al., (1981) 
designaram de “Sequência Cachoeira”: sericita-biotita-clorita-
quartzo-xisto, muscovita-quartzo-xisto, anfibolito, metabasito, 
metapiroxenito, hornblenda-gnaisse, protomilonito, muscovita-
biotita-quartzito, magnetita-quartzito, fuchsita-quartzito, quartzo-
xisto, muscovita-biotita-quartzo-xisto, metarenito, metarcósio, 
magnetita-mica-quartzo-xisto, mica-quartzo-xisto, metachert, 
metargilito, xisto magnesiano, meta-ultrabasito, tremolita-
actinolita-xisto e filito. 

As informações petrográficas sobre essas litologias são 
escassas, restringindo-se àquelas da fácies granulito e do 
granodiorito gnáissico, que parece ser mais ou menos expressivo 
no complexo. 

A) Charno-enderbito, enderbito e norito 

Essas rochas apresentam características muito similares e, 
praticamente, mesma constituição mineralógica, variando apenas 
nesta as proporções dos diferentes componentes minerais. 
Apresentam cores escuras, que variam em geral do cinza ao 
preto, granulação média a grosseira e estrutura maciça ou 
levemente orientada. Ao microscópio, mostram textura 
granoblástica típica e composição formada por plagioclásio, 
hiperstênio e proporções variadas de feldspato alcalino, quartzo e 
hornblenda. Ocasionalmente, contêm diopsídio. O plagioclásio 
ocorre como grãos anédricos, é frequentemente antipertítico e 
tem composição de andesina ou labradorita. O hiperstênio 
apresenta-se em cristais anédricos, com pleocroísmo que varia 
de rosa a esverdeado. O feldspato alcalino é microclínio, em geral 
geminado. O quartzo ocorre em grãos anédricos, sendo ausente 
em norito. A hornblenda é pleocroica, pardacenta, apresentando-
se em prismas por vezes bem desenvolvidos; ocasionalmente, 
exibe evidências de que provém de cristais de hiperstênio e 
diopsídio, desenvolvendo-se, então, ao longo de fraturas, 
clivagens e bordos desses cristais. 

Em percentagens muito pequenas, ocorrem biotita e clorita. 
Como acessórios, cristais de granada, apatita, zircão e minerais 
opacos. 

B) Granodiorito gnáissico 

Esta rocha é de coloração cinza e granulação fina a média, 
apresentando fino bandamento (estrutura gnáissica). Ao 
microscópio, esta estrutura pode ser percebida ligeiramente, 
traduzida por uma alternância de bandas predominantemente 
formadas por plagioclásio, quartzo e biotita, com outras à base de 
microclínio e quartzo. O plagioclásio (oligoclásio) aparece 
frequentemente maclado polissinteticamente, sob a forma de 
grãos anédricos e em prismas curtos. Está um pouco alterado 
para sericita. No contato com grãos de quartzo, origina textura 
mirmequítica. O quartzo é anédrico, com forte extinção ondulante. 
O microclínio, igualmente anédrico, sempre mostra a macla albita-
periclina. Altera-se para argilo-minerais. Outros constituintes da 
rocha são: biotita, minerais opacos, zircão, sericita e clorita. A 
biotita é escassa; forma plaquetas subédricas orientadas na 
rocha, com pleocroísmo de castanho escuro a castanho 
amarelado claro e alteração para clorita. 

As características dos grãos de quartzo e de microclínio 
sugerem que a rocha se submeteu a um aporte tardio de K, ou 
seja, a uma metassomatose potássica. 

 
1.2.3.6 − Caracterização litoquímica 

Dispõe-se de resultados analíticos de apenas 2 amostras de 
rochas do Complexo Serra Negra (Tab. 1.XII) − 2 amostras de 
noritos. Por tratar-se de dados tão escassos, apenas serão feitos, 
a seguir, breves comentários sobre os resultados obtidos com a 
aplicação dos mesmos em diferentes diagramas triangulares e 
binários. 

No diagrama QAP de Streckeisen (1974), os dados relativos 
às 2 amostras incidem nos campos dos noritos e dos quartzo-
noritos (Fig. 1.30). 

No diagrama em que se verifica a variação dos elementos 
maiores (sob forma de óxidos) em função de SiO2 (Fig. 1.31), 
como nos diagramas de Larsen (1938) (Fig. 1.32), e da relação 
entre Na2O, K2O e MgO (Fig. 1.33), observa-se que os resultados 
são bastante semelhantes aos obtidos, atrás, para o Complexo 
Luiz Alves, pois os pontos tendem a se posicionar na altura das 
composições básica e intermediária, formando rumos sugestivos 
de diferenciação ígnea. 

No diagrama AFM (Fig. 1.34), os pontos estão no campo das 
rochas máficas e de quimismo toleítico. 

No diagrama que relaciona Ti/100, Zr e Sr/2, de Pearce e 
Cann (1973) (Fig. 1.35), as amostras em causa estão no campo 
cálcio-alcalino. 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP  %Ar40 

atm 
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No diagrama de Naqvi (1976) (Fig. 1.36), e naquele que 
relaciona Na2O + K2O contra SiO2 (Fig. 1.37), os dados são 
insuficientes para se visualizar rumos; entretanto, sugerem 
comportamento análogo ao dos metamorfitos da fácies granulito 
do Complexo Luiz Alves, atrás focalizado. 

No diagrama de Tarney (1976) (Fig. 1.38), as 2 amostras 
incidem no campo aí definido como de gnaisses arqueanos. 

No geral, os escassos dados litoquímicos aqui brevemente 
comentados são indicativos, com apoio em informações 
petrográficas, de uma semelhança, conforme já mencionado, 
entre a presente unidade litoestratigráfica e o Complexo Luiz 
Alves, este caracterizado, atrás, como uma unidade 
essencialmente de origem ortometamórfica. 
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TABELA 1.XII 
Complexo Serra Negra − Análises químicas e composições normativas 

No da Amostra 
914/   
099 

848/   
22A A B C 

 SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

44,82 
12,61 
  4,85 
10,80 
  0,22 
  8,84 
11,94 
  1,90 
  0,45 
  0,80 
  0,13 

- 
  0,10 

53,80 
16,07 
  4,26 
  5,65 
  0,16 
  4,22 
  8,42 
  3,30 
  0,45 
  0,74 
  0,32 

- 
- 

51,86 
16,40 
  2,73 
  6,97 
  0,18 
  6,12 
  8,40 
  3,36 
  1,33 
  1,50 
  0,35 
  0,80 

- 

50,28 
17,67 
  1,30 
  7,46 
  0,14 
  9,27 
  9,72 
  1,96 
  0,63 
  0,89 
  0,21 
  0,47 

- 

51,84 
  4,47 
  2,23 
  7,32 
  0,14 
21,41 
10,99 
  0,56 
  0,17 
  0,32 
  0,06 
  0,49 

- 

 Total - - - - - 
 CO2(%) 

Ag 
B 
Ba 
Cd 
Ce 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Rb 
Sr 
ThO2 
V 
Zn 
Zr 
Y 
Yb 

- 
- 
- 

168 
- 
- 
- 

330 
120 

- 
46 

168 
- 
- 

540 
<30 
510 
380 
210 

- 
- 

- 
<1 

<10 
182 
<20 

- 
 19 
 65 
 12 
120 
<20 

72 
<10 

- 
295 

- 
200 

<200 
116 
98 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
  0,3 

10 
270 

  0,2 
48 
45 

300 
140 

- 
20 

160 
8 

45 
440 

- 
200 
130 
100 

- 
- 

- 
  0,3 

40 
15 
- 
- 

200 
2000 

30 
- 

15 
1200 

0 
2 

27 
- 

150 
50 
30 
- 
- 

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Aerigina 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Calcita 
Wolastonita 
Feldspatoide 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Cromita 

- 
  2,74 
16,45 
25,17 

- 
28,48 
  1,69 
16,16 

- 
- 
- 
- 

  1,56 
- 

  7,33 
  0,04 
  0,31 
  0,07 

  9,56 
  2,73 
28,62 
28,41 

- 
10,08 
11,89 

- 
- 
- 
- 
- 

  1,43 
- 

  6,46 
  0,02 
  0,78 
  0,01 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 Larsen 16,19   0,09 - - - 

 Q 
A 
P 
F 

0 
  9,81 
90,19 
0 

13,79 
  7,56 
78,65 

- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 MgO 
Alk 
FeO 

32,48 
  8,90 
57,62 

24,18 
21,49 
54,33 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 MgO 
K2O 
Na2O 

79,00 
  4,02 
16,98 

52,95 
  5,65 
41,40 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 914/099 e 848/22A − noritos; A − diorito (média 50 amostras); B − norito (média 39 
amostras); C − piroxenito (média 20 amostras). 
* Análises compiladas de Nockolds (1954) 
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1.2.4 − Complexo Paraíba do Sul 
 
1.2.4.1 − Generalidades 

Em seu trabalho de caráter pioneiro, no vale do Paraíba do Sul, 
domínios da Folha SF.23 Rio de Janeiro, Lamego (1936) separou 
um conjunto de litologias que chamou de “Série de Minas”, de 
idade supostamente algonquiana, de outro conjunto litológico, que 
designou de “gneiss archeanos”. No mapeamento realizado pelo 
Projeto RADAMBRASIL, na referida folha (MACHADO FILHO et 
al., 1983), tais conjuntos foram identificados como sendo, 
respectivamente, o Grupo Andrelândia e o Complexo Paraíba do 
Sul. 

Rosier (1951 apud BRANDALISE et al., 1976), dando início a 
uma série de importantes levantamentos no Estado do Rio de 
Janeiro, dividiu o Arqueano das regiões de Friburgo e Paraíba do 
Sul em vários complexos. Pouco depois, Ebert (1954), em Minas 
Gerais, definiu a Série Paraibuna como unidade que transgredia 
sobre o Arqueano, formada por grauvacas conglomeráticas ou 
varvíticas, parcialmente laminadas, e por um quartzito basal. 
Nesta mesma época, Rosier (1954) usou o termo Complexo 
Paraíba do Sul para designar um conjunto de rochas 
heterogêneas e muito tectonizadas, aflorantes na região de 
Paraíba do Sul e Nova Friburgo. A seguir, Ebert (1954) substituiu 
o termo Série Paraibuna por Série Paraíba, reconhecendo que tal 
unidade era mais típica no vale do rio Paraíba do Sul. Logo após, 
este mesmo pesquisador registrou que uma das grandes 
características desta série era a de apresentar uma grande adição 
de potássio, traduzido por microclinização e biotitização (EBERT, 
1956). Criou também, neste trabalho, a série Juiz de Fora, 
formada por gnaisses catazonais. 

Rosier (1957) idealizou um complexo sistema de “nappes” 
superpostos para a Serra dos Órgãos e designou a área a 
noroeste desta de “Faixa do Paraíba”. Mais tarde, este autor 
(ROSIER, 1965) associou as litologias desta faixa com aquelas da 
“nappe” do Desengano, denominando-as de Série Paraíba-
Desengano, formada por gnaisses de diversos tipos, migmatitos e 
rochas charnockíticas. 

Ebert (1968) chamou de Grupo Paraíba o conjunto de rochas 
metamórficas de fácies anfibolito e granulito, do sul de Minas e 
áreas adjacentes. Formadas, segundo este autor, originalmente 
em ambiente de eugeossinclinal, no quadro de uma faixa 
orogenética assíntica (Faixa Paraibides), essas rochas se 
estenderiam para o sul, até os estados do Paraná e Santa 
Catarina. 

Brandalise et al. (1976) propuseram a designação de 
Associação Paraíba do Sul para o conjunto de litologias das 
séries Paraíba-Desengano (ROSIER, 1965) e Juiz de Fora 
(EBERT, 1955). Mais tarde, Fonseca et al. (1979) reuniram, sob a 
designação de “Faixa Costeira”, as rochas gnáissicas, 
migmatíticas e granulíticas que se estendem na costa sudeste do 
Brasil, entre os estados do Espírito Santo e de São Paulo. 

Lima et al. (1981) empregaram, pela primeira vez, o termo 
Complexo Paraíba do Sul, no mapeamento da Folha SD.24 
Salvador, para denominar um conjunto de gnaisses granatíferos e 
kinzigitos. Penetrando as folhas SE.24 Rio Doce, SF.24 Vitória e 
SF.23 Rio de Janeiro, esse complexo foi posteriormente mapeado 
por Machado Filho et al. (1983) com essa mesma designação 
(Paraíba do Sul), nestas duas últimas folhas, que englobam a 
área que lhe empresta o nome. Foi registrada, então, uma maior 
variedade de litologias em tal unidade litoestratigráfica: gnaisses e 
migmatitos, extremamente bandados e cataclásticos, incluindo 
rochas kinzigíticas, charnockíticas e granitoides, além de lentes 
de quartzitos, cálcio-silicáticas, anfibolitos, metabásicas e 
mármores. Do sudoeste da Folha SF.23 Rio de Janeiro, esse 
complexo penetra na Folha SG.23 Iguape, e desta finalmente 
passa à SG.22 Curitiba, onde, cerca de 30-50 km a oeste e 
sudoeste da cidade de Curitiba, desaparece sob a cobertura 
sedimentar das formações paleozoicas. Nessas folhas, SG.23 
Iguape e SG.22 Curitiba, o Complexo Paraíba do Sul, conforme 
se verá adiante, apresenta-se constituído, igualmente, por 
diversos tipos de litologias, correspondentes a rochas 
metamórficas produzidas por metamorfismos regional e dinâmico: 
metatexitos, com paleossomas de vários tipos (gnaisses quartzo-
feldspáticos, metatonalito, metadiorito, metagabro, quartzitos, 
anfibolitos, xistos magnesianos, serpentinito, piroxenitos, 

peridotitos, gondito e mármore dolomítico), diatexitos e rochas 
cataclásticas. 

Em trabalhos anteriores sobre os terrenos pré-cambrianos da 
Folha SG.22 Curitiba, o conjunto de litologias que aqui se designa 
por Complexo Paraíba do Sul foi, por outro lado, total ou 
parcialmente enquadrado dentro de distintas unidades 
litoestratigráficas, cronológicas, litológicas e geotectônicas, que 
receberam diversas designações: Complexo Brasileiro − 
designação original de Branner (1915), e Complexo Cristalino, 
indiferenciado, unidades supostas de idade arqueana e formadas 
essencialmente por diferentes tipos de gnaisses e granitos 
(OLIVEIRA, 1925, 1927; CARVALHO, 1936b; OLIVEIRA; 
LEONARDOS, 1943; MAACK, 1947, 1953); Pré-Cambriano, 
formado fundamentalmente por migmatitos (MURATORI, 1966; 
LOPES, 1966; TREIN, 1967; MARINI, 1967; MURATORI; TREIN; 
FUCK; 1969a e b; FUCK; MURATORI; TREIN, 1969; MURATORI 
et al., 1970a); Complexo Cristalino, novamente (MONACO; ZIR 
FILHO; VALENTINI, 1974); Complexo Gnáissico-Migmatítico 
(LOPES JÚNIOR et al., 1977a; PAIVA et al., 1977); Maciço 
Mediano de Joinville (HASUI; CARNEIRO; COIMBRA, 1975); 
Embasamento Retrabalhado e Rejuvenescido (KAUL, 1979); 
Faixa Marginal Norte da Área Cratônica de Luiz Alves (KAUL, 
1980); Complexo Costeiro (HASUI et al., 1981; LANDIM et al., 
1982b); Rochas Gnáissico-migmatíticas Transamazônicas (SILVA 
et al., 1981). 

 
1.2.4.2 − Distribuição na área 

O Complexo Paraíba do Sul se localiza no leste e nordeste da 
Folha SG.22 Curitiba, estendendo-se até a Folha SG.23 Iguape. 
Constituindo um fragmento crustal de formato alongado na 
direção NE-SW, de contornos irregulares, está posicionado, 
grosso modo, nessas folhas, entre um domínio 
predominantemente arqueano, dos complexos Luiz Alves, Serra 
Negra e Itatins, e outro domínio, predominantemente do 
Proterozoico Superior, onde ocorrem os grupos Açungui e Setuva, 
o Complexo Embu e a Suíte Intrusiva Três Córregos. 

O Complexo Paraíba do Sul faz contatos com várias unidades 
litoestratigráficas da área em estudo: complexos Luiz Alves, Serra 
Negra, Itatins e Embu, grupos Açungui, Setuva, Itararé, Formação 
Guaratubinha e Suíte Intrusiva Serra do Mar. Trata-se de 
contatos, na maioria das vezes, por falha. Com o Grupo Setuva, 
há registros de contatos gradacionais − no núcleo da anticlinal de 
Anta Gorda e na região Barra do Turvo − Cajati, bem como de 
contatos discordantes, estes no núcleo da anticlinal de Setuva. 
Contatos discordantes também se verificam, naturalmente, com 
as rochas sedimentares da Formação Campo Tenente. Com os 
diversos corpos graníticos da Suíte Intrusiva Serra do Mar, além 
de contatos por falha, observam-se seguidamente contatos 
bruscos, atérmicos.  

Entre as rochas que compõem o Complexo Paraíba do Sul, 
predominam grandemente, em área, os metatexitos. O neossoma 
dessas rochas, por outro lado, mostra-se quase sempre pouco 
expressivo, prevalecendo, assim, geralmente a porção 
paleossomática. 

Dos diferentes tipos de paleossoma, destacam-se os 
gnaisses quartzo-feldspáticos, que afloram ao longo de quase 
todo o complexo. Biotita-gnaisses e hornblenda-biotita-gnaisses, 
vez ou outra granatíferos, ocorrem na parte sudoeste do 
complexo, em torno de Quintandinha, Mandirituba e Curitiba; ao 
longo da estrada BR-116, trecho de Curitiba a Juquiá, Miracatu, 
Itariri e vizinhanças de Itanhaém. Hornblenda-gnaisse com restos 
de piroxênio foi registrado num único local, na região montanhosa 
que é contornada pelo rio São João, no sudeste do complexo. 
Finalmente, gnaisses quartzo-feldspáticos com plagioclásio ora 
do tipo oligoclásio-andesina, ora do tipo albita, intimamente 
associados a anfibolitos feldspáticos, para os quais mostra 
graduação, ocorrem na região de Morretes-Antonina. 

Metatonalito, metadiorito e metagabro são paleossomas que 
ocorrem sob a forma de corpos com extensão aparentemente 
bastante restrita, aqui e lá atingidos por penetrações quartzo-
feldspáticas (neossomas). Metatonalito aflora poucos quilômetros 
a sudoeste de Contendas, bem como pode ser encontrado em 
diversos afloramentos à beira da estrada BR-376, trecho 
compreendido entre a barragem Vossoroca e o rio Miringuava; 
metadiorito, em alguns afloramentos a poucos quilômetros a 
noroeste de Quitandinha; metagabro, enfim, em um único 
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afloramento, à margem da estrada BR-116, na região que medeia 
entre os granitos Guaraú e Alto Turvo. 

Quartzitos ocorrem sob a forma de lentes, com cerca de 0,5 a 
5,0 km de comprimento e 10 a 200 m de espessura. 
Excepcionalmente, atingem tamanhos maiores. Ocorrendo 
esporadicamente no complexo, parecem mais frequentes a 
sudoeste de Curitiba (regiões de Balsa Nova e Contenda). Três 
dessas lentes foram cartografadas: uma logo a sul de Juquiá, de 
comprimento excepcional, da ordem de 10 km; outra justo a 
sudoeste do Granito Alto Turvo; a terceira em Contenda. Na 
região de Morretes-Antonina, há um tipo particular de quartzito, 
também sob a forma de lentes, encaixadas em gnaisses quartzo-
feldspáticos. Trata-se, neste caso, de quartzitos com magnetita, 
que se estendem numa faixa de aproximadamente 5 km de 
comprimento por algumas centenas de metros de largura, desde 
o vale do rio Mundo Novo, com direção aproximada NNE-SSW, 
até o vale do rio Sapetanduva (GIRARDI, 1969). Entre esses 
quartzitos, há toda uma graduação, desde tipos praticamente 
puros, de coloração clara, em que a magnetita é mero acessório, 
até quartzitos escuros, de grande densidade, formados 
essencialmente por magnetita. 

Anfibolitos ocorrem em três áreas: (1) próxima a Curitiba 
(região de Balsa Nova, Contenda, Catanduva do Sul e Araucária; 
estrada Curitiba – Rio Branco do Sul), (2) junto a Morretes e 
Antonina, (3) ao longo da estrada BR-116, trecho compreendido 
entre os granitos Alto Turvo e Guaraú. 

Nas ocorrências vizinhas a Curitiba, os anfibolitos, sob forma 
de corpos lenticulares, se encontram intimamente associados, via 
de regra, a xistos magnesianos, serpentinitos, piroxenitos e 
peridotitos, formando conjuntos bem individualizados de rochas 
máficas e ultramáficas. Cerca de uma dezena desses conjuntos 
(corpos lenticulares) foram cartografados. Os contatos dos 
anfibolitos com os gnaisses encaixantes regionais é gradual, 
registrando-se passagem de anfibolitos “puros” a anfibolitos 
feldspáticos que, por sua vez, passam a gnaisses quartzo-
feldspáticos ricos em hornblenda. Anfibolito piroxênio com olivina 
foi localizado num único afloramento (pedreira), justo a norte de 
Curitiba, à beira da estrada desta cidade para Rio Branco do Sul. 
As ocorrências junto a Morretes e Antonina são todas de 
anfibolitos feldspáticos. Pequenas camadas destas rochas, de 
espessuras centimétricas ou decimétricas, por vezes associadas 
a xistos magnesianos, aparecem intercaladas, aí, com gnaisses 
quartzo-feldspáticos regionais. Os contatos entre anfibolitos e 
gnaisses, neste caso, são aparentemente bruscos. As 
ocorrências ao longo da estrada BR-116 são semelhantes a estas 
situadas próximas a Morretes e Antonina. Trata-se, também, de 
anfibolitos feldspáticos, nesse caso sob forma de camadas e 
lentes com espessura em geral não superior a 1-2 m, encaixadas 
em gnaisses quartzo-feldspáticos, dos quais se separam por 
contatos mal definidos (NOGUEIRA FILHO, 1967). 

Os xistos magnesianos, conforme visto acima, aparecem na 
forma de lentes, associados às ocorrências de anfibolitos 
próximas a Curitiba e da área de Morretes-Antonina. Ocorrem, 
também, na fazenda Limeira (sul de Juquiá) e na região 
compreendida entre os granitos Guaraú e Mandira (serra do Rio 
Branco). 

Os serpentinitos ocorrem no interior das lentes de xistos 
magnesianos da região em torno de Araucária, junto a núcleos 
residuais de piroxenitos e peridotitos (MARINI, 1967). Afloram, 
também, no município de Cananéia, bairro do rio Branco, no local 
denominado Canela Oca (NOGUEIRA FILHO, 1967). Os gonditos 
são conhecidos em quatro afloramentos da região de Morretes – 
Antonina, no seio de gnaisses quartzo-feldspáticos (GIRARDI, 
1971). 

O mármore dolomítico constitui algumas lentes encaixadas 
em metatexitos da região de Panelas, município de Miracatu. 

Diatexitos ocorrem próximos a Guaraqueçaba, constituindo 
corpos alinhados predominantemente na direção NE-SW (serra 
do Utinga, Itapanhaema, Nhundiaquara e do Maroto); logo a norte 
da baía de Paranaguá (serra do Feiticeiro); na região montanhosa 
situada entre esta baía e a de Guaratuba (serra da Prata), 
formando corpos alinhados nas direções N-S e NNE-SSW, na 
região montanhosa de Saí, logo a norte da baía de São 
Francisco. As encaixantes dessas rochas na maioria das vezes 
são metatexitos, observando-se contatos, nesse caso, geralmente 
gradacionais; outras encaixantes são metamorfitos de baixo grau 
metamórfico do Grupo Setuva e “Xistos” (unidade de 

posicionamento estratigráfico duvidoso), casos em que os 
contatos são sempre bruscos, com ou sem falha. 

Os diferentes tipos de rochas cataclásticas ocorrem, em 
geral, estreitamente associados, com passagem gradual ou 
brusca de um para outro tipo litológico. Produtos de um 
metamorfismo dinâmico, tais rochas estão relacionadas, por outro 
lado, notadamente a falhas importantes, podendo ser 
constatadas, também, não raro, em áreas em que há 
concentração de pequenas falhas. Suas principais ocorrências se 
encontram associadas à Falha Ribeira-Cubatão (entre Miracatu e 
Monganguá) e Falha de Itariri (entre Pedro Toledo e Itariri); na 
região em torno da estrada BR-277 (trecho entre Paranaguá e as 
proximidades da localidade de Pilão de Pedra); em diversos locais 
da região montanhosa situada entre as baías de Paranaguá e 
Guaratuba (serra da Prata e arredores); entre Garuva e 
Guaratuba. 

 
1.2.4.3 − Posição estratigráfica 

A evolução do Complexo Paraíba do Sul ─ unidade 
litoestratigráfica formada por rochas metamórficas notadamente 
da fácies anfibolito, recua, no mínimo, ao Proterozoico Inferior 
(Evento Geodinâmico Transamazônico), conforme se verá, 
adiante. No final deste período, esse complexo atingiu 
estabilidade tectônica regional. No decurso do Proterozoico 
Superior, foi atingido, em determinadas áreas, por efeitos do 
Evento Geodinâmico Brasiliano e do Episódio Campo Alegre. 

Na sucessão de unidades litoestratigráficas da área em 
estudo, o Complexo Paraíba do Sul está posicionado, dessa 
maneira, acima do Complexo Serra Negra e abaixo do Complexo 
Embu e Grupo Setuva, admitindo-se, para o Serra Negra, que é 
formado principalmente por rochas metamórficas da fácies 
granulito, idade mínima igualmente transamazônica, e, para o 
Embu e o Setuva, idades referíveis ao Proterozoico Médio. 

 
1.2.4.4 − Geocronologia 

Dispõe-se de duas dezenas de resultados radiométricos pelo 
método Rb-Sr, no momento, para o Complexo Paraíba do Sul na 
área em estudo (Fig. 1.21 e 1.28) (Tab. 1.XIII). Oito desses 
resultados, correspondentes a amostras de gnaisses e 
migmatitos, permitiram a construção da isócrona I da Figura 1.39, 
que revelou idade de 1.420 ± 120 MA, para R.I. = 0,7166 ± 
0,0030. Esta isócrona, com idade recuando aos tempos 
uruaçuanos, necessita, entretanto, de refinamentos, para que 
apresente maior confiabilidade analítica. Originalmente, foi 
calculada por Batolla Júnior, Hama e Lopes Júnior (1977), com 4 
pontos (FB-74/A, FB-74/B, FB-74/C, SC-93/D), resultando em 
1395 ± 145 MA, idade então suposta como sendo relativa à 
Formação Setuva. Na isócrona I se inclui a amostra TT-353L, 
admitida, no presente relatório, como amostra do Grupo Setuva. 
Com 5 outros resultados da Tabela 1.XIII, referentes a amostras 
de rochas que sofreram catáclase e recristalizações, coletadas 
em Morretes, ilha de São Francisco do Sul e Garuva, constituem-
se 2 isócronas (Figs. 1.40 e 1.41): a primeira, com 3 pontos da 
ilha de São Francisco do Sul, que produziu idade de 607 ± 2 MA, 
para R.I. = 0,7101 ± 0,0001; a segunda, com esses mesmos 
pontos e mais os outros 2 restantes, de Morretes e Garuva, que 
revelou idade de 621 ± 12 MA, para R.I. = 0,7101 ± 0,0003. 
Refletindo a influência do Episódio Campo Alegre na área em 
estudo, essas idades isocrônicas próximas de 600 MA 
representam uma importante fase de homogeneização isotópica a 
que se submeteram as rochas datadas, no quadro de uma 
tectônica distensional do fim do Proterozoico Superior e início do 
Eopaleozoico. 

Com relação a datações pelo método K-Ar, dispõe-se de 29 
resultados radiométricos obtidos em diferentes materiais 
(anfibólio, biotita, flogopita, plagioclásio e rocha total) de diversas 
litologias do complexo (Tab. 1.XIV) (Figs. 1.21 e 1.28). Tais dados 
podem ser divididos em 3 agrupamentos. 

O primeiro agrupamento consiste em 17 idades, obtidas em 
migmatitos, anfibolitos e anfibólio-gnaisse da região de Morretes-
Antonina, correspondendo a números de campo precedidos pelas 
siglas MO e A. Verificam-se, aí, os seguintes conjuntos de idades: 
(1) resultados entre 520 e 690 MA (9 resultados); (2) 850, 778 e 
1.193 MA; (3) 1.731 (2 vezes) e 2.348 MA Completam esse 
agrupamento as idades “isoladas” de 1.428 MA e 2.669 MA Esta 
idade arqueana, obtida em rocha total do xisto magnesiano da 
amostra 117, é, provavelmente, consequência de argônio em 
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excesso, pois o seu conteúdo de potássio, extremamente baixo, é 
crítico para o método K-Ar. As restantes idades são interpretadas 
como de rejuvenescimento ocasionado pelo Episódio Campo 
Alegre na área. Atuando com maior ou menor intensidade, tal 
rejuvenescimento se traduziu num maior ou menor grau de 
retrometamorfismo nas rochas em causa. Desse modo, o 
conjunto de idades entre 520 e 690 MA representa as rochas 
mais retrometamorfizadas, enquanto, no outro extremo, o 
resultado de 2.348 MA corresponde a um andesina-labradorita-
anfibolito, rocha praticamente isenta de retrometamorfismo 
(GIRARDI, 1971, p. 112). 

O segundo agrupamento consiste em 5 resultados obtidos em 
amostras coletadas numa região em que incidiu muito 
expressivamente o Episódio Campo Alegre − região costeira entre 
a ilha de São Francisco do Sul e Paranaguá (domínio de rochas 
cataclásticas). Trata-se das amostras 919-JCEF-417, 914-PK-90, 
851-JCDT-103, UC-MAT (2 resultados), correspondentes a idades 
situadas no intervalo 480-598 MA, que refletem o intenso 
rejuvenescimento causado pelo referido episódio. 

O terceiro agrupamento de resultados da Tabela 1.XIV 
consiste em 7 idades, obtidas em migmatitos (3 idades), biotita-
diabásio, mármore, hornfels e ortognaisse, da região Balsa Nova - 
Miracatu. Dessas idades, 5 estão no intervalo 579-690 MA, as 

restantes correspondendo a 1.380 e 319 MA Representando uma 
faixa de direção NE-SW, bem próxima do domínio das rochas do 
Grupo Açungui e da Suíte Intrusiva Três Córregos, a referida 
região se submeteu, necessariamente, à influência do Evento 
Geodinâmico Brasiliano, que causou rejuvenescimento intenso 
(579-690 MA) ou parcial (1.380 MA), bem como migmatização. O 
resultado muito baixo, de 319 MA, obtido em biotita de 
ortognaisse, amostra Rb 924, é explicado pelo fato de o teor de 
potássio no material datado ser muito inferior ao teor médio 
normalmente encontrado para micas. 

Em resumo, o Complexo Paraíba do Sul, na área em estudo, 
representa, à luz de dados geocronológicos disponíveis, uma 
unidade litoestratigráfica gerada em tempos pré-brasilianos, 
possivelmente no Evento Geodinâmico Transamazônico. Pelo 
menos uma parte da unidade foi afetada por metamorfismo, por 
volta de 1.400 MA, e por migmatização e rejuvenescimento no 
Evento Geodinâmico Brasiliano. No Episódio Campo Alegre, novo 
rejuvenescimento a atingiu, desta feita em regime anorogênico 
(metamorfismo dinâmico, metamorfismo retrógrado), traduzido 
por catáclase, recristalização, neomineralização e possível 
metassomatose. 
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TABELA 1.XIII  
Complexo Paraíba do Sul − Dados Radiométricos Rb-Sr em rocha total  

Nº FIG. 1 Nº CAMPO LITOLOGIA Nº LAB. Rb(ppm) Sr(ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* Idade (MA) FONTE 

96 PG-02 Migmatito 132 ≡ 67 148,0 110,4 3,90 ±  0,20 0,7440 ±  0,0030 701 ±  68 1A 
97 A-183 Gnaisse 115 419,0     6,6 184,0 ±  3000   2,260 ±  0,013 512 ±  16 1A 
98 A-308 Migmatito 130   14,6 420,0  0,101 ±  0,005 0,7140 ±  0,0040 - 1A 
99 MO-259 Migmatito 127 261,0   34,5   22,08 ±  0,430 0,8880 ±  0,0050 528 ±  23 1A 
100 ATR-91C Granito 4585** 395,6   5,02 279,4 ±  6,50 3,0178 ±  0,0054 580 ±  13 1B 
101 851 JCDT 103 Granodiorito 4619 109,6 505,0   0,63 ±  0,01 0,7156 ±  0,0026 - 2 
102 948 PK 216 Blastomilonito 5452   75,1 844,2   0,26 ±  0,01 0,7123 ±  0,0005 - 2 
103 948 PK 217 Granitoide 5453 271,1 160,9   4,90 ±  0,10 0,7525 ±  0,0014 680 ±  39 2 
104 914 PK 158 Gnaisse 5454 166,3 170,1   2,84 ±  0,06 0,7455 ±  0,0009 996 ±  60 2 
105 919 JC 417 Protomilonito 4156 147,0 182,8   2,33 ±  0,05 0,7314 ±  0,0007 792 ±  67 2 
106 873 JC 244 Metatexito 4614   53,5 467,1   0,33 ±  0,01 0,7168 ±  0,0008 - 2 
107 SC-93C Migmatito(NEOS.) 3811 ≡ 2294 248,6 313,9   2,30 ±  0,05 0,7585 ±  0,0017 - 3 
108 SC-93D Migmatito(NEOS.) 2298 194,7 331,0   1,71 ±  0,05 0,7490 ±  0,0009 - 3 
109 FB-74B Gnaisse 3769 131,2 277,2   1,38 ±  0,03 0,7450 ±  0,0010 - 3 
110 FB-74C Gnaisse 2296 123,7 317,0   1,13 ±  0,03 0,7376 ±  0,0011 - 3 
111 FB-74A Gnaisse 3812   96,9 154,1   1,83 ±  0,04 0,7525 ±  0,0006 - 3 
112 MH-160A Gnaisse 4568 ≡ 4452**   83,8 210,0   1,16 ±  0,02 0,7523 ±  0,0014 - 1B 
113 MH-160B Gnaisse 4569** 140,3 289,5   1,05 ±  0,02 0,7365 ±  0,0015 - 1B 
114 MH-160CN Gnaisse   130,2 162,3   2,33 ±  0,05 0,7586 ±  0,0013 - 1B 
115 MH-160CP Gnaisse 4579 101,9 202,3   1,46 ±  0,03 0,7525 ±  0,0008 - 1B 

** Sem informações do local de coleta 
Fonte:    1 − Dado inédito CPGeo; (A) − análise por U. Cordani e P. Abrão 

2 − Vide Geologia 1 
3 − Batolla Júnior et al. (1977a) 

Constantes: λRB = 1,42 x 10-11 anos-1; Rb85/Rb87 = 2,6039 ± 0,0047. * valores normalizados, considerando-se como constante Sr86/Sr88 = 0,1194 
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TABELA 1.XIV  

Complexo Paraíba do Sul − Dados Radiométricos K-Ar em rocha total 

Nº 
FIG. 1 Nº CAMPO LITOLOGIA MATERIAL 

Nº 
LAB. %K 

  
Idade (MA) FONTE 

116 MO-113 Migmatito ANF. 1686 1,291   3,29 11,0  550 ±  37 1A 
117 MO-1a Migmatito BIOT. 1248 6,835 18,40 1,4   578 ±  30 1A 
118 MO-16a Migmatito ANF. 1689 1,014   2,43 45,4   522 ±  47 1A 
119 A-35 Migmatito ANF. 1246 1,809   0,54 2,1   628 ±  32 1A 
120 A-413 Migmatito ANF. 1242 0,602   1,76 14,4   620 ±  34 1A 
121 A-420 Anfibolito ANF. 1672 0,673   4,46 11,4 1193 ±  28 1A 
122 A-25A Anfibolito ANF. 1690 0,142   0,47 50,1   691 ±  65 1A 
123 A-306 Anfibolito ANF. 1249 0,329   0,98 56,7    629 ±   56 1A 
124 MO-249 Anfibolito ANF. 1245 0,592   5,04 7,5 1428 ±  64 1A 
125 A-295 Anf. Gnaisse ANF. 1241 0,778   1,98 7,1    550 ±  28 1A 
126 A-467 Anfibolito ANF. 1243 0,841   2,32 4,1    590 ±  30 1A 
127 A-307 Anfibolito PLAG. 1826 0,103   1,17 15,3 1731 ±  83 1A 
128 A-184a Anfibolito PLAG. 1823 0,792   3,39 11,3    850 ±  73 1A 
129 A-184a Anfibolito ANF. 1247 0,218   4,05 4,7 2348 ±  89 1A 
130 MO-42 Anfibolito ANF. 1869 0,850   9,61 1,9 1731 ± 37 1A 
131 MO-42 Anfibolito PLAG. 1707 1,414   5,43 7,1   778 ± 46 1A 
132 IG-269B Migmatito ANF.    967 1,704 13,80 8,2 1380 ± 45 2 
133 IG-330 Biot. Diabásio BIOT.    971 7,430 24,80 6,5    690 ± 20 2 
134 IG0BIG Mármore FLOG.    864 7,770 19,20 4,5    610 ± 20 2 
135 A-117 Xisto Magnesiano RT. 1688 0,007   0,16 84,4    2669 ±  498 1A 
136 919-JCEF-417 Protomilonito BIOT. 4576 7,523 20,70 7,45   598 ± 10 3 
137 914-PK-90 Biot. Gnaisse BIOT. 4584 7,760 18,11 18,14 519 ± 7 3 
138 851-JCDT-103 Granodiorito BIOT. 4396 7,499 18,06 1,08 533 ± 7 3 
139 UC-MAT Migmatito BIOT.   727 7,881 17,99 2,8   500 ± 18 4 
140 UC-MAT Migmatito BIOT. * - - - 480 4 
141 SC-93A Migmatito ANF.  3501 0,681   2,23 3,4   680 ±  10 5 
142 873-JC-244 Metatexito BIOT. 4380 7,238 20,16 1,98  604 ±  7 3 
143 Rb-929 Hornfels RT. 1736 3,111   8,41 3,9   579 ±  29 1B 
144 Rb924 Ortognaisse BIOT. 1738 11,512 15,97 3,8   319 ±  17 1B 

 
Constantes: λε = 0,581 x 10-10 anos -1 λβ = 4,962 x 10-10 anos -1 ; % atom K40 em K tot  = 0,01167. 
 
Fonte:  1 − Dados Inéditos CPGeo: (A) Análises por U. Cordani e P. Abrão; (B) Análises por K. Kawashita 

2 − Cordani & Bittencourt (1967) 
3 − Vide Geologia 1 
4 − Cordani & Girardi (1967) * análise do Departamento de Geodésia e Geofísica da Universidade de Cambridge 
5 − Batolla Júnior et al. (1977a) 

 
 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP  %Ar40 

(atm) 
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1.2.4.5 − Litologias e petrografia 

As litologias que compõem o Complexo Paraíba do Sul, conforme 
já registrado acima, são rochas produzidas por metamorfismo 
regional, além de rochas geradas por metamorfismo dinâmico. 
Trata-se de diferentes tipos de metatexitos, apresentando os mais 
variados tipos de paleossoma, associados a diatexitos e rochas 
cataclásticas. 

A) Metatexitos 

Estão englobadas, aqui, rochas formadas por um paleossoma 
mais ou menos transformado e uma porção neossomática de 
aparência aplítica, pegmatítica ou leucrogranítica. Este neossoma 
pode ter sido originado por anatexita, por injeção de material 
magmático ou por fusão parcial in situ. 

Diferentes tipos de estruturas são apresentados por essas 
rochas: estrutura estromatítica (ou epibolítica), surreítica, dobrada 
a microdobrada, schöllen, schlieren, augen ou oftalmítica, 
agmatítica, raramente estruturas dictionítica, ptigmática, arterítica 
e nebulítica. 

I) Neossoma 

Esta porção dos metatexitos é formada, essencialmente, por 
quartzo e feldspato, apresentando frequentemente blastese, 
fenômeno tido normalmente como indicador de metassomatose 
alcalina. 

Ao microscópio, mostra-se constituído por quartzo, 
microclínio, plagioclásio, biotita e hornblenda, além de apatita, 
que aparece como acessório. O quartzo é xenomórfico, em geral 
apresentando forte extinção ondulante e fraturamento devido a 
catáclase. O microclínio é hipídio a xenoblástico, ocorrendo 
também sob a forma de porfiroblastos, apresentando geminação 
albita-periclina, com cristais bastante límpidos, apenas 
ocasionalmente alterados para argilo-minerais. O plagioclásio é 
de composição da albita ou do oligoclásio, exibindo-se sob a 
forma de cristais hipidiomórficos, sem zonação, com maclas albita 
e albita-Carlsbad. A biotita ocorre como finas lamelas 
frequentemente orientadas. A hornblenda é rara. 

II) Paleossomas 

Os metatexitos, conforme já registrado, apresentam como 
paleossomas rochas classificadas como: gnaisses quartzo-
feldspáticos, metatonalito, metadiorito, metagabro, quartzitos, 
anfibolitos, xistos magnesianos, serpentinitos, piroxenitos, 
peridotitos, gondito e mármore dolomítico. 

a) Gnaisses quartzo-feldspáticos 

Estas rochas são de granulação média a grosseira, de coloração 
que varia desde cinza até rosa, seguidamente leucrocráticas, com 
estrutura gnáissica. Sua composição mineralógica é bastante 
variada, com paragêneses quase sempre estáveis, entretanto, na 
fácies anfibolito. Predominam biotita-gnaisses e hornblenda-
biotita-gnaisses. Ao microscópio, estas rochas apresentam-se à 
base de microclínio, quartzo, plagioclásio, biotita e hornblenda, 
correspondendo a composições de granito a granodiorito. Suas 
texturas são dos tipos granular hipidioblástica a xenoblástica, 
ocasionalmente nematoblástica ou lepidoblástica. O microclínio 
ocorre em cristais xenoblásticos, maclado segundo a lei albita-
periclina, ocasionalmente micropertítico e/ou com 
intercrescimento mirmequítico nos bordos. É comum sob a forma 
de porfiroblastos, arredondados ou não. Localmente, apresenta 
evidências de que é produto de neoformação. O quartzo, 
xenoblástico, exibe com frequência feições causadas por esforços 
tectônicos, tais como extinção ondulante, estiramento dos grãos 
e, mais raramente, textura “mortar”. O plagioclásio corresponde a 
oligoclásio, excepcionalmente a andesina; seus cristais são 
hipidioblásticos, maclados segundo a lei albita, com as lamelas 
de macla recurvadas devido a catáclase. A biotita ocorre em 
lamelas subordinadas, com forte pleocroísmo marrom e alteração 
para clorita. A hornblenda se apresenta com pleocroísmo verde-
azulado pálido. Granada, muscovita e epídoto estão presentes em 
algumas amostras, por vezes em quantidades bastante 
significativas: granada, sob a forma de porfiroblastos 
disseminados na rocha; muscovita, em lamelas incolores 
alinhadas segundo a foliação da rocha; epídoto, sob a forma de 
pistacita ou zoizita. Apatita, titanita, minerais opacos, zircão e 
allanita são os acessórios mais frequentes. 

O hornblenda-gnaisse com restos de piroxênio, localizado, 
conforme já se registrou, em apenas um afloramento, é uma 
rocha de cor cinza, com estrutura fortemente orientada, 
granulação média, algo cataclástica, formada basicamente por 
feldspato (plagioclásio), quartzo, hornblenda e biotita, com 
microfraturas preenchidas por epídoto e alguma pirita. Ao 
microscópio, revela textura granoblástica típica, bem como os 
restos de piroxênio acima referidos (provavelmente, ortopiroxênio) 
no interior de cristais de hornblenda, fatos sugestivos de que 
houve retrometamorfismo na fácies anfibolito em rocha da fácies 
granulito (rocha provavelmente de composição norítica). 

Os gnaisses quartzo-feldspáticos da região paranaense de 
Morretes-Antonina classificam-se em oligoclásio-andesina-
gnaisses e albita-gnaisses (GIRARDI, 1969, 1971). Os primeiros 
correspondem à fácies anfibolito; os segundos à fácies xistos 
verdes. 

Os oligoclásio-andesina-gnaisses podem ser divididos em 
dois tipos segundo o referido autor: um rico, outro pobre em 
minerais máficos. Os do primeiro tipo, que podem ser chamados 
de gnaisses biotíticos, são formados por bandas relativamente 
espessas, constituídas principalmente por biotita, alternadas com 
bandas claras, formadas sobretudo por quartzo e feldspatos. 
Epídoto primário, titanita e minerais opacos ocorrem associados à 
biotita. Hornblenda está presente em quantidades subordinadas e 
a percentagem de plagioclásio é sempre superior à dos feldspatos 
potássicos. Nos gnaisses do segundo tipo, pobres em máficos, as 
bandas escuras são finas e raras. Epídoto ocorre em quantidade 
menor que nos gnaisses biotíticos. Muscovita é um componente 
comum. Quanto aos feldspatos, ora predominam os potássicos, 
ora os plagioclásios. Em ambos os tipos de gnaisses, a textura 
das bandas claras é predominantemente granoblástica. Nessas 
bandas, destacam-se porfiroblastos de plagioclásio e de feldspato 
potássico, por vezes arredondados. Notam-se, também, grandes 
cristais de feldspato potássico, englobando os demais minerais, e 
correspondentes a uma geração posterior deste tipo de feldspato. 
Intercrescimentos pertíticos são comuns; intercrescimentos 
mirmequíticos são mais raros, geralmente intersticiais. 

Os albita-gnaisses, à semelhança dos gnaisses acima 
examinados, podem também ser divididos em dois tipos. Num 
deles, a biotita e o epídoto predominam grandemente, a 
quantidade de plagioclásio supera a de feldspato potássico, e a 
muscovita ocorre em pequenas quantidades. No outro tipo, a 
muscovita aparece em proporções significativas, predominando 
sobre a biotita; o epídoto é raro e o feldspato potássico, em geral, 
supera o plagioclásio. O quartzo é mais abundante neste do que 
naquele tipo de rocha. A hornblenda está ausente nos albita-
gnaisses. O epídoto primário se associa comumente às zonas 
micáceas, e ocorre em proporção bem inferior ao secundário, que 
está incluído nas albitas. Os albita-gnaisses mostram fortes sinais 
de cisalhamento, que ocasionou fragmentação dos cristais, 
textura “mortar” em quartzo e feldspatos e forte extinção 
ondulante no quartzo (GIRARDI, 1969). As zonas cisalhadas, 
segundo este autor, permitiram a percolação de soluções que 
provocaram reações mineralógicas características de 
metamorfismo retrógrado. 

b) Metatonalito, metadiorito e metagabro 

Estas rochas têm coloração cinza-escura, cinza esverdeada ou 
cinza-clara, granulação em geral média, estrutura maciça ou 
gnáissica. Ao microscópio, mostram, basicamente, a seguinte 
composição: feldspatos (plagioclásio e microclínio), hornblenda 
e/ou piroxênio. Do metatonalito ao metagabro, aumenta a 
percentagem e basicidade do plagioclásio, bem como a 
percentagem de piroxênio, diminuindo o teor em anfibólio. O 
plagioclásio é hipidiomórfico, apresentando composição que varia 
de andesina sódica a labradorita; exibe geminação segundo a lei 
albita, raramente segundo albita-Carlsbad, com poucos cristais 
zonados. Por vezes, observam-se duas gerações de plagioclásio, 
a primeira, mais cálcica, em geral em avançado estágio de 
saussuritização, enquanto a segunda, mais sódica, consiste em 
cristais quase inalterados. O microclínio exibe geminações albita-
periclina, incipiente alteração e, por vezes, evidências de que é 
produto de neoformação. A hornblenda se apresenta hipídio a 
xenoblástica, com pleocroísmo Ng-verde-oliva, Nm-verde-
pardacento e Np-verde-claro, geminação polissintética muito 
frequente, exibindo, também, inclusões poiquilíticas de quartzo, 
plagioclásio e opacos, bem como alteração para clorita e/ou 
biotita. O piroxênio ocorre sob a forma de diopísidio e/ou augita, 
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estando em maior ou menor estágio de uralitização. O quartzo é 
xenomórfico e, seguidamente, tem extinção ondulante. Minerais 
opacos, esfeno, zircão e apatita ocorrem como acessórios. 

c) Quartzitos 

Trata-se de rochas normalmente de coloração branca, friáveis, de 
granulação média a fina, constituídos fundamentalmente por 
quartzo, com quantidades variáveis de feldspato róseo, biotita e 
muscovita, incluindo, como acessórios usuais, minerais opacos 
(magnetita) e zircão. Nos quartzitos de Morretes-Antonina, a 
magnetita aparece disseminada como acessório principal. 
Eventualmente, a concentração deste mineral aumenta, aí, de tal 
maneira a formar lentes de magnetita compacta, com alguns 
metros de espessura, constituindo corpos de minério. 
Quantidades restritas de clorita, sericita, anfibólio (tremolita?), 
apatita, epídoto, zircão e marcassita foram também observadas 
nestes quartzitos (FUCK; TREIN; MARINI, 1967). 

d) Anfibolitos 

Estas rochas são de coloração verde-escura a cinza-escura, por 
vezes de coloração mais clara, com estrutura maciça ou 
orientada, de granulação fina a média. Compreendem diversos 
tipos petrográficos, desde anfibolitos “puros” até anfibolitos 
feldspáticos. Há, também, anfibolitos piroxênicos, com olivina. 

Os anfibolitos “puros” (hornblenditos) são rochas 
melanocráticas de granulação média a fina, de estrutura maciça 
ou levemente orientada, textura nematoblástica, constituídas por 
cerca de 95% de hornblenda verde-clara, pouco pleocroica em 
seções basais. Outros constituintes desta rocha são biotita, clorita 
e minerais opacos. 

Como anfibolitos “puros” podem-se considerar, também, 
certos tipos de rochas formadas, essencialmente, por outros 
anfibólios. Trata-se de actinolita-anfibolito, tremolita-anfibolito, 
cummingtonita-anfibolito e antofilita-cummingtonita-anfibolito. 

Os anfibolitos feldspáticos são constituídos por hornblenda, 
actinolita, plagioclásio, epídoto, biotita, clorita, quartzo, titanita, 
minerais opacos, piroxênio, apatita, zircão, granada, sericita e 
carbonato (GIRARDI, 1969). A hornblenda pode ser de duas 
variedades: uma com pleocroísmo castanho/castanho 
esverdeado/amarelo; outra com pleocroísmo verde-
escuro/verde/amarelo. Aquela está presente geralmente em 
anfibolitos de grau metamórfico mais elevado; esta é mais comum 
em anfibolitos retrometamórficos (GIRARDI, 1969). A actinolita 
apresenta, também, duas variedades: uma com pleocroísmo 
verde-claro (por vezes azulado)/verde-claro/amarelo, com 
frequentes inclusões de quartzo e minerais opacos; outra com 
pleocroísmo verde-pálido/verde-amarelado pálido/amarelo a 
incolor e hábito comumente fibroso. Restrita a anfibolitos afetados 
por metamorfismo retrógrado, a actinolita, em suas duas 
variedades, provém das hornblendas, sendo comuns os núcleos 
remanescentes destes minerais cercados por actinolita. Os 
plagioclásios são de três tipos: An0-5, An25-35 e An40-54. O epídoto 
(em geral, pistacita) aparece sob a forma de cristais primários, ou 
é produto de alteração de plagioclásio cálcico e de anfibólio. 
Aparece, também, constituindo veios, posteriores aos demais 
minerais da rocha. A biotita, fortemente pleocroica, é produto de 
alteração dos anfibólios. A clorita resulta de alteração também 
destes minerais, ou de biotita, aparecendo em maiores 
quantidades nos anfibolitos mais afetados por retrometamorfismo. 
O quartzo, em geral, ocorre associado aos plagioclásios, em 
bandas alternadas com as de anfibólio, ou está disseminado na 
rocha. A titanita aparece sob forma de cristais isolados 
(disseminados), em pequenos agregados, associada a minerais 
opacos e incluída em clorita. Os minerais opacos correspondem a 
magnetita e ilmenita. O piroxênio é raro, tem cor verde muito clara 
ou é incolor, e corresponde a membro ferrosalítico da série 
diopsídio-hedenbergita. Apatita, zircão e granada são acessórios. 
Sericita e carbonato são produtos secundários. 

Os anfibolitos feldspáticos da região de Morretes-Antonina 
foram classificados por Girardi (1969, 1971) em três tipos, 
levando em conta, principalmente, o teor em anortita nos 
plagioclásios: andesina-labradorita-anfibolitos e oligoclásio-
andesina-anfibolitos, pertencentes à fácies anfibolito, aqueles de 
grau um pouco superior ao destes, e albita-anfibolitos, 
pertencentes à fácies xistos verdes. Os andesina-labradorita-
anfibolitos são praticamente isentos de metamorfismo retrógrado; 
os oligoclásio-andesina-anfibolitos mostram alguns sinais deste 
metamorfismo; os albita-anfibolitos, finalmente, resultaram de 

forte ação retrometamórfica. Em seu trabalho de detalhe sobre 
essas rochas, Girardi (1969) deu particular atenção aos anfibolitos 
cálcicos que as constituem, que foram por ele agrupados em 
diferentes categorias, em função de variações nos índices de 
refração, ângulos axiais, fórmulas pleocroicas, hábitos e cores. 
Essa separação foi feita com auxílio do diagrama de Shido e 
Miyashiro (1959 apud MIYASHIRO, 1975) (Fig. 1.42), que se 
fundamenta nos valores do ângulo 2V e dos índices de refração 
Ny desses minerais. Como se pode verificar, inicialmente, nesta 
figura, é bastante clara a separação dos anfibólios em 2 tipos: 
hornblendas e actinolitas, cada tipo classificado em 2 variedades, 
I e II. A hornblenda I é a de pleocroísmo castanho/castanho 
esverdeado/amarelo, que ocorre praticamente só nos anfibolitos 
de grau metamórfico mais elevado. A hornblenda II é a que 
mostra pleocroísmo verde-escuro/verde/amarelo, e é mais 
comum nos anfibolitos de baixo grau metamórfico. A actinolita I 
corresponde à que exibe pleocroísmo verde-claro (às vezes com 
tons azulados)/verde-claro/amarelo; a actinolita II é a de 
pleocroísmo verde-pálido/verde-amarelado pálido/amarelo a 
incolor. As hornblendas apresentam índices de refração mais 
altos e ângulos 2V mais baixos, em relação às actinolitas. 

Na Figura 1.42, foram lançados, também, os campos A, B e C 
de Miyashiro (1975, p. 255), para se fazer comparações com os 
dados de Morretes-Antonina. Tais campos correspondem a 
actinolitas (A), hornblendas verde-azulada e verde (B) e 
hornblendas castanha esverdeada e castanha (C). Os rumos 
gerais das mudanças óticas desses anfibólios, com o aumento de 
temperatura, são mostrados por setas. Esses rumos, segundo o 
mesmo autor, são semelhantes, nos casos das séries das fácies 
metamórficas de alta e de baixa pressão. 

O anfibolito piroxênico com olivina é uma rocha 
melanocrática, de granulação média, que ao microscópio revela 
uma textura granular hipidioblástica e a seguinte composição: 
anfibólio, piroxênio, antigorita, olivina, minerais opacos e clorita. O 
anfibólio é actinolita, resultado de uralitização do piroxênio. Este 
corresponde a clinoenstatita. A olivina, em cristais arredondados, 
está intensamente fraturada e em avançado estágio de 
serpentinização. Os minerais opacos são acessórios 
relativamente abundantes, frequentemente se apresentando na 
forma de inclusões nos minerais ferro-magnesianos. 
 

 
e) Xistos magnesianos 

Trata-se de rochas de coloração verde, cinza ou preta 
esverdeada, com xistosidade marcante, formadas por extensa 
mineralogia, predominantemente magnesiana e/ou ferro-
magnesiana: antofilita, cummingtonita, actinolita, tremolita, talco, 
antigorita, crisotilo, clorita-olivina, diopsídio, minerais opacos, 
carbonatos e hornblenda, esta nos seus termos menos básicos. 
Ocorrem, entre outros, tipos litológicos que podem ser 
classificados como talco-xisto, talco-tremolita-xisto, tremolita-
xisto, antigorita-talco-xisto, clinocloro-tremolia-xisto, antofilita-
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cummingtonita-xisto, clorita-talco-xisto e clorita-xisto. São rochas 
resultantes de processos retrometamórficos que atuaram sobre 
outras, de composição ultramáfica, dos tipos peridotito e 
piroxenito, estas ainda sob a forma de pequenos núcleos dentro 
daquelas.  

Em sua maioria, os xistos magnesianos pertencem à fácies 
albita-epídoto-anfibolito. 

f) Serpentinitos 

Estas rochas estão associadas aos xistos magnesianos e aos 
restos de ultramáficas (piroxenitos e peridotitos) acima 
focalizados, tendo a mesma origem que aqueles xistos. São de 
coloração verde-escura ou preta, maciças, seguidamente 
cortadas por vênulas milimétricas de crisotilo. Ao microscópio, se 
apresentam constituídas fundamentalmente por antigorita. Os 
outros componentes minerais são asbestos de crisotilo, 
“esqueletos” de antigos piroxênios, talco, tremolita e clorita 
magnesiana. 

g) Piroxenitos e peridotitos 

Associados, como os serpentinitos, aos xistos magnesianos, os 
piroxenitos e peridotitos aparecem, como se viu acima, sob a 
forma de núcleos residuais no interior dos mencionados xistos. Ao 
microscópio, os piroxenitos são constituídos por diopsídio-augita 
(com uralitização incipiente) e talco, além de raras palhetas de 
biotita. Com o aumento da alteração, essas rochas resultam em 
hornblenda-xisto e talco-xisto (?). Os peridotitos, ao microscópio, 
revelam a seguinte composição: olivina, antigorita, crisotilo, 
magnetita, clorita, cummingtonita e um termo da série tremolita-
actinolita. Submetidos a alteração mais profunda, originam clorita-
actinolita-serpentina-talco-xisto e, posteriormente, clorita-talco-
xisto. 

h) Gonditos 

Trata-se de rochas com densidade considerável, estrutura 
maciça, coloração cinza-escura. Ao microscópio, mostram textura 
em geral granoblástica, com tendência a porfiroblástica, e a 
seguinte composição: granada, anfibólio, piroxênio, minerais 
opacos, apatita e biotita (GIRARDI, 1969). Os quatros primeiros 
componentes são os principais; por vezes, constituem pequenas 
faixas uniminerálicas. A granada mostra, comumente, contornos 
idiomórficos, e dimensões, em média, variando de 0,4 a 0,9 mm. 
Suas fraturas se encontram geralmente preenchidas por óxido de 
manganês. O anfibólio pertence à série cummingtonita-grunerita, 
é incolor ou verde-claro, não pleocroico e, seguidamente, tem 
hábito acicular. O piroxênio é do tipo augita. Os minerais opacos 
são magnetita e psilomelano. O quartzo aparece, em geral, 
segundo pequenas faixas, com cristais imbricados em mosaico, 
alongados e com extinção ondulante. Apatita e biotita ocorrem em 
quantidades insignificantes. 

i) Mármore dolomítico 

Trata-se de rocha de coloração cinza-clara, maciça, que ocorre, 
como já se viu, sob forma aparentemente lenticular, dentro de 
metatextitos. Ao microscópio, mostra textura granoblástica, e a 
seguinte composição: carbonatos, flogopita, piroxênio, granada e 
bastita. Essencialmente, é constituída pelos carbonatos, entre os 
quais predomina a dolomita. A flogopita, incolor, em luz natural, 
ocorre como escassos cristais prismáticos disseminados. O 
piroxênio é enstatita, também incolor, com extinção reta, 
birrefringência média a baixa e caráter biaxial positivo; altera-se, 
ao longo de suas fraturas, para bastita. A granada é incolor, em 
luz natural, e isótropa, com os nicóis cruzados. 

A paragênese desta rocha é estável na fácies granulito. 

B) Diatexitos 

Trata-se de rochas granitoides, quase homófanas, de granulação 
média a grosseira, com feições estruturais que lembram rochas 
plutônicas, por vezes apresentando um leve bandamento, ou 
estruturas nebulíticas ou, mais raramente, estrutura do tipo 
“schlieren”. Podem apresentar restitos de composição diorítica ou 
quartzo-diorítica, de formatos elíptico, arredondado ou, mesmo, 
anguloso, e contatos nítidos ou mais ou menos graduais. Ao 
microscópio, os diatexitos exibem textura comumente do tipo 
porfiroblástica e uma composição à base de quartzo, plagioclásio, 
feldspato alcalino, biotita e/ou hornblenda. Em pequenas 
proporções, incluem epídoto, sericita e argilo-minerais; como 

acessórios, apresentam minerais opacos, apatita, zircão, titanita, 
allanita e fluorita. O quartzo se apresenta sob duas formas: como 
cristais xenoblásticos, bastante fraturados e com forte extinção 
ondulante; como cristais neoformados, bastante límpidos e sem 
extinção ondulante. O plagioclásio ocorre, também, sob duas 
formas, ou seja, correspondendo a duas gerações: a mais antiga, 
de composição de oligoclásio-andesina, formada por grãos 
maclados segundo albita e albita-Carlsbad, com as lamelas das 
maclas recurvadas, os cristais algumas vezes zonados, não raro 
fraturados devido a catáclase, e denotando alterações dos tipos 
sericitização e/ou saussuritização; a mais nova geração, de 
composição albita-oligoclásio, sob a forma (ou não) de 
porfiroblastos em geral arredondados. O feldspato alcalino é 
microclínio, que se apresenta como porfiroblastos, tanto 
idioblásticos quanto ocelares, ou como grãos intersticiais na 
matriz da rocha ou, ainda, como resultado de substituição do 
plagioclásio. Intercrescimentos pertíticos e/ou micropertíticos, 
bem como mirmequitos, são feições que podem ser observadas, 
comumente, no microclínio. A biotita aparece dispersa, em 
lamelas semi-orientadas, com pleocroísmo castanho a castanho 
esverdeado, frequentes halos pleocroicos, inclusões de minerais 
opacos, zircão, apatita e esfeno, e alteração para clorita. A 
hornblenda, em geral orientada, é xenoblástica a hipidioblástica, 
possuidora de forte pleocroísmo verde a verde-pardacento, com 
frequentes inclusões de quartzo, feldspato, minerais opacos e 
apatita, e transformação para biotita. 

Refletindo a diversidade dos processos que atuaram na sua 
constituição, essas rochas, como se observa acima, exibem 
feições tipicamente magmáticas ou anatéticas, além de 
características puramente metamórficas-metassomáticas e 
cataclásticas. 

C) Rochas cataclásticas 

Estas rochas, produtos de metamorfismo dinâmico, 
compreendem cataclasitos, protomilonitos, milonitos, milonito-
gnaisses e blastomilonitos. 

I − Cataclasitos 

Trata-se de metatexitos de paleossoma comumente gnáissico, 
que foram submetidos a metamorfismo dinâmico (catáclase e 
neomineralização ou recristalização), sem adquirirem estrutura de 
fluxo. Apresentam coloração geralmente acinzentada e 
granulação fina. Ao microscópio, exibem textura cataclástica e 
composição granítica, com porfiroclastos de feldspatos 
geralmente alongados, imersos em matriz dominantemente 
quartzo-feldspática. O microclínio desta rocha raramente é de 
neoformação. Biotita, por sua vez, ocorre sob forma de finas 
palhetas semi-orientadas, enquanto o quartzo, algo estirado, 
mostra certo grau de recristalização. 

II − Protomilonitos e milonitos 

Estas rochas apresentam características bastante similares. São 
de coloração geralmente cinza-escura, granulação fina até muito 
fina, com forte lineação, que se traduz por certo aspecto xistoso. 
Ao microscópio, apresentam texturas cataclásticas, exibindo 
bandas irregulares, formadas principalmente por lamelas de 
sericita e de biotita, intercaladas por outras bandas ou lentes de 
composição quartzo-feldspática, intensamente cataclasadas. O 
quartzo se encontra, em geral, triturado, com forte extinção 
ondulante; em alguns casos, se mostra sob forma de grãos 
estirados e recristalizados. O microclínio, muitas vezes, é 
claramente produto de neoformação. Este mineral e o 
plagioclásio, por outro lado, se apresentam, em alguns casos, sob 
a forma de porfiroblastos alongados. O plagioclásio, maclado 
segundo a lei albita, exibe as lamelas de macla recurvadas e/ou 
fraturadas. 

III − Milonito-gnaisses 

Trata-se das rochas cataclásticas mais comuns na área. São de 
coloração cinza a cinza esverdeada, granulação média a fina com 
estrutura e textura nitidamente orientadas. Ao microscópio, 
mostram textura cataclástica laminada, ou porfiroclástica, e uma 
composição granítica, formada por microclínio, plagioclásio, 
quartzo, biotita, muscovita, minerais opacos, epídoto, sericita, 
argilo-minerais, carbonato e zircão, com intensas recristalizações 
de quartzo, microclínio e, mais raramente, de plagioclásio. O 
microclínio se mostra maclado segundo albita-periclina, 
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praticamente inalterado e, seguidamente, envolvendo cristais de 
plagioclásio; não raro forma também porfiroblastos, orientados e 
fraturados nas bordas. O plagioclásio, via de regra xenoblástico e 
fraturado, exibe maclas dos tipos albita e albita-Carlsbad, bem 
como alteração do tipo saussuritização. O quartzo possui forte 
extinção ondulante, está bastante triturado e/ou recristalizado e, 
no geral, pode-se dizer que está semi-orientado. Também ocorre 
sob a forma de inclusões arredondadas nos cristais de feldspatos. 
A biotita e a muscovita, em geral associadas, encontram-se 
bastante orientadas, o que é um dos fatores da própria estrutura 
gnáissica dessas rochas. 

 
IV − Blastomilonitos 

Estas rochas são de coloração cinza-escura com manchas claras, 
inequigranulares, de granulação fina a grosseira e com foliação 
bem marcada (estrutura de fluxo). Ao microscópio, apresentam 
textura geralmente porfiroblástica, observando-se que os 
processos de neomineralização e de recristalização dominaram 
sobre os de catáclase. Sua composição é granítica ou 
granodiorítica, à base de quartzo, microclínio, plagioclásio e 
biotita. Como produtos de alteração, incluem epídoto, sericita, 
argilo-minerais e óxidos de ferro secundários; como acessórios, 
minerais opacos, zircão e titanita. O quartzo ocorre sob forma de 
grãos estirados e orientados, de tamanho médio ou grande, com 
forte extinção ondulante, bem como cristais finos, recristalizados, 
em arranjo granoblástico ameboide, fruto de uma recristalização 
sintectônica. Os feldspatos (microclínio e plagioclásio), em cristais 
finos, concentram-se em faixas paralelas, intercaladas com as 
faixas de quartzo; formam, desta maneira, arranjo granoblástico 
interlobado, fruto, do mesmo modo que o quartzo fino, de 
recristalização sintectônica. O microclínio é pertítico e tem 
extinção ondulante. Não se apresenta, pelo menos nas amostras 
analisadas, sob forma de porfiroclastos. O plagioclásio é 
oligoclásio. Este componente exibe macla albita e outras mais 
complexas, encontrando-se parcialmente saussuritizado e 
parcialmente caulinizado. Os cristais finos deste feldspato 
denotam alguma deformação; os maiores (porfiroclastos) estão 
bastante deformados, mostrando as lamelas de maclas 
recurvadas, bem como forte extinção ondulante. A biotita, com 
pleocroísmo traduzido pelo amarelo até o verde-pardo, se 
apresenta em palhetas diminutas, que formam aglomerados 
orientados no seio da rocha. 
 
1.2.4.6 − Caracterização litoquímica 

Foram realizadas 6 análises químicas em amostras de rochas do 
Complexo Paraíba do Sul coletadas pelo Projeto RADAMBRASIL 
(Tab. 1.XV). Trata-se de anfibolitos “puros” (3), anfibolito 
piroxênico com olivina (1), metatonalito (1) e metadiorito (1). 

Resultados compilados de Girardi (1971) − 9 anfibolitos 
feldspáticos − e de Girardi e Santini (1973) − 9 xistos 
magnesianos − também estão aí incluídos, correspondendo a 
amostras coletadas por esses autores na região de Morretes-
Antonina. Das 24 amostras dessa tabela, observa-se que 20 são 
de composição básica, com SiO2 aproximadamente entre 46 e 
52%; 2 têm composição ultrabásica, com SiO2 abaixo de 45%; 2 
mostram composição intermediária, com SiO2 entre 54 e 58%. 

O diagrama de Gokhale e Gothe (1978) (Fig. 1.43), baseia-se 
nos teores de SiO2, FeO e Fe2O3 e serve para distinção entre orto 
e paranfibolitos. Plotados aí, os anfibolitos da Tabela 1.XV se 
revelam rochas ortometamórficas. Girardi (1969), em suas 
investigações de detalhe na região de Morretes-Antonina, já havia 
registrado que a origem provável dos anfibolitos dessa região era 
ortometamórfica. 

O diagrama AFM de Coleman (1977) (Fig. 1.44), relaciona 
Na2O+K2O, ferro total (sob a forma de FeO) e MgO. Verifica-se, 
aí, que cerca de 40% das análises plotadas incidem no campo 
das rochas acumuladas ofiolíticas máficas e ultramáficas; 
aproximadamente 12% (3 pontos) se localizam bem próximo do 
campo de komatiíto; mais ou menos 45% (11 pontos) delineiam 
uma tendência semelhante à tendência Thingmuli. 

No diagrama em que são relacionados MgO, CaO e Al2O3, de 
Coleman (1977) (Fig. 1.45), observa-se que, dos 24 pontos 
plotados, 7 estão no campo de acumulado ultramáfico; 11 estão 
no de acumulado máfico; apenas 1 ponto no campo de peridotitos 
metamórficos. Neste diagrama, as linhas pontilhada e tracejada 
marcam os campos dos komatiítos do oeste australiano, neste 
último caso (linha tracejada) e de komatiítos mineralizados. 

Verifica-se que 50% do total de pontos do diagrama está no 
campo daqueles komatiítos, sendo 4% (1 ponto) no de komatiítos 
mineralizados. 
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No diagrama da Figura 1.46, de Jensen (1976 apud 

FRANCIS; HYNES, 1979), que relaciona Mg, Al e Fe+Ti, para 
distinção entre magmas komatiíticos, toleíticos e cálcio-alcalinos, 
verifica-se que cerca de 55% dos dados aí lançados incidem nos 
campos de komatiítos ultramáficos (8 pontos) e máficos (5 
pontos), enquanto os dados restantes, que perfazem 
aproximadamente 45% do total de pontos, caem no campo 
toleítico (11 pontos). 

As relações entre TiO2 e MgO são examinadas no diagrama 
da Figura 1.47, de Naldrett e Cabri (1976). Como se observa, aí, a 
maior parte dos pontos delineia um campo ou tendência que 
coincide, em grande parte, com o campo ou tendência dos 
komatiítos de Barbeton, Scotia e Yakabindie. 

A Figura 1.48, transcrita de Girardi (1969), mostra a relação 
entre o número de átomos de H e o número de átomos de Si, Ca, 
Mg, Al e Fe das M.S.C. (“modified standard cells”) em xistos 

magnesianos da região de Morretes-Antonina. Nesse gráfico, 
foram lançados, também, por aquele autor, pontos 
correspondentes a olivina-piroxenitos de Union Bay e dos Urais, 
rochas comparáveis, segundo o mesmo, às que deram origem a 
esses xistos. A partir de tal tipo de piroxenitos, se formaram, 
assim, como ilustra esse gráfico, paragêneses cada vez mais 
hidratadas, no decurso de metamorfismo retrógrado: 
primeiramente, se constituíram anfibólio-xistos, de natureza 
predominantemente tremolítica, e finalmente xistos talcosos, 
cloríticos e serpentínicos. O processo envolveu considerável 
adição de H2O. Por outro lado, os elementos de mais expressão 
no mesmo, à exceção do Ca, pouco ou nada variaram durante as 
transformações paragenéticas. As pequenas inclinações 
mostradas pelas linhas de Si e Mg (Fig. 1.48), que expressariam 
pequena tendência de aumento de Mg e diminuição de Si, não 
parecem ter significado estatístico considerável, conforme 
assinala Girardi (op. cit.). 

Resumindo, os dados litoquímicos aqui examinados, de 
anfibolitos, xistos magnesianos, metadiorito e metatonalito no 
Complexo Paraíba do Sul, indicam que essas rochas são 
ortoderivadas, correspondentes, em grande parte, a composições 
de rochas acumuladas máficas e ultramáficas, divididas em 2 
grupos: um de filiação komatiítica, outro de filiação toleítica. As 
análises químicas dos diversos tipos de anfibolitos e xistos 
magnesianos mostra que essas rochas, no decurso do 
metamorfismo retrógrado que as atingiu, sofreram de modo geral 
pequenas variações nos teores dos diferentes elementos 
químicos que as constituem. No caso dos xistos magnesianos, 
foram registradas as variações mais importantes: considerável 
adição de H2O e perda significativa em Ca. 
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TABELA 1.XV 
Complexo Paraíba do Sul. Análises químicas e composições normativas 

 

No da amostra 
848/ 
002 

848/ 
36A 

873/ 
250C 

873/ 
256 

891/ 
240 

891/ 
239.1 

Mo-  
79* 

Mo-  
231* 

A-  
378* 

Mo-
267* 

A- 
337b* 

Mo-
249* 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

44,92 
4,05 
8,90 
2,26 
0,21 

20,55 
13,15 
0,54 
0,12 
0,37 
0,10 
0,56 
3,53 

50,36 
4,33 
5,68 
4,65 
0,25 

10,08 
11,90 
0,74 
0,12 
0,44 
0,07 
0,09 
1,70 

49,50 
16,58 
1,48 
9,83 
0,16 
5,25 
9,52 
4,29 
0,60 
1,11 
0,12 
0,23 
1,11 

42,84 
6,78 

11,12 
4,45 
0,19 

15,50 
10,44 
2,12 
0,13 
0,76 

<0,10 
0,56 
3,38 

49,70 
5,60 
2,83 

10,55 
0,26 

15,94 
9,87 
0,97 
0,63 
0,48 

<0,10 
- 

2,27 

47,73 
13,54 
5,21 
7,46 
0,21 
5,28 

13,13 
2,86 

<0,10 
1,10 

<0,10 
- 

2,64 

48,90 
17,40 
3,08 
7,60 
0,12 
6,72 

10,30 
2,80 
1,26 
0,88 
0,07 
1,60 

48,70 
16,30 
5,57 
9,29 
0,18 
3,15 
8,67 
3,29 
1,17 
2,30 
0,21 
1,04 

47,10 
16,10 
3,38 
8,57 
0,20 
8,02 

12,50 
2,32 
0,43 
0,90 
0,04 
0,49 

49,17 
15,70 
1,96 
9,61 
0,25 
4,65 
8,68 
3,72 
1,05 
1,22 

- 
3,20 

52,30 
14,32 
4,88 
6,85 
0,21 
3,84 

10,03 
2,18 
2,07 
1,47 

- 
2,18 

50,05 
13,91 
2,11 
9,91 
0,26 
3,79 

10,33 
2,95 
1,25 
3,27 

- 
2,32 

 

Total 99,26 90,41 99,78 98,37 99,20 99,36       

 Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sc 
Sr 
V 
Y 
Zn 
Zr 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

234 
46 
27 

136 
N 
N 

96 
N 

30 
374 
270 
48 
N 

116 

  36 
100 

2800 
50 
N 
N 

1080 
N 

33 
116 
250 
160 

N 
60 

 124 
- 

1720 
<5 

- 
<10 
192 

- 
- 

52 
162 

- 
<100 

16 

  75 
52 

122 
112 
<30 
<20 

70 
<10 

64 
<50 
470 
38 

<200 
117 

      

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Aegirina 
Biotita 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Actinolita 
Hedenbergita 
Wolastonita 
Feldspatoide 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Cromita 
Coríndon 
Calcita 

- 
- 
- 

2,36 
- 

0,29 
- 

21,58 
15,12 
52,97 
4,06 

- 
- 

0,26TN 
1,02 
2,27 

- 
0,07 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

2,33 
- 

0,29 
- 

21,84 
15,43 
51,71 
5,64 

- 
- 

0,31TN 
- 

2,40 
- 

0,05 
- 
- 
- 

- 
- 

27,96 
24,56 

- 
5,77 

- 
5,06 
1,06 

- 
30,27 

- 
- 

2,76TN 
- 

2,22 
0,02 
0,29 

- 
- 
- 

- 
- 

7,62 
9,07 

- 
1,16 

- 
1,84 

- 
25,91 
35,18 

- 
- 

1,97TN 
0,77 
16,22 
0,01 
0,25 
0,01 

- 
- 

- 
- 

3,80 
9,34 

- 
5,83 

- 
16,74 
5,12 
43,32 
15,19 

- 
- 

1,21TN 
- 

4,31 
- 

0,24 
0,01 

- 
- 

- 
- 

22,02 
25,59 

- 
0,95 

- 
- 
- 

25,20 
9,90 
6,38 

- 
2,79TN 

- 
7,95 

- 
0,24 

- 
- 
- 

      

Q 
A 
P 
F 

0 
0 

100 
0 

0 
0 

100 
0 

0 
0 

100 
0 

0 
0 

100 
0 

0 
0 

100 
0 

- 
- 

100 
- 

      

M 
A 
F 

65,10 
2,09 

32,81 

64,12 
2,89 

32,99 

24,64 
22,96 
52,40 

48,12 
6,99 

44,89 

52,03 
5,22 

42,75 

25,90 
14,52 
59,59 

      

Fe + Ti 
Mg 
Al 

36,08 
52,51 
9,41 

36,25 
53,17 
10,59 

43,86 
14,90 
41,23 

43,45 
34,72 
21,83 

45,50 
41,76 
12,86 

- 
- 
- 

      

 

MgO 
CaO 
Al2O3 

54,44 
34,83 
10,73 

54,04 
33,70 
12,26 

16,75 
30,37 
52,89 

47,37 
31,91 
20,72 

50,75 
31,42 
17,83 

16,53 
41,09 
42,38 
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TABELA 1.XV 

Complexo Paraíba do Sul. Análises químicas e composições normativas 
 

No da Amostra 
A-   

37a* 
A-

478a* 
A-  

444a* 
A-  

404** 
A-  

450** 
A-  

116** 
A-  

442** 
A-  

444** 
Mo-

47b** 
A-

450a** 
Mo-

46b** 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

49,38 
13,65 
10,01 
5,96 
0,14 
4,71 
9,38 
2,48 
1,31 
1,96 

- 
1,20 

 

51,78 
14,63 
5,05 
7,66 
0,19 
3,26 
9,26 
2,42 
2,53 
1,65 

- 
1,47 

52,00 
2,60 
2,15 
6,80 
0,56 

21,80 
12,40 
0,37 
0,24 
0,44 
0,01 
0,70 

51,80 
3,08 
3,87 
5,83 
0,34 

20,90 
11,90 
0,16 
0,08 
0,35 
0,04 
2,21 

49,10 
4,40 
6,72 
3,34 
0,20 

21,50 
9,65 
0,40 
0,14 
1,55 
0,03 
2,61 

58,20 
2,48 
6,00 
2,08 
0,06 

26,30 
tr 

0,10 
0,11 
0,16 
0,01 
4,58 

51,00 
5,00 
7,02 
1,89 
0,17 

24,50 
5,25 
0,10 
0,06 
0,15 
0,02 
4,88 

54,30 
3,03 
6,83 
2,91 
0,17 

26,50 
0,20 
0,06 
0,04 
0,37 
0,06 
5,25 

52,10 
3,95 
2,02 
5,43 
0,08 

30,70 
tr 

0,12 
0,04 
0,24 
0,02 
5,56 

48,00 
4,24 
6,70 
2,57 
0,11 

27,40 
3,97 
0,09 
0,04 
0,40 
0,01 
6,11 

46,40 
3,70 
5,38 
2,68 
0,16 

33,00 
tr 

0,03 
0,05 
0,30 
0,03 
7,78 

 

Total            

 Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sc 
Sr 
V 
Y 
Zn 
Zr 

           

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Aegirina 
Biotita 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Actinolita 
Hedenbergita 
Wolastonita 
Feldspatoide 
Ilmenita 
Hamatita 
Zircão 
Apatita 
Cromita 
Coríndon 
Calcita 

           

Q 
A 
P 
F 

           

M 
A 
F 

           

Fe + Ti 
Mg 
Al 

           

 

MgO 
CaO 
Al2O3 

           

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 848/002 − anfibolito piroxênio com olivina; 848/36A − hornblendito; 873/250C − 
metatonalito; 873/256 − anfibolito; 851/240 − anfibolito; 891/239.1 − metadiorito; Mo-79, Mo-231, A-378 − andesina-labradorita-anfibolitos; A-
184, Mo-267, A-337b − oligoclásio-andesina-anfibolitos; Mo-249, A-37a, A-478a − albita-anfibolitos; A-444a, A-404, A-450, A-116, A-442, A-
444, Mo-47b, A-450a, Mo-46b − xistos magnesianos. 
*   Análises compiladas de Girardi (1971) 
** Análises compiladas de Girardi e Santini (1973) 
TN − Titanita 
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1.2.5  − Grupo Setuva 
 
1.2.5.1 − Generalidades 

A denominação “Formação Setuva” foi proposta por Bigarella e 
Salamuni (1956) para um conjunto de litologias constituído, 
principalmente, por sericita-quartzitos e, secundariamente, por 
quartzitos e filitos, que constituiriam o núcleo de um anticlinal na 
região de Santaria, a norte de Bocaiúva do Sul. Esse núcleo seria 
constituído também por granito pórfiro intrusivo, com o 
desenvolvimento de anfibolitos, biotita-xistos e rochas com textura 
gnáissica nos contatos com as encaixantes. O contato superior 
dessa formação com a Formação Capiru foi descrito como sendo 
através de discordância angular e, com relação aos seus contatos 
basais com o “Complexo Cristalino”, os autores afirmaram que 
não foram suficientemente definidos. 

Em Bigarella e Salamuni (1958a e b), foram mantidas as 
conclusões feitas em Bigarella e Salamuni (1956), com relação a 
litologias e estruturas da Formação Setuva, bem como quanto à 
posição estratigráfica desta unidade. 

Marini, Trein e Fuck (1967) adotaram, em linhas gerais, as 
proposições de Bigarella e Salamuni (1956), admitindo a 
Formação Setuva como unidade basal do Grupo Açungui. 
Mencionaram quatro áreas de ocorrência desta unidade 
litoestratigráfica: núcleos isolados nas regiões de Betara, Setuva-
Bocaina, Anta Gorda e Ouro Fino. Salientaram, por outro lado, 
que nem sempre é visível a discordância angular entre as duas 
formações, Setuva e Capiru, observada claramente no morro do 
Setuva. Descrevendo, na estrada da Ribeira, contatos 
gradacionais de filitos da Formação Capiru com xistos da 
Formação Setuva, ressaltaram que existiam dúvidas quanto à 
posição estratigráfica desta formação, não se sabendo ao certo 
se suas rochas eram mais relacionadas aos migmatitos que 
ocorrem a sudeste da área de distribuição do Grupo Açungui do 
que propriamente a este Grupo. Citaram, finalmente, como 
principais litologias do Setuva, gnaisses, quartzitos e xistos, com 
participação de metabasitos, além de rochas calcárias, estas 
consideradas ausentes nesta unidade litoestratigráfica, segundo 
as conceituações de Bigarella e Salamuni (1956, 1958a e b). 

Salamuni e Bigarella (1967b) mantiveram a Formação Setuva 
como unidade basal do Grupo Açungui, descrevendo-a como 
formada por dois conjuntos litológicos: o primeiro, representado 
por rochas migmatíticas e ectiníticas; o segundo, representado 
por rochas epimetamórficas, com notável predominância de 
sericita-quartzitos, filitos e metassiltitos. Voltando a ressaltar a 
ausência de rochas calcárias na área mapeada, citaram uma 
datação realizada em migmatitos do Setuva, nos laboratórios do 
Departamento de Geodésia e Geofísica da Universidade de 
Cambridge (Inglaterra), cuja idade correspondeu a cerca de 783 
MA. 

Nos trabalhos da Comissão da Carta Geológica do Paraná, as 
rochas em causa foram incluídas no Grupo Açungui, sendo neste 
individualizadas, apenas, sequências litológicas. Gnaisses, xistos 
e quartzitos, referíveis à Formação Setuva por Bigarella e 
Salamuni (1956, 1958a e b) e Marini, Trein e Fuck (1967), foram 
então colocados em posição inferior na coluna. Dentre os autores 
que, através dessa comissão, mapearam esta unidade, citam-se: 
Lopes (1966), Fuck et al. (1970), Trein et al. (1970a, b e c) e 
Marini et al. (1970). 

Fuck et al. (1969) descreveram a Formação Setuva como 
unidade basal do Grupo Açungui, destacando como suas 
principais litologias: biotita-gnaisses, biotita-muscovita-gnaisses, 
biotita-quartzitos, às vezes com granada e estaurolita, quartzitos 
puros, muscovita-quartzitos, itabiritos, metabasitos e raras lentes 
de mármore dolomítico. 

Marini (1970) considerou a Formação Setuva como 
pertencente a um ciclo geossinclinal anterior ao do Grupo 
Açungui, baseado em evidência de uma discordância angular e 
metamórfica entre essas duas unidades. Segundo este autor, a 
Formação Setuva exibe eixos de dobras mergulhantes para 
sudoeste, enquanto as formações mais jovens do Grupo Açungui 
mergulham para nordeste; as rochas da Setuva apresentam um 
metamorfismo com forte deformação (com segregação de lentes 
de quartzo), enquanto as do Grupo Açungui apresentam 
metamorfismo e deformação mais fracos (sem segregação de 
lentes de quartzo). Marini (1970) ressaltou, ainda, que as 
camadas da Formação Setuva, na Folha Rio Branco do Sul, 
apresentam direções gerais predominantes segundo ENE-WSW, 
com mergulhos em torno de 65º para NNW, sendo que no morro 
Setuva o mergulho é de 60º para SSE, sugerindo esforços 
direcionados no sentido NNW-SSE. Quanto ao ambiente de 

deposição desta formação, Marini (1970) admitiu que este foi, 
provavelmente, de águas rasas, próximas à costa, com área fonte 
relativamente acidentada e sob influência de um clima úmido. 

Fuck et al. (1971), ao se referirem à Formação Setuva, 
destacaram que a mesma é constituída essencialmente por 
quartzo-xistos, quartzitos, micaxistos, paragnaisses e 
metabasitos, com a presença subordinada de quartzitos 
ferruginosos. Ressaltaram que este conjunto litológico está 
estruturado em anticlinais mergulhantes para sudoeste, com 
planos axiais verticalizados ou inclinados para noroeste. 
Concordaram com Marini (1970), no que se refere à posição 
estratigráfica desta unidade, atribuída a um ciclo orogenético 
anterior ao do Grupo Açungui. Admitiram, também, a 
possibilidade de que os gnaisses, xistos e quartzitos aflorantes a 
leste de Castro e Piraí do Sul e sudeste de Jaguariaíva pertençam 
à Formação Setuva, bem como consideraram como pertencentes 
a esta um conjunto de xistos que constitui uma faixa estreita e 
alongada que se estende desde a região de Garuva até o norte da 
baía de Paranaguá. 

Ebert, Brochini e Marini (1971) estudando os gnaisses da 
Formação Setuva e os micaxistos e quartzitos da base do Grupo 
Açungui, ao longo da estrada Bocaiúva do Sul – Tunas, 
concluíram que não existe discordância entre os filitos e quartzitos 
da Formação Capiru e os xistos e gnaisses da Formação Setuva. 
Reorganizaram esta formação em três andares, da base para o 
topo: (1) gnaisses leucocráticos de granulação média até 
grosseira, classificados como “epi-gnaisses granodioríticos”; (2) 
gnaisses finos, escuros, associados a quartzitos; (3) micaxistos e 
quartzitos. Afirmaram que os referidos micaxistos têm a mesma 
composição mineralógica dos filitos da Formação Capiru, 
distinguido-se destes só pela granulação mais grosseira, não 
sendo justificável sua separação do Grupo Açungui. 

Ebert (1971b), estudando em detalhe um perfil ao longo da 
rodovia Bocaiúva do Sul-Tunas, após fazer um minucioso 
comentário sobre os trabalhos realizados até aquela data, 
envolvendo o Grupo Açungui e a Formação Setuva, concluiu pela 
redefinição desta formação como unidade basal do Grupo 
Açungui. Propôs que se utilizasse a denominação “Setuva” 
somente para o conjunto de litologias representado, 
principalmente, por xistos e quartzitos, que são as rochas típicas 
do Morro Setuva. Aos gnaisses, orto e parametamórficos, que 
constituem o núcleo do anticlinal daquela área, propôs a 
denominação informal de “Pré-Setuva”, correlacionando-os a um 
nível do Embasamento Cristalino possivelmente já removido nas 
áreas mais a sul. Afirmou, ainda, que os gnaisses foram atingidos 
por um metamorfismo retrógrado em ambiente de forte 
deformação epizonal, enquanto os xistos e quartzitos apresentam 
um metamorfismo progressivo. Considerou, também, a Formação 
Setuva como isenta de rochas calcárias. 

Kaefer e Algarte (1972b), mapeando a Folha Itararé na escala 
1:250 000, incluíram a Formação Setuva na base do Grupo 
Açungui, atribuindo este ao Pré-Cambriano Superior. Como 
litologias principais da Setuva registraram mica-xistos e gnaisses, 
com ocorrência subordinada de quartzitos, anfibolitos e anfibólio-
xistos. 

Melcher et al. (1973), sumarizando os resultados do 
mapeamento geológico realizado pela PROTEC no vale do rio 
Ribeira do Iguape, confirmaram em parte as observações dos 
geólogos da Comissão da Carta Geológica do Paraná. 
Mantiveram a Formação Setuva no Grupo Açungui, o qual foi 
subdividido em sequências litológicas. Ressaltaram que, na 
região do rio Turvo, no perfil entre Barra do Turvo e a BR-116, 
parecia haver passagem gradual entre os filitos e micaxistos, que 
atribuíram ao Grupo Açungui, e as rochas gnáissicas do 
“Complexo Cristalino”. Observaram, também, intercalações de 
rochas carbonáticas em gnaisses fitados e migmatitos, sugerindo 
que, pelo menos em parte, o “Complexo Cristalino” e o Grupo 
Açungui seriam equivalentes. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) consideraram a 
Formação Setuva como uma unidade independente do Grupo 
Açungui, pertencente ao que chamaram de Pré-Cambriano B. 
Descreveram gnaisses, quartzo-mica-xistos, quartzitos e 
anfibolitos como litologias principais da formação. 

Cordani (1974), ao comentar os dados geocronológicos 
relativos às folhas SG.22 Curitiba e SG.21 Asunción, admitiu 
idade pré-brasiliana para a Formação Setuva. 

Algarte et al. (1974), ao apresentarem o “Relatório Integrado 
do Projeto Sudeste de São Paulo”, mantiveram as observações 
de Kaefer e Algarte (1972b). 

Batolla Júnior, Hama e Lopes Júnior (1977) e Batolla Júnior et 
al. (1977a) adotaram, em linhas gerais, as proposições de Marini 
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(1970) e Fuck et al. (1971) com relação à Formação Setuva. 
Como justificativas adicionais, para separar a Setuva do Grupo 
Açungui, citaram, além da isócrona de cerca de 1.400 MA obtida 
em gnaisses daquela unidade, os seguintes fatos: discordância 
tectônica e metamórfica entre as rochas da Setuva e as do 
Açungui, metamorfismo com forte deformação, com microdobras, 
efeito de transposição e segregação de lentes de quartzo na 
Setuva; os eixos das dobras desta formação mergulham para 
sudoeste, enquanto nas formações superiores mergulham para 
nordeste; na região do anticlinal Tirivas-Anta Gorda os xistos 
ocorrem intercalados aos gnaisses, embora não seja nítida a 
passagem destes para os metassedimentos de mais baixo grau. 
Afirmaram que a Setuva é constituída, fundamentalmente, por 
gnaisses, xistos e quartzitos, com intercalações de anfibolitos e 
metabasitos. 

Com relação à isócrona de cerca de 1.400 MA, atribuída por 
Batolla Júnior, Hama e Lopes Júnior (1977) à Formação Setuva, 
deve-se ressaltar que a mesma foi construída com base em cinco 
amostras, das quais três são de gnaisses do núcleo do anticlinal 
do Setuva e duas são de migmatitos do então chamado 
“Complexo Gnáissico-Migmatítico” na região localizada pouco a 
norte da cidade de Curitiba. Tais rochas foram, neste relatório, 
atribuídas ao Complexo Paraíba do Sul e, por conseguinte, a 
isócrona de cerca de 1.400 MA refere-se a este complexo. 

Paiva et al. (1977) e Rodrigues et al. (1977b), ao 
apresentarem a geologia das folhas de Apiaí e Cerro Azul, em 
escala 1:100 000, consideraram, a exemplo de Batolla Júnior et 
al. (1977a), a Formação Setuva como unidade mais antiga que o 
Grupo Açungui, englobando gnaisses, xistos e quartzitos. 

Morgental et al. (1978b), ao apresentarem os resultados do 
Projeto Geoquímica do vale do Ribeira do Iguape, descreveram a 
Formação Setuva, na região de Anta Gorda-Água Clara (folhas 
Cerro Azul e Apiaí), como constituída por gnaisses orto e 
parametamórficos, xistos, quartzitos e anfibolitos. 

A proposição de Grupo Setuva, em substituição à formação 
Setuva, deve-se a Popp, Angulo e Bigarella (1979). Este grupo foi 
subdividido, por esses autores, em duas unidades 
litoestratigráficas: Formação Meia Lua e Formação Betara. A 
primeira seria constituída por gnaisses, quartzitos, mica-xistos e 
metabasitos, que ocorrem nas localidades de Capivara dos 
Ferreiras e Pombas, estendendo-se até as imediações do morro 
Betara. A segunda, superior, seria constituída por quartzo-xistos, 
quartzitos e quartzo-filitos que ocorrem nos morros Betara e da 
Glória, a oeste de Rio Branco do Sul, e no morro Setuva, 
estendendo-se em direção a Bocaiúva do Sul. 

Veiga e Salomão (1980) propuseram a designação de 
Formação São Sebastião para uma sequência vulcano-
sedimentar polimetamórfica que ocorre ao longo do vale do rio 
São Sebastião, no nordeste da Folha SG.22 Curitiba. 

Relacionaram a essa sequência, de baixo para cima: biotita-
muscovita-xistos de aspecto gnáissico, eventualmente com 
granada e estaurolita, com quartzitos subordinados, quartzo-xistos 
sericíticos e quartzitos finos, micáceos, com magnetita 
relativamente abundante; filitos grafitosos, usualmente com pirita 
e intercalações quartzosas subordinadas; espesso pacote de 
metabasitos (clorita-xistos e anfibólio-clorita-xistos com 
magnetita), anfibolitos e calcoxistos; clorita-xistos e calco-clorita-
xistos com níveis fracamente carbonáticos. Observaram, nessa 
formação, direções de xistosidade geralmente segundo E-W, com 
mergulhos para o quadrante norte, registrando a ocorrência de 
pelo menos duas fases de dobramentos isoclinais. Segundo os 
autores, a posição estratigráfica da Formação São Sebastião 
seria intermediária entre a Formação Setuva e o Grupo Açungui. 

Schöll et al. (1980), estudando em detalhe a região do 
anticlinal do Setuva, adotaram, em parte, as proposições de 
Marini (1970), Fuck et al. (1971), Ebert (1971b). Com Marini 
(1970) e Fuck et al. (1971), concordaram no que se refere à 
posição estratigráfica da Formação Setuva, considerando-a mais 
antiga que o Grupo Açungui. Com Ebert (1971b), ficaram de 
acordo no que diz respeito à posição dos gnaisses daquela 
região, que atribuíram ao que chamaram de “Pré-Setuva” 
(unidade litoestratigráfica anterior ao Açungui). Discordaram deste 
autor quanto à posição estratigráfica da Setuva, considerando-a 
mais antiga que o Grupo Açungui, enquanto Ebert (1971b) 
considerou-a como unidade basal deste grupo. Com relação às 
litologias da Setuva, Schöll et al. (1980) descreveram, 
principalmente, micaxistos, quartzo-mica xistos e quartzitos, com 
ocorrência subordinada de calco-xistos, mármores dolomíticos, 
filitos com magnetita e quartzitos ferruginosos e conglomeráticos. 
Observaram que os contatos dessa formação com o “Pré-Setuva” 
são através de falha de pequeno a médio ângulo e, com o Grupo 
Açungui, através de falha de médio a grande ângulo. Não 

observaram contatos gradacionais entre Setuva e “Pré-Setuva”, 
citando a presença de um “hiato metamórfico e estrutural” entre 
ambos. 

Silva et al. (1981) atribuíram à Formação Setuva um conjunto 
de rochas metapsamíticas (quartzitos, ortoquartzitos, quartzitos 
ferruginosos, muscovita-quartzo-xistos, metarenitos, metarcóseos 
e raros “metacherts”), rochas metapelíticas (filitos) e semipelíticas 
(mica-xistos), rochas gnáissicas, rochas metamáficas e 
metaultramáficas, que apresentam direções gerais próximas a 
N60-80ºE, com variações para E-W, NE ou NW. Afirmaram que 
este conjunto metavulcano-sedimentar foi gerado no mínimo no 
início do Proterozoico Médio e, mais provavelmente, no 
Proterozoico Inferior (Evento Transamazônico). Na conceituação 
desses autores, o Grupo Setuva está distribuído pelas regiões de 
Bocaiúva do Sul-Serra de Bocaina e rio Capivara, na Folha 
SG.22-X-D; Anta Gorda-Água Clara e Pacas-Colônia Marquês de 
Abrantes, na Folha SG.22-X-B. Na região de Anta Gorda-Água 
Clara, consideraram como do Grupo Setuva apenas as rochas 
gnáissicas e suas intercalações ectiníticas, admitindo os ectinitos 
capeantes como sendo do Grupo Açungui lato sensu, apesar 
destes apresentarem idades Rb/Sr convencionais pré-brasilianas. 
Silva et al. (1981) também atribuíram ao Grupo Setuva a idade 
isocrônica de cerca de 1.400 MA, obtida por Batolla Júnior, Hama 
e Lopes Júnior (1977), em gnaisses e migmatitos, e que no 
presente relatório, conforme se viu, é relacionada ao Complexo 
Paraíba do Sul. 

Silva e Algarte (1981b) e Silva et al. (1981) descreveram a 
Sequência Turvo-Cajati nos extremos sul-sudeste do Estado de 
São Paulo e este-nordeste do Estado do Paraná, delimitada pelo 
rio Pardo, falhas da Lancinha e Ribeira-Cubatão, rio Ribeira do 
Iguape e ilha do Cardoso. Consideraram tal sequência constituída 
por três associações litológicas típicas, frequentemente 
transicionais e geralmente rítmicas, formando os seguintes 
conjuntos litológicos: rochas ectiníticas (metapelíticas, 
metapsamíticas, metacarbonáticas, metabásicas e 
metaultrabásicas) com passagens verticais e horizontais entre si, 
quase sempre evidenciando migmatização e feldspatização local; 
rochas gnáissicas com intercalações subordinadas de mármores 
dolomíticos, cálcio-silicatadas, anfibolitos, metabasitos, 
metaultrabasitos, quartzitos e micaxistos, afetados por 
migmatização (gnaisses bandados de Barra do Azeite); rochas 
migmatíticas estromáticas de paleossoma ectinítico predominante 
e diatexitos. Atribuíram idade possivelmente transamazônica a tal 
sequência, considerando-a correlacionável à Formação Setuva. 
Evidenciaram também fases deformacionais nessa sequência: 2 
de dobramentos e 3 em que as rochas foram submetidas a 
clivagem e catáclase. 

A justificativa apresentada por esses autores para a não 
inclusão das rochas da Sequência Turvo-Cajati na Formação 
Setuva foi o fato de que, segundo eles, esta formação não incluía 
rochas carbonáticas. Essa justificativa, entretanto, não é 
considerada como válida no presente relatório, tendo em vista, 
inclusive, que diversos autores já registraram a presença de tais 
rochas na referida formação. Dentre estes, citam-se: Marini, Trein 
e Fuck (1967), Fuck et al. (1969), Marini (1970), Schöll et al. 
(1980), Schöll, Silva e Monastier (1982), Silva e Schöll (1982), 
Fritzsons Júnior, Piekarz e Falcade (1982), entre outros. 

Os gnaisses, migmatitos e diatexitos atribuídos às unidades 
Setuva e Turvo-Cajati por Silva e Algarte (1981b) e Silva et al. 
(1981) são, no presente relatório, considerados como 
pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul. 

Batolla Júnior, Silva e Algarte (1981), ao se referirem ao 
Grupo Setuva e à Sequência Turvo-Cajati, mantiveram as 
proposições formuladas por Silva et al. (1981) e Silva e Algarte 
(1981b). 

Hasui e Fonseca (com. escrita, 1981) colocaram o Grupo 
Setuva, tentativamente, no Proterozoico Inferior. 

Hasui et al. (1981), na nota explicativa do mapa geológico em 
escala 1:500 000 do Estado de São Paulo elaborado pelo Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas – IPT, e Landim et al. (1982a e b) nos 
mapas geológicos deste estado em escala 1:250 000 realizados 
pela Universidade Estadual de Rio Claro, adotaram em linhas 
gerais as proposições de Silva e Algarte (1981b) e Silva et al. 
(1981), com relação às unidades Setuva e Turvo-Cajati, diferindo 
apenas pelo fato de terem chamado esta sequência de Complexo 
Turvo-Cajati. 

Fritzsons Júnior, Piekarz e Falcade (1982) atribuíram ao 
Grupo Setuva uma sequência de xistos, quartzo-xistos, quartzitos 
e rochas associadas que teriam sofrido duas fases diastróficas de 
importância, e estariam sobrepostas ao que chamaram de 
Complexo Pré-Setuva e sotopostas às formações Capiru e 
Votuverava do Grupo Açungui. Propuseram, também, a 
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subdivisão do Grupo Setuva em duas unidades: formações Perau 
(a inferior) e Água Clara (a superior). 

 O Grupo Setuva de Fritzsons Júnior, Piekarz e Falcade 
(1982) aflora sob a forma de núcleos descontínuos, nas regiões a 
norte de Campo Largo, proximidades de Batéias, nas 
proximidades de Rio Branco do Sul, região do Tigre, na região de 
Anta Gorda, a nordeste de Tunas, na região do rio São Sebastião 
e na de Bocaiúva do Sul-Serra da Bocaina. 

Schöll, Silva e Monastier (1982), a exemplo de Fritzsons 
Júnior, Piekarz e Falcade (1982), estenderam os domínios do 
Grupo Setuva para oeste, envolvendo o Granito Cerne, que 
estaria no centro do que chamaram de “anticlinal do Cerne”. Parte 
destas rochas haviam sido reconhecidas por Piekarz (1981) e 
relacionadas ao que chamou de Sequência Perau (núcleo Alto 
Açungui). Com relação à Formação Água Clara, colocada no topo 
do Grupo Açungui por Marini, Trein e Fuck (1967), Schöll, Silva e 
Monastier (1982) sugeriram que fosse colocada, no mínimo, na 
base do Grupo Açungui, corroborando a proposição de Pontes 
(1982). Ressaltaram que as litologias da Formação Água Clara 
apresentam similaridade estrutural e metamórfica com a 
Formação Setuva, sugerindo uma equiparação em termos de 
idade. Com relação ao embasamento deste grupo, destacaram 
que os “augen” gnaisses, migmatitos e granitos de anatexia 
sofreram metamorfismo regional de grau forte, tendo sido 
afetados por duas fases migmatíticas sobrepostas, fato este que 
reforça a justificativa da inclusão de tais rochas no “Pré-Setuva”. 
Consideraram a Formação Setuva como constituída por quatro 
unidades, que são, da base para o topo: sequência clástica a 
clástico-carbonatada, representada por paragnaisses e xistos; 
sequência química inferior, com espessos pacotes de “meta-
cherts”; sequência química e clasto-química superior, com 
mármores dolomíticos e metamargas predominantes; sequência 
vulcano-sedimentar, com metapelitos e metabasitos intercalados. 

Silva e Schöll (1982), estudando a metalogênese dos 
depósitos de barita da região de Água Clara, ressaltaram a 
importância do reconhecimento de uma espessa sequência de 
meta-cherts no Grupo Setuva, com espessuras superiores a 200 
m. Esses meta-cherts foram descritos, na totalidade dos trabalhos 
anteriores, como quartzitos, sob a forma de pequenos níveis ou 
camadas sem expressão cartográfica. 

Neste relatório, adota-se a denominação Grupo Setuva 
(POPP; ANGULO; BIGARELLA, 1979) para um conjunto de 
litologias essencialmente metassedimentar, com metavulcânicas 
associadas, metamorfizado na fácies xisto verde a anfibolito, com 
estruturação geral ENE-WSW, com variação para E-W, NW e NE, 
que apresentam no mínimo duas fases de dobramentos 
superimpostas. Engloba-se neste grupo a denominada Sequência 
Turvo-Cajati de Silva e Algarte (1981b), Silva et al. (1981), Batolla 
Júnior, Silva e Algarte (1981) ou Complexo Turvo-Cajati de Hasui 
et al. (1981) e Landim et al. (1982a e b), excluindo-se do mesmo 
as sequências de mais alto grau de metamorfismo representadas 
pelos denominados “gnaisses de Barra do Azeite” e pelas rochas 
migmatíticas. Exclui-se, também, do Grupo Setuva, por outro 
lado, os gnaisses e migmatitos das regiões de Bocaiúva do Sul - 
Serra da Bocaina, Anta Gorda-Água Clara e rio Capivara. Tais 
rochas, de mais alto grau de metamorfismo e deformação mais 
complexa, foram aqui consideradas como pertencentes ao 
Complexo Paraíba do Sul, a exemplo de Ebert (1971b), Schöll et 
al. (1980), Piekarz (1981), Fritzsons Júnior, Piekarz e Falcade 
(1982) e Schöll, Silva e Monastier (1982), que as supuseram 
pertencentes ao denominado “Pré-Setuva”. 

Incluem-se no Grupo Setuva, por outro lado, os xistos e filitos 
da região a noroeste de Perau, admitidos por Silva et al. (1981), 
Silva e Algarte (1981b) e Batolla Júnior, Silva e Algarte (1981) 
como pertencentes ao Grupo Açungui stricto sensu. 

O posicionamento, redefinido por Pontes (1982) da Formação 
Água Clara, considerada por alguns autores como unidade do 
Grupo Setuva (FRITZSONS JÚNIOR; PIEKARZ; FALCADE, 
1982) ou como base do Grupo Açungui (SCHÖLL; SILVA; 
MONASTIER, 1982), deve ser considerado um problema em 
aberto, havendo a necessidade de mais detalhe para melhor 
definir sua posição estratigráfica. Igualmente, merecem mais 
estudos os migmatitos e quartzitos que ocorrem a leste de Castro 
e Piraí do Sul, bem como a sudeste de Jaguariaíva, e sul e leste 
de Eduardo Xavier da Silva, os quais foram atribuídos, por 
diversos autores, ao Grupo Setuva ou, mesmo, ao embasamento 
mais antigo. 

 
1.2.5.2 − Distribuição na área 

O Grupo Setuva se localiza na porção nordeste da Folha SG.22 
Curitiba e no extremo sudoeste da Folha SG.23 Iguape, 

constituindo faixas ou núcleos isolados, geralmente alongados na 
direção ENE-WSW. A área da mais expressiva ocorrência dessa 
unidade litoestratigráfica está na região de Pariquera-Açu ─ ilha 
do Cardoso, com prolongamento nos sentidos oeste e sudoeste, 
balizada pelas localidades de Cajati e Barra do Turvo. Importante 
faixa de ocorrência está a sul do rio São Miguel, região de Pacas 
─ Marquês de Abrantes; prolongando-se no sentido sudoeste, 
essa faixa abrange a serra da Bocaina, prosseguindo até a área a 
sudeste de Rio Branco do Sul, onde envolve um núcleo de rochas 
gnáissicas e migmatíticas do Complexo Paraíba do Sul (anticlinal 
do Setuva). Associado, desta mesma maneira, a este complexo, o 
Setuva também ocorre a oeste de Rio Branco do Sul, na região 
do rio Capivari, bem como na área do anticlinal de Anta Gorda. 
Pequena área de exposição do Setuva se localiza, enfim, na 
região do curso superior do rio Putunã. 

Quartzitos foram cartografados: (1) na região do anticlinório 
de Anta Gorda; (2) a oeste de Rio Branco do Sul; (3) a sudoeste 
de Barra do Azeite; (4) a sul do rio São Miguel. 

Rochas de natureza metabásica, representadas 
principalmente por anfibolitos, metabasitos e anfibólio-xistos, 
foram individualizadas na região a leste de Epitácio Pessoa (parte 
norte do anticlinório de Anta Gorda). 

Os contatos entre Setuva e Açungui são, na maioria das 
vezes, por falha. Contatos discordantes, sem falhas, foram 
descritos por Bigarella e Salamuni (1956, 1958a e b); Marini, Trein 
e Fuck (1967) e Schöll et al. (1980), entre outros autores. 
Passagens gradacionais entre xistos e filitos desses 2 grupos 
foram descritos por Silva et al. (1981), Silva e Algarte (1981b), e 
Batolla Júnior, Silva e Algarte (1981), na região a noroeste da 
mina do Perau. 

Com o Complexo Paraíba do Sul, o Grupo Setuva mantém, 
também, diferentes tipos de contatos: discordantes, com ou sem 
falha, e contatos gradacionais, examinados, atrás, quando se 
tratou de tal complexo. 

Relativamente aos granitoides da Suíte Intrusiva Três 
Córregos, as rochas do Grupo Setuva apresentam contatos 
tectônicos com o Granito Vargem Grande, a oeste de Epitácio 
Pessoa, e contatos discordantes com o Granito Epitácio Pessoa. 
Na região do rio São Miguel, apresentam contatos por falha com o 
Granito São Miguel. Com o Granito Itapeúna, os contatos estão 
encobertos ou se mostram discordantes. Com os granitos 
Mandira, Serra do Paratiú e ilha do Cardoso, da Suíte Intrusiva 
Serra do Mar, os contatos são tectônicos, discordantes ou estão 
encobertos por sedimentos recentes. 

Na região de Jacupiranta-Cajati, as rochas do Grupo Setuva 
são penetradas por um corpo de rochas alcalinas da Suíte 
Alcalina Ribeira do Iguape. 

Os sedimentos pleistocênicos da Formação Pariquera-Açu 
recobrem em discordância o Grupo Setuva na região a nordeste e 
norte de Pariquera-Açu e nordeste de Jacupiranga. 

Depósitos recentes, representados principalmente por 
sedimentos aluviais, ocorrem irregularmente distribuídos em todo 
o domínio do Grupo Setuva, sendo mais frequentes na região de 
Pariquera-Açu e ilha do Cardoso. 

 
1.2.5.3 − Posição estratigráfica 

O Grupo Setuva, neste relatório, é considerado como tendo se 
constituído, no mínimo, no Proterozoico Médio. Na sucessão de 
unidades litoestratigráficas da área em estudo, ele está em 
posição de unidade homotaxial do Complexo Embu. Por outro 
lado, se posiciona sobreposto ao Complexo Paraíba do Sul e 
sotoposto ao Complexo Canguçu, unidades cujas idades mínimas 
remontam, respectivamente, ao Proterozoico Inferior (Evento 
Transamazônico) e Proterozoico Superior (Evento Brasiliano). 

A isócrona de cerca de 1.200 MA, atribuída, neste relatório, 
ao Grupo Setuva, foi recalculada de dados da CPRM obtidos em 
amostras relacionadas, então, à base do Grupo Açungui, 
provenientes da região logo a noroeste de Perau. Apresentando, 
aparentemente, grande semelhança com as litologias deste 
grupo, as rochas do Grupo Setuva têm, na realidade, foliação 
principal com direção predominante ENE-WSW, bem como 
presença de, no mínimo, 2 xistosidades recortantes, enquanto as 
rochas do Açungui têm foliação principal com direção preferencial 
NE-SW e evidências, geralmente, de apenas 1 xistosidade bem 
marcada. A ocorrência, localmente, de discordância entre esses 2 
grupos, conforme os relatos de diversos autores atrás focalizados, 
é, por outro lado, argumento importante para que se considerem 
os mesmos como unidades distintas. 

 
1.2.5.4 − Geocronologia 
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O acervo de dados geocronológicos relativos ao Grupo Setuva é, 
além de escasso, pouco conclusivo para com ele se esboçar a 
evolução geológica dessa unidade litoestratigráfica. 

Batolla Júnior, Hama e Lopes Júnior (1977) obtiveram, com 4 
amostras de rochas por eles atribuídas a esta unidade, 1 isócrona 
Rb/Sr correspondente a 1.395 ± 145 MA Tais amostras foram 
coletadas no centro do anticlinal do Setuva (3 amostras) e pouco 
a norte de Curitiba (1 amostra), em afloramentos considerados, 
entretanto, no presente relatório, como do Complexo Paraíba do 
Sul. 

Silva et al. (1981) e Silva e Algarte (1981a e b) apresentaram 
2 isócronas Rb/Sr de referência de cerca de 1.170 e 1.330 MA 
atribuídas, por eles, à base do Grupo Açungui lato sensu. Tais 
idades, obtidas em amostras provenientes da região a NW de 
Perau, são aqui atribuídas, no entanto, ao Grupo Setuva. Os 
dados radiométricos com que se construíram essas isócronas 

foram recalculados, no presente relatório (Tab. 1.XVI), obtendo-
se, então, com 4 pontos, a idade isocrônica de 1.212 ± 55 MA, 
com R.I. = 0,7112 ± 0,0024 (Figs. 1.28 e 1.39), interpretada como 
idade mínima do principal metamorfismo do Setuva. Uma amostra 
(TT-353L) desta unidade se posiciona, na referida figura, sobre a 
isócrona aí traçada de aproximadamente 1.400 MA relativa ao 
Complexo Paraíba do Sul. Isto é interpretado, aqui, como 
indicativo de que esse complexo e o Grupo Setuva sofreram os 
efeitos de um mesmo metamorfismo por volta de 1.400 MA. 

Quanto a resultados radiométricos pelo método K-Ar, 
apresentados na literatura geológica como da “Formação” Setuva, 
trata-se, efetivamente, de dados obtidos em gnaisses e 
migmatitos considerados, aqui, como litologias do Complexo 
Paraíba do Sul. 

 

 
TABELA 1.XVI 

Grupo Setuva − Dados Radiométricos Rb-Sr em rocha total  

Nº  FIG. 
1.28 Nº CAMPO LITOLOGIA Nº LAB. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* IDADE FONTE 

145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 

**TT-353L 
TT-355C 
TT-354F 
TT-347B 

**TT-429C 
TT-315B 

**TT-431C 

Xisto 
Filito 
Xisto 
Xisto 
Xisto 
Xisto 
Filito 

4586 
4580 
4587 
4581 
4582 
4583 
4584 

168,4 
173,8 
162,6 
  68,7 
  84,9 
115,6 
150,0 

    47,17 
 127,7 

    35,61 
 100,2 
 105,9 
 387,8 
 191,4 

10,560 ±  0,25 
   3,97 ±  0,08 

 13,514 ±  0,328 
  1,99 ±  0,04 
  2,34 ±  0,05 
  0,86 ±  0,02 
  2,28 ±  0,05 

0,9334 ±  0,0022 
0,7836 ±  0,0011 
0,9374 ±  0,0014 
0,7449 ±  0,0010 
0,7773 ±  0,0013 
0,7253 ±  0,0016 
0,7740 ±  0,0011 

1507 ±  40 
- 

1202 ±  31 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Constantes: λRb = 1,42 x 10-11 anos -1; Rb85/Rb87 = 2,6039 ± 0,0047. 
* valores normalizados para Sr86/Sr88 = 0,1194; (Sr87/Sr86) i = 0,705 ± 0,002 
** Amostras sem informações quanto à localização 
Fonte: 1 − Dado inédito CPGeo; Convênio CPRM/IGUSP 
 
1.2.5.5 − Litologias e petrografia 

O Grupo Setuva é constituído por rochas metamórficas de 
natureza metassedimentar, com intercalações de rochas meta-
ígneas de composição principalmente básica. Trata-se de xistos, 
filitos, paragnaisses, ardósias, metarenitos, quartzitos, 
metarcósios, metagrauvacas, gonditos, rochas cálcio-silicatadas, 
metacalcários e meta-ígneas (básicas, ultrabásicas e 
intermediárias). O metamorfismo dessas rochas é da fácies xistos 
verdes e anfibolito, registrando-se migmatização localmente. 

Os xistos, filitos e paragnaisses são rochas de coloração 
cinza esverdeada, cinza prateada ou cinza em tons 
avermelhados. Apresentam granulação, em geral, média a fina. 
Mostram xistosidade de plano axial bem desenvolvida, na qual a 
xistosidade S1, via de regra, é paralela ao acamadamento original, 
So. Uma segunda xistosidade, S2, é frequentemente observável, 
posicionando-se diagonalmente à primeira. Ao microscópio, a 
textura mais frequente que se observa é a lepidoblástica, dada 
pelo alinhamento de minerais filitosos. A textura porfiroblástica é 
restrita àquelas litologias que contêm porfiroblastos de granada, 
biotita, ou, ainda, de clorita. Mineralogicamente, são compostas, 
principalmente, por quartzo, muscovita, biotita, clorita, sericita e 
feldspatos, nas mais variadas proporções. A presença de granada 
é restrita a alguns xistos pelíticos, devido provavelmente à 
composição especial dos sedimentos originais e às condições de 
metamorfismo a que foram submetidas. A biotita, quando faz 
parte da paragênese com granada, referível à fácies xisto verde, 
zona de granada, apresenta pleocroísmo que varia desde o 
castanho avermelhado até o castanho amarelado; quando não se 
relaciona à granada, zona da biotita e da clorita, apresenta 
pleocroísmo desde verde-pardacento até verde-claro. Os minerais 
acessórios mais frequentes são minerais opacos, turmalina, 
apatita, zircão, titanita e leucoxênio. Podem ocorrer, ainda, 
clinocloro, epídoto, albita e tremolita-actinolita, acompanhando a 
mineralogia essencial da rocha. 

Na região de Pariquera-Açu, ocorrem ardósias, metarenitos e 
filitos associados. As ardósias mostram clivagem característica, 
granulação muito fina e cores acinzentadas. 

Os quartzitos são rochas que apresentam granulação fina a 
média, coloração geralmente clara, variando de cinza a 
esbranquiçada. Quando intemperizados, adquirem tonalidades 
avermelhadas, devido à impregnação com óxido de ferro. Podem 
ser quartzitos puros ou micáceos, mais raramente ferríferos. Em 
análise microscópia, estas rochas apresentam textura 
francamente granoblástica, variando até granolepidoblástica. São 

compostas, essencialmente, por quartzo, podendo conter 
pequenas porcentagens de sericita, muscovita, biotita e opacos. 
Eventualmente, contém microclínio e plagioclásio. Finos estratos 
ferríferos podem ocorrer intercalados nessas rochas, constituindo 
formações ferríferas. 

Os metarcóseos se caracterizam por apresentar feldspatos 
abundantes, além da presença de quartzo. A muscovita e a 
biotita, esta última cloritizada, ocorrem, via de regra, orientadas. 
Os acessórios mais frequentes são zircão e minerais opacos. 
Sericita, epídoto e caolinita são os minerais de alteração mais 
frequentes. 

As metagrauvacas mostram alto percentual em quartzo e 
feldspato, imersos em matriz calcífera. Epídoto, clorita, titanita, 
minerais opacos, carbonato, tremolita, apatita e biotita, aparecem 
como acessórios. 

Os gonditos têm textura granoblástica, sendo constituídos 
essencialmente por quartzo, granada espessartita, anfibólio 
férrico, óxido de ferro (magnetita) e óxido de manganês (SILVA et 
al., 1981). 

Rochas cálcio-silicatadas, produto do metamorfismo regional 
sobre litologias de composição calco-areno-argilosas, apresentam 
calcita + muscovita + biotita + quartzo como paragênese principal, 
podendo gradar, lateralmente, a xistos com feldspatos e a 
metarcóseos. Outra paragênese importante que podem 
apresentar é: quartzo + albita + carbonato + tremolita + actinolita 
± muscovita ± biotita. Epídoto, titanita, turmalina e opacos são os 
acessórios principais dessas rochas. 

Os metacalcários podem ser calcíticos ou dolomíticos, 
apresentam cores que variam desde branca até rosada, mais 
raramente cinza, e são de granulação grosseira a média. 
Microscopicamente, apresentam textura granoblástica típica. A 
mineralogia essencial é representada por calcita e/ou dolomita e 
quartzo. Podem ocorrer, ainda, em pequenas quantidades, 
flogopita, diopsídio, forsterita, tremolita, clorita, clinocloro, albita e 
epídoto. Os acessórios mais frequentes são titanita, escapolita, 
leucoxênio, turmalina, zircão e opacos. Com o aumento da 
contribuição pelítica, essas rochas passam a constituir 
metamargas, calcoxistos e biotita-calcoxistos, que podem gradar 
lateralmente para rochas cálcio-silicatadas. Intercalações de 
níveis carbonosos evidenciam o ambiente redutor em que foram 
depositadas. 

As rochas metaígneas tem aspecto maciço, gnaissoide ou 
xistoso. Apresentam granulação fina a média e coloração 
geralmente cinza-escura a esverdeada. Ao microscópio, estas 
rochas apresentam texturas granoblástica, granonematoblástica 
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ou granolepidoblástica. Texturas ígneas remanescentes podem, 
também, ser observadas em algumas amostras, tal como textura 
subofítica, em que cristais de anfibólio e plagioclásio ocorrem 
interpenetrados. A mineralogia essencial destas rochas está 
representada por plagioclásio (albita) + hornblenda (tremolita-
actinolita) ± quartzo ± biotita ± K-feldspato + epídoto (zoizita). 
Clorita, sericita, carbonato e argilo-minerais são os principais 
minerais de alteração presentes nessas rochas. Zircão, apatita, 
turmalina e esfeno são os acessórios. A hornblenda ocorre, via de 
regra, em grãos prismáticos subalinhados, conferindo textura 
nematoblástica às rochas. Este mineral pode ocorrer, também, 
como núcleos circundados por tremolita-actinolita. O plagioclásio 
encontra-se, via de regra, totalmente sericitizado ou transformado 
em albita e epídoto. A biotita pardacenta e cristais de feldspato 
potássico ocorrem nos termos de composição intermediária. As 
rochas de composição básica apresentam mineralogia estável no 
subfácies albita-epídoto-anfibolito ou, mesmo, na fácies xisto 
verde. As meta-ígneas ultrabásicas ocorrem de maneira bastante 
subordinada, sendo representadas por talco-xistos e esteatitos. 
Apresentam cor cinza esverdeada, aspecto xistoso e tato sedoso. 
Ao microscópio, mostram textura granoblástica a 
granolepidoblástica e mineralogia à base de talco, serpentina, 
clorita e minerais opacos, com presença subordinada ou eventual 
de epídoto, leucoxênio, titanita e restitos de piroxênio e olivina. 

 
1.2.6 − Complexo Embu 
 
1.2.6.1 − Generalidades 

Na Folha SG.23 Iguape, especialmente a norte da Folha Ribeira-
Cubatão, as rochas do Complexo Embu têm sido relacionadas, 
em parte, ao Grupo Açungui (xistos e quartzitos) e em parte, aos 
complexos “Cristalino”, “Basal” ou “Gnáissico-Migmatítico”. 

Passagens graduais entre estas litologias têm sido descritas 
por diversos autores, não só nos domínios da Folha Iguape, mas 
também em áreas a sudoeste e nordeste do Estado de São Paulo 
e nordeste do Estado do Paraná. Entre tais autores se encontram 
Moraes Rego (1933) e Melcher et al. (1973). 

Hasui (1973), ao estudar a geologia das folhas de São Roque 
e Pilar do Sul, nos domínios da Folha SF.23 Rio de Janeiro, 
considerando a similaridade na evolução estrutural, metamórfica e 
magmática apresentada pelos xistos, quartzitos, gnaisses e 
migmatitos em tal região, conclui que não se justificava a inclusão 
dos últimos como parte de um complexo pré-brasiliano, 
representando, os migmatitos, os níveis inferiores do Grupo 
Açungui. 

Sadowski (1974), estudando a tectônica da serra do Cubatão, 
no litoral do Estado de São Paulo, atribuiu a denominação de 
Complexo Embu ao conjunto de rochas migmatizadas dessa 
região. Ao conjunto de xistos e quartzitos designou de Complexo 
Pilar, chamando de Complexo Piaçaquera à associação de 
rochas componentes do embasamento cristalino da área. 

Cavalcante e Kaefer (1974), ao apresentarem a geologia da 
Folha de São Paulo, relacionaram xistos e quartzitos ao Grupo 
Açungui, e gnaisses e migmatitos ao que chamaram de Complexo 
Gnáissico-Migmatítico. Idêntico critério foi adotado por Morgental 
et al. (1975) no Projeto Sudelpa, ao descreverem a geologia do 
extremo sudeste do Estado de São Paulo. Esses autores 
observaram, principalmente, “migmatitos heterogêneos”, com 
paleossomas dominantes dos tipos biotita-gnaisses, biotita-
muscovita-gnaisses e, secundariamente, biotita-xistos. 
Destacaram que o elevado grau de intemperismo em que se 
encontram estas litologias dificulta a separação entre os 
paleossomas de natureza gnáissica e xistosa. 

Hasui (1975a) observou que o Grupo Açungui e o conjunto de 
migmatitos da região de Embu-Juquitiba, a oeste de São Paulo, 
não se diferenciam a não ser quanto à migmatização, concluindo 
que os migmatitos não devem ser separados em termos de 
embasamento pré-brasiliano. O Grupo Açungui incluiria, assim, 
migmatitos, subdivididos em: Complexo Ectinítico Pilar e 
Complexo Migmatítico Embu. 

Hasui (1975b), descrevendo, ainda, a geologia no Estado de 
São Paulo, Folha de São Roque, observou migmatitos 
estromáticos com paleossoma predominantemente xistoso, que, 
pelo aumento da quantidade de feldspato (oligoclásio) passavam 
a litologias que podiam ser classificadas como gnaisses. 
Descreveu, também, quartzitos feldspáticos e cálcio-silicáticos, 
migmatitos ocelares (embrechitos ocelares, na classificação de 
JUNG; ROQUES, 1952), além de corpos metabasíticos. 
Observou, ainda, que no Complexo Embu a xistosidade coincide 
com a estratificação, sendo que as dobras visíveis no campo são 
isoclinais ou cerradas, com planos axiais subverticais. 

Hasui e Sadowski (1976), ao analisarem a evolução geológica 
do Pré-Cambriano da região sudeste do Estado de São Paulo, 
afirmaram que “poder-se-ia presumir que as zonas migmatizadas, 
correspondendo a níveis profundos da faixa dobrada, comporiam 
uma unidade pré-Açungui, reservando-se o nome Açungui para a 
parte ectinítica. Este procedimento, contudo, implica atribuir ao 
front de migmatização um significado estratigráfico, o que não é 
correto”. Observaram estruturas sinformais e antiformais, com 
diminuição (caso das sinformas) ou aumento (caso das 
antiformas) da migmatização no sentido do centro dessas 
estruturas, havendo passagens sempre graduais de rochas 
ectiníticas para migmatitos. Afirmaram, ainda, que a 
migmatização é um fenômeno que afetou o Complexo Embu 
geralmente com intensidade crescente de noroeste para sudeste. 
Destacam, enfim, que a estrutura desses migmatitos é simples, 
indicando que o processo de migmatização foi unifásico e ocorreu 
durante ou logo após o metamorfismo regional. Analogamente a 
Hasui (1975b), afirmaram que no Complexo Embu as dobras são 
em geral do tipo similar e cerrado, com planos axiais subverticais. 

Silva et al. (1977a), ao apresentarem a geologia das folhas de 
São Paulo, Santos e Iguape, incluíram as rochas do Complexo 
Embu no “Complexo Gnáissico-Migmatítico”, atribuído ao Pré-
Cambriano Médio ou Superior. Afirmaram que a grande maioria 
destas rochas corresponde aos “níveis mais profundos da 
sequência Açungui, absoluta ou parcialmente granitizados e 
feldspatizados”. Destacaram a possibilidade da existência de 
núcleos pré-brasilianos englobados nessa sequência e a 
predominância de migmatitos estromáticos onde prevalece o 
paleossoma xistoso. Observaram, também, passagens 
gradacionais entre ectinitos e migmatitos, através de extensas 
zonas de ectinitos metassomáticos. Afirmaram, ainda, que esses 
migmatitos brasilianos são, em geral, unifásicos e unicíclicos. 
Além dos migmatitos, descreveram xistos, filitos e quartzitos, 
principalmente ao longo da Falha Ribeira-Cubatão, atribuindo tais 
rochas ectiníticas ao Grupo Açungui. 

Na Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo do DNPM, folhas 
Rio de Janeiro/Vitória/Iguape, Fonseca et al. (1979) incluíram as 
rochas do Complexo Embu numa sequência de gnaisses, 
predominantemente paragnaisses, com termos granitoides, 
migmatitos, anfibolitos, rochas carbonáticas, xistos e quartzitos, 
os quais atribuíram ao que chamaram de “Pré-Cambriano A ou 
Superior Novo”, com idade compreendida entre 1.000 e 570 MA. 

Carneiro et al. (1980), descrevendo a geologia da região do 
alto rio São Lourencinho, observaram 2 conjuntos de litologias, 
sendo um possivelmente mais antigo, representado por gnaisses 
granitoides, outro constituído pelas associações: biotita-gnaisses, 
quartzitos e rochas cálcio-silicatadas; quartzo-xistos e xistos; 
quartzo-filitos e filitos; estromatitos de paleossoma dominante e 
rochas cataclásticas. Destacaram que, na grande maioria dos 
afloramentos, o paleossoma dos migmatitos é constituído por 
xistos ou quartzo-xistos. Dentre os estromatitos, observaram que 
predominam aqueles que apresentam neossoma em proporções 
pouco superiores a 20% da rocha, ou seja, estromatitos de 
paleossoma dominante. 

 Hasui e Fonseca (com. escrita, 1981), citando Fonseca et al. 
(1979), afirmaram que as investigações permitiam, então, 
reconhecer o Complexo Embu até a extremidade leste paulista. 
Uma faixa estreita desse complexo se estenderia, segundo 
aqueles autores, aos estados do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo, até quase o paralelo 20º Sul. Destacaram a presença de 
faixa de xistos dentro do Complexo Embu, algumas das quais 
com passagens gradacionais para os migmatitos. Estas faixas 
incluem ocorrências de quartzitos, anfibolitos e dolomitos. 
Observaram, também, no Grupo Açungui e no Complexo Embu, a 
presença de uma fase de dobramentos recumbentes de pequena 
escala, com transposições generalizadas, contemporânea ao 
metamorfismo regional (desenvolvimento da xistosidade). A esta 
fase, seguiu-se uma outra, quase coaxial, caracterizada por 
dobras de planos axiais empinados, eixos de pequenos 
mergulhos, em geral segundo ENE, e vergências indefinidas, 
desenvolvidas contemporaneamente às intrusões sintectônicas. 
Relacionaram a orientação geral do acamadamento, bandamento, 
xistosidade, foliação e alongação dos granitoides a esta segunda 
fase deformacional. 

Silva et al. (1981) relacionaram ao Grupo Açungui as rochas 
que ocorrem a norte da Folha Ribeira-Cubatão, representadas, 
principalmente, por metatexitos, com faixas estreitas de xistos ou 
quartzitos associados. Admitiram a hipótese de que estas rochas, 
juntamente com outras, consideradas próximas da base do Grupo 
Açungui, foram geradas em tempos pré-brasilianos ou mesmo 
transamazônicos. Compararam as rochas da região do alto rio 
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São Lourencinho com aquelas da “Sequência Perau”, onde a 
xistosidade é paralela ao acamadamento. 

Silva e Trompette (1982), estudando os metassedimentos 
associados à Falha de Ribeira-Cubatão, descreveram rochas 
gnáissicas com inclusão de bandas francamente quartzo-
feldspáticas e bandas ricas em minerais ferromagnesianos. Entre 
a Falha de Itariri e a de Ribeira-Cubatão, observaram 
principalmente metapelitos, metapsamitos, rochas cálcio-
silicatadas e metabásicas. Identificaram três fases principais de 
deformação, sendo dominante a segunda fase, caracterizada pela 
presença de dobras do tipo “flexural-slip” e “chevron”.  

O Complexo Embu foi redefinido pelo Projeto RADAMBRASIL 
nas folhas SF.23 Rio de Janeiro e SF.24 Vitória (Machado Filho et 
al., 1983). Essa unidade litoestratigráfica foi aí considerada 
independente do Grupo Açungui e relacionada ao Proterozoico 
Médio a Inferior. 

O Complexo Embu ocorre na porção norte da Folha SG.23 
Iguape, mais precisamente a norte da Falha Ribeira-Cubatão, 
sendo caracterizado pela presença dominante de metatexitos de 
paleossoma constituído principalmente por micaxistos e biotita-
gnaisses com inclusões de faixas mais ou menos alongadas de 
xistos, filitos e quartzitos, além de ocorrências restritas de rochas 
metabásicas, cálcio-silicatadas e diatexitos. Exibe, como 
característica principal, gnaisses e xistos com todos os estágios 
de transição entre si. O metamorfismo é o da fácies anfibolito e, 
raramente, da fácies xisto verde, havendo evidências de terem 
ocorrido, no mínimo, 3 fases deformacionais e, pelo menos, 2 
dobramentos superimpostos. 

Do ponto de vista estrutural, há notável semelhança entre o 
Complexo Embu e o Grupo Setuva. A semelhança entre essas 
unidades também reside no fato de que, numa e noutra, rochas 
gnáissicas, xistos, quartzitos e metatexitos ocorrem, 
frequentemente, da mesma maneira, ou seja, circundando 
núcleos gnáissicos e migmatíticos mais antigos. Tal fato já foi 
relatado por diversos autores, entre os quais Sadowski (1974) e 
Carneiro et al. (1980). 

  
1.2.6.2 − Distribuição na área 

O Complexo Embu ocorre no norte da Folha SG.23 Iguape, 
correspondendo a uma faixa que se estende na direção NE-SW, a 
partir da região de Sete Barras, adentrando a Folha SF.23 Rio de 
Janeiro, na qual tem sua maior área de exposição. 

As relações de contato desta unidade litoestratigráfica com as 
rochas do Complexo Paraíba do Sul são através de falha (Falha 
Ribeira-Cubatão). Parte desses contatos estão, por outro lado, 
encobertos por sedimentos aluviais recentes. Um núcleo 
supostamente mais antigo que o Complexo Embu, relacionado ao 
Complexo Paraíba do Sul, ocorre na região da serra de Juquiá-
Guaçu (ou de São Lourencinho), a oeste da BR-116, 
apresentando contatos tectônicos ou gradacionais com o Embu. 
Com os granitoides da Suíte Intrusiva Três Córregos, o Complexo 
Embu apresenta contatos principalmente tectônicos. 

 Na região de Sete Barras e Juquiá, ocorrem 2 faixas isoladas 
de xistos e filitos, localmente grafitosos, atribuídos ao Grupo 
Açungui, os quais apresentam relações de contato pouco claras 
com metatexitos do Complexo Embu, ocorrendo, localmente, 
contatos por falhas. 

Em seu extremo sudoeste, na região das serras da Boa Vista, 
da Balança e da Mambuca, o Complexo Embu está seccionado 
pelo Granito Ibiuna, da Suíte Intrusiva Três Córregos. 

Entre as serras da Balança e da Boa Vista, ocorre um núcleo 
isolado de metatexitos do Embu, provavelmente como resto de 
teto preservado sobre o Granito Ibiuna. 

Corpos de pegmatitos, de dimensões bastante variadas, 
ocorrem encaixados em metatexitos, xistos e gnaisses desse 
complexo, por vezes de modo concordante com o bandamento ou 
a xistosidade dessas rochas. 

 
1.2.6.3 − Posição estratigráfica 

Na conceituação de Hasui (1975a) e de Hasui e Sadowski (1976), 
os complexos Embu e Pilar são partes do Grupo Açungui, que se 
constituiu no Evento Brasiliano, no Proterozoico Superior. Silva e 
Algarte (1981a) e Silva et al. (1981) consideraram, entretanto, que 
o Grupo Açungui lato sensu apresenta, na sua base, rochas mais 
deformadas, que recuariam a tempos pré-brasilianos, talvez, 
mesmo, transamazônicos. Essas rochas, que correspondem, no 
presente relatório, ao que aqui se entende por Complexo Embu, 
guardam, na realidade, grande semelhança com as do Grupo 
Setuva, no que concerne a grau de metamorfismo, intensidade de 
deformação e modo de ocorrência relativamente a núcleos de 

rochas mais antigas. O Complexo Embu e o Grupo Setuva são, 
assim, aqui considerados como unidades homotaxiais. 

Tendo o Grupo Setuva, conforme se viu atrás, sido 
constituído, no mínimo, no Proterozoico Médio, considera-se, 
então, como sendo relativa a este intervalo de tempo, no mínimo, 
a idade de formação do Complexo Embu. Na sucessão de 
unidade litoestratigráficas da área em estudo, essas 2 unidades, 
Setuva e Embu, se posicionam sobrepostas ao Complexo Paraíba 
do Sul e sotopostas ao Complexo Canguçu, unidades cujas 
idades mínimas recuam, respectivamente, ao Proterozoico 
Inferior (Evento Transamazônico) e ao Proterozoico Superior 
(Evento Brasiliano). 

 
1.2.6.4 − Litologias e petrografia 

O Complexo Embu é constituído por gnaisses, xistos, filitos e 
quartzitos, com ocorrências subordinadas de metabasitos, 
anfibolitos e rochas cálcio-silicatadas. Essas litologias se 
apresentam metamorfizadas na fácies anfibolito, localmente na 
fácies xistos verdes. Foram atingidas, por outro lado, em 
intensidade muito variada, por migmatização, razão pela qual 
podem ser consideradas como paleossomas de metatexitos. Os 
neossomas, nestas rochas, se apresentam, geralmente, sob a 
forma de filões concordantes ou não com a xistosidade ou o 
bandamento dos paleossomas, com granulação desde fina até 
grosseira (pegmatoide) e composição comumente granítica, à 
base de quartzo, feldspato potássico, plagioclásio, biotita e/ou 
hornblenda. A estrutura mais comum, em tais metatexitos, é a 
estromatítica. Outras estruturas são: agmatítica, ptigmática, 
dobrada e oftalmítica. 

Os gnaisses apresentam, em geral, coloração cinza, 
granulação média e estrutura gnáissica típica. Com aumento da 
intensidade do intemperismo, adquirem cores avermelhadas, e se 
acentua seu aspecto xistoso. Ao microscópio, evidenciam-se 
texturas granoblástica ou lepidoblástica, ocorrendo ainda textura 
nematoblástica nos hornblenda-gnaisses. Sua composição 
mineralógica é a seguinte: feldspato alcalino, quartzo, 
plagioclásio, biotita, muscovita, hornblenda, clorita, sericita, 
turmalina, granada e minerais acessórios. O feldspato alcalino, 
principalmente microclínio, ocorre em cristais hipídio a 
xenoblásticos, micropertíticos, frequentemente com macla albita-
periclina. Intercrescimentos mirmequíticos ocorrem, algumas 
vezes, nas bordas dos cristais de microclínio. O quartzo, em 
geral, é xenoblástico, apresenta sempre extinção ondulante, 
estiramento de grãos e feições de recristalização. O plagioclásio, 
comumente, é oligoclásio; apresenta-se na forma de cristais 
hipidioblásticos maclados segundo a lei albita. Nas rochas 
afetadas por metamorfismo dinâmico, é frequente o recurvamento 
das lamelas destes cristais maclados. A alteração da sericita é 
comum. A biotita, em geral associada à muscovita ou hornblenda, 
aparece sob a forma de cristais bem formados, com pleocroísmo 
castanho avermelhado, dispostos em leitos ou em aglomerações, 
preferencialmente orientados. A muscovita é abundante em zonas 
de intensa catáclase, onde se associa a cristais bem formados de 
turmalina, sugerindo que fenômenos de graisenização atuaram 
preferencialmente ao longo destas zonas de maior fraqueza. A 
hornblenda, quando presente, constitui cristais hipidioblásticos, 
com pleocroísmo verde. Altera-se com frequência para clorita. A 
granada ocorre em geral na forma de porfiroblastos, podendo 
apresentar inclusões de grãos de quartzo. Zircão, apatita, 
minerais opacos, esfeno e epídoto são os acessórios mais 
frequentes. 

Os xistos e os filitos são rochas de coloração cinza, passando 
a cinza avermelhada com aumento do intemperismo. Apresentam 
foliação proeminente e, não raro, estão cortados por corpos 
pegmatíticos concordantes ou não com tal foliação. Ao 
microscópio, apresentam textura lepidoblástica típica e, 
raramente, textura granolepidoblástica, sendo constituídos por 
quartzo, muscovita e/ou biotita, além de quantidades acessórias 
de plagioclásio (oligoclásio), minerais opacos, zircão, epídoto, 
hornblenda, granada, tremolita, apatita e sericita. 

Frequentemente, se constatam todos os estágios de transição 
entre xistos e filitos, bem como entre xistos e gnaisses. 

Os quartzitos são maciços ou pouco foliados, com granulação 
fina a média, e coloração branca, creme, cinza ou rosa. Ao 
microscópio, exibem textura que varia de granoblástica a 
granolepidoblástica e a seguinte composição mineralógica: 
quartzo, muscovita, sericita e, como acessórios, minerais opacos, 
zircão e epídoto. O quartzo ocorre em grãos xenoblásticos, 
mostrando contatos engranzados e forte extinção ondulante. A 
muscovita e a sericita, sob a forma de lamelas orientadas, estão 
dispersas ou formam agregados lenticulares na rocha. 
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Na região do alto vale do rio São Lourencinho, Carneiro et al. 
(1980) registraram a ocorrência de quartzitos feldspáticos e 
cálcio-silicáticos intercalados nas demais litologias dessa área. 

Os metabasitos são rochas de cor esverdeada escura a 
cinza-escura, com granulação, geralmente, muito fina. Ao 
microscópio, apresentam-se constituídos por plagioclásio 
parcialmente saussuritizado, hornblenda actinolítica, biotita, óxido 
de ferro e minerais opacos. 

Os anfibolitos apresentam cor cinza-escura, por vezes 
esverdeada, e granulação média a fina. Ao microscópio, revelam 
nematoblástica e uma composição formada, essencialmente, por 
hornblenda verde-pardacenta. Outros componentes dessa rocha 
são: plagioclásio (oligoclásio) e quartzo, além dos acessórios 
titanita, minerais opacos, zircão e apatita. 

As rochas cálcio-silicatadas são constituídas quase 
exclusivamente por diopsídio sob a forma de cristais 
hipidioblásticos bem desenvolvidos. Plagioclásio e carbonato 
aparecem, aí, como constituintes intersticiais, formando um 
mosaico granoblástico. 

 
1.2.7 − Complexo Canguçu 
 
1.2.7.1 − Generalidades 

As referências pioneiras de cunho regional sobre os tratos 
rochosos ao sul do Grupo Brusque devem-se a Carvalho (1932), 
que os designou de Complexo Cristalino ou simplesmente os 
referiu ao Arqueano. Analogamente e de forma genérica, vários 
autores, como Carvalho e Pinto (1938), Oliveira e Leonardos 
(1943), Maack (1947), Almeida (1948b), Takeda (1958), Loczy 
(1966), consideraram o embasamento do Estado de Santa 
Catarina referível ao Arqueano, sob as denominações de 
Complexo Fundamental Santa-Catarinense, Complexo Cristalino, 
Complexo Brasileiro. Branner (1915, p. 288-289) denominou de 
Complexo Brasileiro o conjunto de rochas antigas do Brasil, então 
atribuídas ao Arqueano. Leinz e Leonardos (1970, p. 42) ao 
definirem Complexo Cristalino, disseram que é expressão 
frequentemente usada no Brasil como sinônimo de Complexo 
Brasileiro, ou Embasamento Cristalino. Mendes e Petri (1971, p. 
22-23) disseram: “As rochas pré-silurianas ocupam no Brasil área 
pouco superior a cinco milhões de quilômetros quadrados. Pela 
sua maior parte correspondem ao que os antigos geólogos 
chamavam de Complexo Brasileiro, designação introduzida por J. 
C. Branner, Embasamento Cristalino ou simplesmente Cristalino 
ou Embasamento. Na presente acepção, reuniram-se a ela outras 
unidades que os autores ora atribuíam ao fim do Algonquiano, ora 
referiam ao Cambriano ou Ordoviciano, sem base paleontológica 
e sem recurso da datação absoluta. As rochas pré-silurianas 
foram afetadas por pregueamentos mais ou menos intensos e por 
metamorfismo. Sofreram ainda generalizado plutonismo”. 

O substrato rochoso basal do Estado de Santa Catarina ao 
sul do Grupo Brusque até a latitude 28º00’ sul, limite cartográfico 
das folhas SG.22 Curitiba e SH.22 Porto Alegre, teve seu esboço 
geológico delineado através de mapeamentos regionais ou de 
semi-detalhe realizados por Ferreira (1969), Teixeira (1969b), 
Castro e Castro (1969), Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni 
(1969), entre outros. Destes levantamentos geológicos resultou a 
definição de um conjunto de rochas graníticas, guardando 
relações de contato gradacionais ou intrusivas com o 
embasamento metamórfico, sob a denominação de Complexo 
Granítico de Santa Catarina (Teixeira, 1969a), redefinido para 
Complexo Granítico Pedras Grandes, conforme atribuído por 
Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969) e Teixeira (1969a), e 
finalmente Grupo Pedras Grandes (TEIXEIRA et al., 1969). 

Com base em critérios texturais e petrográficos, geralmente 
de caráter local, Teixeira (1969a) e Castro e Castro (1969) 
definiram, como constituindo o Grupo Pedras Grandes, o Quartzo-
Monzonito Morro da Fumaça, o Granodiorito Tubarão, os granitos 
Balsinha, Imaruí, Rio Chicão e Jaguaruna, o Microgranito 
Pindotiba, assim como o Granito Palmeira do Meio, intrusivas 
localizadas, todas, ao sul do paralelo 28º00’, fora dos limites 
cartográficos da Folha SG.22 Curitiba. 

Entrementes, Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969), 
através do mapeamento geológico da Folha Rio do Sul, passaram 
a adotar a expressão Grupo Tabuleiro para o então Complexo 
Cristalino ou Complexo Brasileiro de Santa Catarina, aventando 
ainda a possibilidade de sua posterior divisão em formações. 
Colocaram neste grupo as seguintes litologias metamórficas: 
biotita-gnaisses, quartzo-biotita-gnaisses, biotita-muscovita-
gnaisses, hornblenda-gnaisses, metabasitos, biotita-hornblenda-
granitos, hornblenda-quartzo-dioritos e migmatitos em geral, 
particularmente da fácies facoidal, bem como granitos de vários 

tipos, predominando os de granulação grosseira (pegmatoides e 
com textura porfiroide). 

Posteriormente, Trainini et al. (1978), com base nos 
resultados alcançados no Projeto Vidal Ramos-Biguaçu, nas 
recomendações de Sohl (1977) e nas emendas ao Código de 
Nomenclatura Estratigráfica, denominaram as rochas constitutivas 
do Grupo Tabuleiro de Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni 
(1969) de Complexo Metamórfico-Migmático, agrupando assim 
num conjunto heterogêneo, rochas metamórficas de composição 
petrográfica bastante dessemelhante, geradas no Pré-Cambriano 
Superior, e aquelas, talvez mais antigas, retomadas, 
rejuvenescidas no Ciclo Brasiliano de Almeida (1967). 
Salientaram, por outro lado, que a serra do Tabuleiro, onde foi 
definido o Grupo Tabuleiro por Schulz Júnior, Albuquerque e 
Giffonni (1969), é constituída por rochas de uma unidade 
litoestratigráfica diferente, Suíte Intrusiva Guabiruba. 

Recentemente, Horbach et al. (1986) teceram diversas 
considerações geotectônicas sobre os tratos rochosos da parte 
oriental do Escudo Sul-Rio-Grandense, em domínios das Folhas 
SH.22 Porto Alegre e SI.21 Lagoa Mirim, e, alicerçados nas 
observações de campo e estudos petrológicos, propuseram, 
formalmente, a denominação de Complexo Canguçu, unidade 
litoestratigráfica que substitui as denominações anteriores, para 
englobar a intrincada associação de rochas gnássicas e 
migmatíticas, bem como corpos granitoides sincinemáticos. A 
área tipo dessa unidade litoestratigráfica está ao longo da rodovia 
BR-392, no trecho entre Pelotas e Canguçu, onde as litologias 
apresentam melhores exposições. 

O padrão petrológico, estrutural e geocronológico que o 
Complexo Canguçu apresenta na Folha SH.22 Porto Alegre 
repete-se na Folha SG.22 Curitiba, aqui apenas mostrando, entre 
diferentes litologias, nas serranias, como na serra do Cedro, a 
leste de Angelina e norte-noroeste de Santo Amaro da Imperatriz, 
preponderância de termos metadioríticos em razoáveis 
exposições, assim como migmatitos com estrutura agmatítica na 
orla atlântica (sobretudo Ingleses). 
 
1.2.7.2 − Distribuição na área 

De modo geral, esta unidade litoestratigráfica mostra-se mais 
aplainada em relação aos granitos mais jovens associados, sendo 
caracterizada nas imagens de radar por uma textura mais 
homogênea, refletindo formas de relevo arredondadas e com 
cristas menos desenvolvidas e um padrão de falhamento menos 
denso que os granitos adjacentes, mais jovens. Corresponde a 
uma larga faixa de exposições, orientada segundo NE-SW, 
limitada: a nordeste pelo Granito Major Gercino, através de um 
sistema de falhamento NE-SW (lineamento Major Gercino), a 
oeste pelos sedimentos gonduânicos da Bacia do Paraná, a leste 
por falha com o Granito São Miguel e por sedimentos holocênicos 
aluviais e marinhos, a sudeste pelo Granito Tabuleiro com o qual 
apresenta contatos tectônicos, a sul estende-se para além dos 
limites cartográficos, assomando na Folha SH.22 Porto Alegre, 
transpassada pelos corpos graníticos São Bonifácio, Capivari e 
Anitápolis, com os quais exibe contatos tectônicos e gradacionais. 
Na região de Queçaba-Cubatão faz contato tectônico com a 
Formação Queçaba. Na região de Angelina e Alto da Varginha, 
apresenta contatos tectônicos e gradacionais com os granitos 
Angelina e Alto da Varginha. 

A) Metatexitos 

A principal área de exposição de metatexitos estende-se desde o 
rio Pinheiros (Anitápolis) até as imediações de Tijucas, ao norte, 
formando uma faixa com direção geral NE-SW. Uma segunda 
faixa assoma na região de Santo Amaro da Imperatriz – Rio dos 
Bugres. 

Os metatexitos apresentam várias estruturas, sendo as 
principais do tipo agmatítica, estromatítica e dobrada. Os 
paleossomas são predominantemente de composição 
intermediária a básica, compostos por quartzo-diorito, dioritos, 
microgranodioritos, anfibolitos, biotita-gnaisses e biotita-
hornblenda-gnaisses. 

Na região de Santo Amaro da Imperatriz-Águas Mornas, 
observam-se metatexitos com paleossomas constituídos por 
quartzo-dioritos, com restitos dioríticos e anfibolíticos 
parcialmente assimilados. 

Na região de Rancho Queimado e Zimbros, os metatexitos 
exibem paleossomas constituídos por biotita-gnaisses e biotita-
hornblenda-gnaisses, com restitos anfibolíticos e dioríticos com 
formas e dimensões variadas. 
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Os neossomas são, fundamentalmente, constituídos por veios 
quartzo-feldspáticos de granulação fina a média, raramente 
pegmatoide, constituindo veios ou bolsões de espessura variável. 

B) Diatexitos 

A principal área de exposição de diatexitos está na região das 
serras de Major Gercino e do Macaco Branco, constituindo uma 
faixa longilínea NE-SO, paralela ao Lineamento Major Gercino. 
Nas regiões de São Bonifácio, Santo Antônio e Anitápolis, 
assomam diatexitos com contatos transicionais com os granitos 
Capivari e São Bonifácio. Outras exposições de diatexitos situam-
se a sul de Angelina, região do rio das Antas, norte de Biguaçu, 
região de Tijuquinhas e pequenas áreas, geralmente associadas 
aos metatexitos. 

De modo geral, os diatexitos são rochas granitoides, de cores 
claras, em tons de cinza, granulação variando de fina, como na 
serra de Santa Filomena, a grosseira, como na Pedreira Sorocaba 
em Paulo Lopes. Apresentam estrutura maciça, são geralmente 
isótropos e predominantemente porfiroblásticos. Encraves de 
composição diorítica ou anfibolítica de dimensões variáveis, 
parcialmente assimilados, são bastante comuns, como acontece 
na região de São Bonifácio. Macroscopicamente, são 
identificáveis, nessas rochas: feldspato potássico, plagioclásio, 
biotita ou hornblenda. Concentrações biotíticas, constituindo 
estruturas nebulíticas e mais raramente schlieren, foram 
constatadas na região de Antônio Carlos. 

C) Gnaisses 

Gnaisses, notadamente gnaisses porfiroblásticos, revelam-se 
principalmente na região de Porto Belo e ao sul de Garcia, 
município de Angelina. Assomam como rochas de coloração 
cinza-escura, com porfiroblastos de feldspato potássico com 
forma ovalada, cujas dimensões são de milímetros a centímetros 
(máxima de 3 cm), imersos numa matriz fina a média, composta 
por feldspato potássico, quartzo, biotita e/ou clorita. Revelam 
sintomas da imposição de metamorfismo dinâmico através da 
catáclase, evidenciada pelo quartzo azulado e estiramento dos 
minerais máficos. 

D) Dioritos, Quartzo-Dioritos e Anfibolitos 

Dentro do domínio do complexo, foram assinaladas três 
exposições significativas, em extensão, de tratos rochosos de 
natureza intermediária e básica, preservadas do retrabalhamento 
crustal (migmatização) ensejado pela tectogênese do Evento 
Geodinâmico Brasiliano. A ocorrência principal situa-se na região 
da serra do Cedro e Rio Novo, a oeste de Águas Mornas, 
compreendendo uma faixa longilínea com direção geral N30-40ºE, 
inserida em área de metatexitos, com os quais revela contatos 
transicionais. Observou-se o desenvolvimento de blastese 
incipiente, passando de um diorito ou quartzo-diorito, 
praticamente isótropos, a uma rocha porfiroblástica, finalizando 
em metatexitos. 

As duas outras exposições de rochas intermediária e básica 
são as da região de Santa Maria (oeste de Governador Celso 
Ramos) e São Bonifácio – Rio Matias, onde dioritos e quartzo-
dioritos estão entranhados em metatexitos, segundo contatos 
gradacionais. 

Os dioritos e quartzo-dioritos assomam como tratos rochosos 
de coloração cinza-escura ou quase negra, granulação fina a 
média, isótropos ou com orientação incipiente e/ou biotita e 
quartzo. O esfeno como mineral acessório pode perfazer até 10% 
do total da rocha. 

Anfibolitos ocorrem subordinadamente, constituindo encraves 
ou restitos, parcialmente assimilados, englobados por dioritos, 
quartzo-dioritos ou gnaisses. Hornblendito associado a diorito foi 
constatado na região da serra do Cedro, mais especificamente 
em Rio do Miguel. 

 
1.2.7.3 − Posição estratigráfica 

O Complexo Canguçu, após sua estruturação há cerca de 680 
MA, aqui e acolá foi traspassado pelo magmatismo anorogênico 

representado pelos granitos da Suíte Intrusiva Tabuleiro e rochas 
vulcânicas da Formação Cambirela, dentro do quadro dos 
processos tectono-magmáticos do Episódio Campo Alegre 
(KAUL; COITINHO; ISSLER, 1982), entre aproximadamente 600 
e 500 MA. Na sucessão de unidades litoestratigráficas da Folha 
SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 
Iguape, o Complexo Canguçu se posiciona, entretanto, 
sobreposto às unidades homotaxiais representadas pelo 
Complexo Embu e Grupo Setuva, constituídas no Proterozoico 
Médio, e sotoposto às unidades também homotaxiais 
correspondentes aos grupos Açungui e Brusque, estruturadas, 
como aquele complexo, no Proterozoico Superior (Evento 
Geodinâmico Brasiliano). 

 
1.2.7.4 − Geocronologia 

Dispõe-se de dados radiométricos Rb/Sr em rocha total relativos a 
2 amostras de rochas do Complexo Canguçu (amostras 8017-JC-
542 e PK-221A) (Tab. 1.XVII) (Fig. 1.49). As idades dessas 
litologias não estão aí calculadas devido aos baixos valores das 
razões Rb87/Sr86. 

Basei (1980 apud TEIXEIRA, 1982) obteve, em migmatitos 
homogêneos da região entre Santo Amaro da Imperatriz e 
Biguaçu, a idade isocrônica Rb/Sr em rocha total, correspondente 
a 670 MA, que então foi interpretada como época principal de 
cristalização metamórfica daquelas rochas. Lançados, por esse 
mesmo autor, no diagrama que revelou tal idade, os 2 resultados 
da Tabela 1.XVII assumiram posições acima da isócrona de 670 
MA, sugerindo retrabalhamentos diferenciais, no Evento 
Brasiliano, de rochas mais antigas. Efetivamente, rochas pré-
brasilianas foram evidenciadas bem recentemente no morro do 
Boi, rodovia BR-101, trecho entre Itapema e Itajaí. Trata-se de 
migmatitos com idade isocrônica Rb/Sr de aproximadamente 
2.000 MA (BASEI, informação verbal, 1983). 
 

 
 

 
 

TABELA 1.XVII  
Complexo Ganguçu − Dados Radiométricos Rb-Sr em rocha total 

Nº FIG. 1.28 Nº CAMPO LITOLOGIA Nº LAB. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* FONTE 

152 8017-JC-542 Metatonalito   5451* 122,6 318,8 1,11 ±  0,02 0,7207 ±  0,0009 1 
153 PK-221A Granito de Anatexia 1796 176,3 273,4 1,87 ±  0,05 0,7280 ±  0,0011 2 
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Constantes: λRb = 1,42 x 10-11 anos-1; Rb85/Rb87 = 2,6039 ± 0,0047. 
* Normalizado, considerando como constantes Sr86/Sr88 = 0,1194 
Fonte:      1 − Vide Geologia 1 

2 − CPRM/CPGeo − IGUSP; inédito 
 
1.2.7.5 − Litologias e petrografia 

Os tratos rochosos dominantes nesse complexo estão 
representados por metatexitos, diatexitos, gnaisses 
porfiroblásticos, mega-encraves de dioritos, quartzo-dioritos e 
anfibolitos. 

A escassa expressividade da área de exposição do Complexo 
Canguçu se contrapõe a uma diversidade de litologias, variações 
texturais e estruturais, que, para uma melhor compreensão, foram 
agrupadas em grandes assembléias de rochas, como em 
seguimento são discutidos, com base nas observações 
petrográficas de Trainini et al. (1978) e Moreira e Marimon (1982). 

A) Metatexitos 

Os metatexitos, normalmente, são rochas de aspecto 
heterogêneo, em que se distingue uma fração paleossomática, 
transformada pela granitização, e uma fração neossomática, de 
aparência leucogranitoide, aplítica ou pegmatítica. Os neossomas 
podem ter sido gerados por segregação anatética in situ quando 
da injeção de fundidos em níveis crustais mais rasos. As 
estruturas megascópicas são variadas, sendo bastante comum a 
exposição de mais de um tipo de uma mesma ocorrência, com 
passagem gradacional para estruturas homogêneas ou 
gnáissicas. Foram anotados vários tipos de estruturas, citando-se 
a estromática, a agmática e a oftálmica como as mais notadas, 
com a surreítica subordinada. 

I − Neossomas 

Os neossomas são, geralmente, de coloração rosa clara a cinza 
esbranquiçado e granulação fina a grosseira, expondo-se sob a 
forma de veios, lentes ou camadas irregulares, com possança e 
arranjos variados. Frequentemente exibem blastese, sugestiva de 
uma metassomatose alcalina. Ao microscópio, apresentam 
textura hipidiomórfica e são compostos, essencialmente, por 
microclínio, quartzo, plagioclásio e biotita varietal. O microclínio é 
geralmente xenomórfico, inequigranular e geminado segundo 
albita-periclina. O quartzo também é anédrico, comumente em 
cristais estirados e/ou fraturados com forte extinção ondulante. O 
plagioclásio se faz presente sob a forma de cristais 
hipidiomórficos, geminados segundo as leis albita e albita-
Carlsbad, e de composição entre albita e oligoclásio. Como 
minerais acessórios, ocorrem zircão, apatita, esfeno e minerais 
opacos. 

II − Paleossomas 

Dentre os restitos dos processos anatéticos foram caracterizados 
vários tipos de rochas, como anfibolitos, metadioritos, 
metatonalitos, gnaisses quartzo-feldspáticos, metadiabásios, 
metabasaltos, microdioritos epimetamórficos, entre outros. 

a) Anfibolitos 

Como paleossoma de natureza básica, predominam os 
anfibolitos, geralmente como rochas cristaloblásticas consistindo, 
principalmente, de anfibolito e plagioclásio. O quartzo é ausente, 
ou somente presente em pequenas quantidades. Quando o 
quartzo é mais abundante, existe uma gradação para hornblenda-
plagioclásio-gnaisse. Apresentam-se como rochas de coloração 
verde-escura a cinza-escura, equigranulares médias a finas, com 
lineações bem evidentes. Constituem “relíquias” na forma de 
bandas ou lentes, no seio dos metatexitos, concordantes com as 
estruturas delineadas, ou são rocha-trama de agmatitos injetados 
por neossoma granítico (TRAININI et al., 1978). Não foram 
identificados corpos isolados no meio dos metatexitos, denotando 
grandes massas intrusivas básicas, pretéritas, ora desmembradas 
e transformadas. Ao microscópio, exibem textura nematoblástica 
a granoblástica orientada, compostos essencialmente por 
anfibólio e plagioclásio, com quartzo, feldspato potássico e biotita 
subordinados. A hornblenda é o anfibólio mais frequente, exibindo 
pleocroísmo de verde-azulado claro a verde-oliva, comumente 
poiquiloblástica com inclusões minúsculas de grãos de quartzo, 
plagioclásio, apatita, titanita e zircão. A actinolita, presente em 
diversas amostras de anfibolito, provavelmente da fácies 
metamórfica mais baixa que a dos anfibolitos à base de 
hornblenda, é acicular ou ripoide, com fraco pleocroísmo verde-
pálido. A antofilita ocorre em apenas uma amostra, incolor e na 

qualidade de acessório. O plagioclásio é de composição entre 
limites de andesina e oligoclásio, hipidioblástico, e geminado 
polissinteticamente com ou sem zonação; comumente 
saussuritizado. A biotita castanha, fortemente pleocroica, deriva 
da transformação dos anfibólios. A clorita, variedade penina, 
resulta tanto da alteração do anfibólio quanto da biotita. O quartzo 
e o microclínio são xenoblásticos, intersticiais, exibem granulação 
fina e normalmente parecem relacionados aos processos de 
feldspatização da migmatização. Como minerais acessórios, 
ocorrem titanita, zircão e minerais opacos (pirita). 

As paragêneses mais comuns identificadas nessas rochas 
foram as seguintes: 
(1)  hornblenda + plagioclásio ± quartzo ± epídoto 
(2)  hornblenda + plagioclásio ± quartzo ± feldspato potássico 
(3)  actinolita ± plagioclásio ± biotita ± minerais opacos 
(4)  actinolita ± epídoto ± minerais opacos. 
 

As duas primeiras paragêneses correspondem ao 
metamorfismo de grau médio de Winkler (1977), fácies epídoto-
anfibólio e anfibolito de Miyashiro (1975), enquanto as duas 
últimas paragêneses correspondem ao metamorfismo de grau 
fraco de Winkler (1977), fácies xisto verde de Miyashiro (1975). 

b) Metadioritos 

Os metadioritos são rochas compostas, essencialmente, por 
plagioclásio sódico (usualmente andesina), hornblenda, biotita ou 
piroxênio. Pequenas quantidades de quartzo e ortoclásio podem 
estar presentes. Afloram como rochas de coloração cinza-escura, 
preta e até cinza-clara, maciças ou com estrutura gnáissica, 
granulação variando de fina a grosseira. Ao microscópio, as 
texturas variam entre hipidioblástica e granoblástica, compondo-
se as rochas, essencialmente, de anfibólio e plagioclásio, com 
proporções variadas de quartzo e feldspato potássico. O anfibólio 
mais comum é a hornblenda verde, ocorrendo com menor 
frequência a actinolita. O pleocroísmo da hornblenda varia 
segundo Np-verde-claro, Nm-verde-amarelado e Ng-verde-oliva, 
enquanto o pleocroísmo da actinolita é fraco, verde-claro azulado. 
Por alteração, esses anfibólios formam biotita, epídoto e clorita, e 
comumente mostram-se poiquiloblásticos. Quando presente o 
clinopiroxênio (diopsídio-augita ?), este encontra-se em avançado 
estágio de uralitização. O plagioclásio é hipidioblástico, geminado 
segundo a lei albita e/ou albita-Carlsbad, de composição 
andesítica; ocasionalmente, apresenta-se zonado, com núcleo 
mais cálcico, em geral com alteração para sericita. Nas amostras 
de plagioclásio mais afetadas por efeitos cataclásticos, são 
frequentes os cristais de plagioclásios mostrarem-se 
fragmentados, e suas maclas encurvadas e mesmo deslocadas. 
O quartzo é xenoblástico e exibe extinção ondulante, sendo o 
mineral mais suscetível aos efeitos cataclásticos; apresenta-se 
estirado e/ou recristalizado. A biotita ocorre como lamelas bem 
desenvolvidas, com pleocroísmo castanho esverdeado e 
frequentes inclusões de apatita e zircão. 

c) Metaquartzo-Dioritos (Metatonalitos) 

Essas rochas se associam a zonas anfibolíticas, caracterizando 
estágios intermediários dentro da sequência de transformação 
diorito: quartzo-diorito: granodiorito: granito, gerados a partir da 
mobilização in situ dessas massas. Em certos locais, sofreram 
rearranjo textural, exibido pela orientação preferencial da 
hornblenda, resultando em quartzo-diorito-gnaisses. A sul de 
Santo Amaro da Imperatriz, algumas exposições revelam uma 
estrutura grosseiramente acamadada, onde níveis anfibolíticos 
aprecem bem preservados entre porções quartzo-dioríticas, sendo 
o conjunto afetado, ainda, por neossomas quartzo-feldspáticos 
pegmatoides concordantes. 

Os metaquartzo-dioritos e rochas de composições afins, 
coevas, assomam como tratos rochosos de granulação fina a 
média, equigranulares a porfiríticas, coloração cinza a cinza 
esverdeada, de isotropia marcante, tendo como constituintes 
essenciais o quartzo, que é raro, feldspato potássico e 
plagioclásio, biotita e hornblenda, além de eventuais 
disseminações de pirita (TRAININI et al., 1978). Ao microscópio, 
mostra textura equigranular xenomórfica com granulação fina a 
microfanerítica. Pode ocorrer a orientação planar originada pela 
disposição subparalela da hornblenda, biotita e clorita. As 
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variedades com textura gnáissica mostram efetivamente uma 
fraca tendência ao arranjo preferencial dos cristais. Essa foliação 
superimposta pode disfarçar parcialmente as texturas originais 
desta rocha. O plagioclásio é predominantemente andesina, 
exibindo comumente forte zonação com os bordos mais sódicos 
(oligoclásio). Os prismas dos plagioclásios são xenomórficos e, 
via de regra, encontram-se alterados para um produto fino de 
sericita, caulim, epídoto e, mais raramente carbonato e clorita 
(saussuritização), às vezes com as bordas albitizadas. A 
hornblenda verde (Z) é hipídio-xenomórfica, podendo alterar-se 
para actinolita e clorita. A biotita, igualmente hipídio-xenomórfica, 
fortemente pleocroica em tons castanhos; altera-se para clorita. O 
quartzo é xenomórfico e intersticial. Ocorrem ainda minerais 
opacos, microclínio, zircão, apatita, allanita e esfeno, em 
quantidades acessórias (TRAININI et al., 1978). 

As particularidades microtexturais geram critérios apenas 
relativos para a distinção precisa dos processos formadores desta 
espécie de rochas. Apesar destas condicionantes, texturas algo 
irregulares e do tipo hipidiomórfica-granular com abundante 
hornblenda poiquiloblástica (e xenomórfica), bem como 
agregados de quartzo-plagioclásio rico em inclusões reliquiares 
do tipo quartzo com forma de gota, são bastante claras, podendo-
se distinguir estágios intermediários de evolução, anatexia 
incipiente e metablastese. Em seguimento a essas 
transformações, um episódio metamórfico hidrotermal pode ser 
assinalado através da saussuritização do plagioclásio e pela 
alteração da hornblenda e das micas. A paragênese desta nova 
fase expressa-se por: quarzo + albita + clorita + epídoto + sericita 
+ caulim + carbonato. O grau metamórfico foi da fácies xisto 
verde, zona da clorita. Esforços de natureza compressional 
seriam os responsáveis pela moderada orientação planar e linear 
às vezes observada. 

As estruturas megascópicas destes tratos rochosos são 
comumente afetadas por veios graníticos e pegmatíticos 
neossomáticos desta nova fase de mobilização. A geração de 
uma blastese K-feldspática tardia também relaciona-se à 
formação dos novos fundidos anatéticos de composição granítica, 
ainda que sejam processos geneticamente distintos (TRAININI et 
al., 1978). 

d) Gnaisses 

Os gnaisses são rochas de granulação variável em que bandas 
de minerais granulares alternam-se com bandas nas quais os 
minerais filitosos predominam. Assomam principalmente 
associados aos metatexitos na forma de paleossomas. 
Predominam quartzo-biotita-feldspato-gnaisses e quartzo-
hornblenda-feldspato-gnaisses. Megascopicamente, mostram-se 
equigranulares, de granulação média a fina, com colorações 
acinzentadas e bandamento composicional e diferencial 
frequente. Ao microscópio, mostram textura granoblástica a 
granonematoblástica, sendo constituídos, essencialmente, por 
plagioclásio, quartzo, feldspato potássico, com biotita e 
hornblenda varietais. O plagioclásio, de composição variando 
entre limites da andesina e oligoclásio, apresenta-se 
hipidioblástico e geminado segundo a lei albita e albita-Carlsbad, 
muitas vezes com orientação bastante perceptível. O quartzo e o 
feldspato potássico apresentam-se, em geral, xenomórficos, o 
primeiro com forte extinção ondulante, enquanto o segundo, 
ocasionalmente, constitui pórfiros. A biotita ocorre, comumente, 
associada à hornblenda, formando níveis enriquecidos em 
máficos com lamelas e cristais suborientados. A biotita exibe 
pleocroísmo castanho-claro a castanho avermelhado, enquanto a 
hornblenda mostra pleocroísmo variando de Np-verde a Ng-verde-
acastanhado, sob a forma de cristais hipidioblásticos com 
inclusões de quartzo, apatita e biotita. Os acessórios mais 
comuns são apatita, esfeno e minerais opacos. 

Essas rochas corresponderiam, grosso modo, aos 
“paleossomas ditos xistosos” de Trainini et al. (1978), descritos 
como: biotita-quartzo-plagioclásio-gnaisse, microclínio-biotita-
oligoclásio-gnaisse, hornblenda-microclínio-biotita-quartzo-
oligoclásio-gnaisse, biotita-gnaisse, gnaisse cálcio-silicático, 
biotita-gnaisse quartzo-feldspático, sillimanita-muscovita-quartzo-
xisto e granada-biotita-quartzo-xisto. Tais litologias metamórficas 
afloram nas imediações de Nascentes de Três Riachos e Vila 
Doze de Outubro, no sudeste de São João Batista. 

B) Diatexitos 

Essas rochas assomam nas regiões de Santo Amaro da 
Imperatriz, São João Batista e Biguaçu. São de composição 
granítica, com estruturas nebulítica e schlieren e hábito plutônico, 
coloração   clara    em   tonalidades   cinza-clara    a     rosa clara, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

granulação fina a grosseira e, em geral, porfiroblásticas. Têm 
composição variável desde o espectro dos granitos a 
granodioritos. Megascopicamente, são identificados os 
constituintes essenciais, que são quartzo, feldspato e biotita, com 
hornblenda eventual. Foram assinaladas exposições de encraves 
de composição quartzo-diorítica, de tamanho variado, com formas 
arredondadas, elípticas e angulares, com contatos ora nítidos, ora 
difusos, bem como concentrações biotíticas e/ou hornblêndicas, 
gerando estruturas nebulíticas e mais raramente schlieren. Ao 
microscópio, exibem textura xenoblástica, são inequigranulares e, 
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comumente, estão afetadas por efeitos de metamorfismo 
dinâmico. Seus constituintes essenciais são: microclínio, 
plagioclásio e quartzo. Biotita ou hornblenda aparecem como 
varietais. O microclínio ocorre sob a forma de porfiroblastos 
grosseiros ou de grãos finos intersticiais; em geral, é xenomórfico 
e está geminado segundo a lei albita-periclina. No contato deste 
mineral com cristais de plagioclásio há desenvolvimento de 
mirmequitização. O plagioclásio, com composição de oligoclásio, 
ocorre sob a forma de cristais hipidiomórficos ou, ocasionalmente, 
sob a forma de porfiroblastos; comumente, está geminado 
segundo a lei albita ou albita-Carlsbad, com as lamelas das 
maclas encurvadas, fraturadas ou deslocadas, evidenciando 
efeitos de metamorfismo dinâmico (catáclase). As alterações, 
nestes feldspatos, são para sericita e, mais raramente, para 
epídoto. O quartzo é xenoblástico, encontrando-se triturado e 
recristalizado nas amostras mais cataclasadas. A biotita é 
bastante frequente, aparecendo dispersa na rocha sob a forma de 
aglomerados lineares descontínuos ou concentrações aleatórias; 
tem pleocroísmo em tons castanhos e se altera para clorita. A 
hornblenda é extremamente rara e mostra propriedades óticas 
normais. Os acessórios são: minerais opacos, zircão, apatita, 
esfeno e mais raramente fluorita. 

As relações entre o tamanho dos porfiroblastos de feldspato e 
o dos cristais da matriz dos diatexitos foram analisadas por 
Trainini et al. (1978). Segundo estes, na região de São Bonifácio, 
os diatexitos se assemelham, texturalmente, ao Granito 
Valsungana, apresentando notável desenvolvimento dos 
porfiroblastos de microclínio. Estes alcançam 6 cm, são euédricos 
ou arredondados, de coloração branca acinzentada e estão 

dispersos em matriz de granulação média. Em ocorrências como 
a de Pinheiral, a noroeste de Angelina, praticamente inexiste 
matriz, tornando-se a rocha um agregado de porfiroblastos. Na 
região de Santo Amaro da Imperatriz, por sua vez, predomina um 
tipo de diatexito porfirítico, com feldspatos mais ou menos 
desenvolvidos, em matriz fina a média, graduando para o Granito 
Alto da Varginha. Na região de São João Batista, finalmente, há 
predominância de um tipo de diatexito com porfiroblastos 
esparsos em matriz média, localmente equigranular, com limites 
gradacionais para o Granito Major Gercino. 
 
1.2.7.6 − Caracterização litoquímica 

Foram analisadas apenas 6 amostras de rochas paleossomáticas 
do Complexo Canguçu, determinando-se elementos maiores e 
menores (Tab. 1.XVIII). Trata-se de amostras de anfibolitos, 
metadiorito e metatonalito. Os resultados analíticos foram 
lançados em diferentes diagramas discriminantes, que ajudam na 
compreensão do ambiente tectônico em que essas rochas foram 
geradas. 

Assim, no diagrama SiO2 - FeO - Fe2O3, de Gokhle e Gothe 
(1978) (Fig. 1.50), os resultados incidem no campo dos orto-
anfibolitos. No diagrama Ti/100-Zr-Sr/2, de Pearce e Cann (1973) 
(Fig. 1.51), caem no campo cálcio-alcalino. No diagrama AFM, de 
Irvine e Baragar (1971), se posicionam nos campos cálcio-alcalino 
e toleítico (Fig. 1.52). 

A se julgar por esses resultados, os materiais analisados 
correspondem, em resumo, a rochas ortometamórficas de 
composição predominante cálcio-alcalina. 
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TABELA 1. XVIII 

Complexo Ganguçu − Análises químicas e composições normativas 

No da Amostra 
948/    
183.1 

948/    
183.2 

948/    
183.3 

948/    
183.4 

948/    
184.2 

8017/     
542 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

46,09 
11,83 
5,03 
8,00 
0,21 
10,35 
8,88 
2,28 
2,19 
0,64 
<0,10 
- 
1,52 

50,90 
2,99 
1,40 
10,60 
0,28 
15,92 
12,21 
1,60 
0,16 
0,32 
<0,10 
- 
1,69 

51,00 
2,74 
4,09 
8,64 
0,28 
15,82 
12,10 
1,60 
0,14 
0,29 
<0,10 
- 
1,64 

49,59 
3,57 
3,68 
5,99 
0,35 
18,69 
10,02 
0,81 
2,09 
0,23 
0,20 
- 
2,26 

53,16 
16,85 
6,06 
4,27 
0,18 
3,20 
7,34 
4,52 
1,55 
0,88 
0,35 
- 
0,97 

65,10 
16,43 
1,42 
3,09 
<0,10 
1,24 
4,67 
3,30 
2,10 
0,58 
0,16 
- 
1,00 

 

Total 97,12 98,17 98,44 97,48 99,33 99,19 

 Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sc 
Sr 
V 
Y 
Zn 
Zr 

380 
53 
760 
38 
<30 
29 
174 
220 
39 
440 
310 
29 
<200 
38 

26 
75 
2310 
34 
<30 
<20 
285 
222 
48 
196 
210 
48 
<200 
55 

31 
77 
1150 
35 
<30 
<20 
270 
210 
51 
184 
210 
36 
<200 
35 

75 
61 
2730 
6 
<30 
<20 
405 
198 
31 
68 
163 
22 
<200 
28 

800 
21 
42 
34 
<30 
<20 
19 
<10 
23 
860 
200 
26 
<200 
170 

875 
- 
<5 
<5 
<34 
<20 
<5 
20 
- 
260 
- 
- 
<200 
192 

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Aegirina 
Biotita 
Diopsidio 
Hiperstênio 
Olivina 
Actinolina 
Hedenbergita 
Wolastonita 
Feldspatoide 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Cromita 
Coríndon 
Calcita 

- 
13,52 
17,20 
16,28 
- 
- 
23,55 
- 
18,57 
- 
- 
- 
1,40 
1,27 
- 
7,77 
0,01 
0,25 
0,17 
- 
- 

- 
0,97 
13,90 
0,52 
- 
- 
49,34 
20,93 
10,82 
- 
- 
- 
- 
0,62 
- 
2,12 
0,01 
0,24 
0,51 
- 
- 

- 
0,88 
14,19 
- 
0,21 
- 
59,72 
24,18 
2,36 
- 
- 
- 
- 
0,59 
- 
6,34 
0,01 
0,25 
0,26 
- 
- 

- 
13,03 
7,09 
- 
0,12 
- 
40,42 
19,01 
13,06 
- 
- 
- 
- 
0,46 
- 
5,67 
0,01 
0,50 
0,62 
- 
- 

3,45 
9,28 
38,78 
21,41 
- 
- 
10,81 
4,59 
- 
- 
- 
- 
- 
1,69 
- 
9,08 
0,03 
0,84 
0,01 
- 
- 

29,32 
6,38 
28,39 
20,21 
- 
10,08 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1,45(TN) 
- 
2,13 
0,04 
0,24 
- 
1,47 
0,14FR 

Q 
A 
P 
F 

0 
44,07 
53,04 
2,89 

0 
65,14 
34,86 
0 

0 
100 
0 
0 

0 
100 
0 
0 

4,73 
28,82 
66,45 
0 

34,78 
15,64 
49,57 
0 

M 
A 
F 

37,85 
16,34 
45,81 

53,89 
5,96 
40,15 

52,94 
5,82 
41,23 

60,50 
9,39 
30,11 

16,85 
31,96 
51,19 

11,26 
49,05 
39,69 

Fe + Ti 
Mg 
Al 

44,74 
27,59 
27,67 

45,70 
46,62 
7,67 

47,01 
46,01 
6,99 

35,90 
54,89 
9,21 

42,71 
10,19 
47,10 

28,43 
5,69 
65,88 

 

MgO 
CaO 
Al2O3 

33,32 
28,59 
38,09 

51,16 
39,23 
9,61 

51,60 
39,46 
8,94 

57,90 
31,04 
11,06 

11,68 
26,80 
61,52 

5,55 
20,90 
73,55 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 948/183.1 − anfibolito; 948/183.2 − anfibolito; 948/183.3 − anfibolito; 948/183.4 − biotita-anfibolito; 948/184.2 − metadiorito; 8017/542 − metatonalito. 
TN − Titanita 
FR − Fluorita 
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1.2.8 − Grupo Brusque 
 
1.2.8.1 − Generalidades 

O Grupo Brusque foi estudado, inicialmente, por Carvalho e Pinto 
(1938) sob a denominação de Série Brusque, composta segundo 
eles, por filitos, filitos grafitosos, micaxistos, quartzitos e calcários, 
com intrusões de granitos. 

Posteriormente, Oliveira e Leonardos (1943) registraram que 
a Série Brusque (= série Minas) tem as mesmas características 
da série Minas. Ocorre ao longo do rio Itajaí-Mirim, desde suas 
cabeceiras até o porto de Itajaí e igualmente em pequenas áreas 
do rio Itajaí do Sul nos arredores de Joinville, circundadas pelo 
complexo arqueano. H. E. Williams correlacionou-a, em 1923, 
com a série S. Roque, notando que suas camadas se acham 
fortemente dobradas e orientadas de 70º a 80º. Maack (1947) 
correlacionou-a com a Série Açungui, do Paraná, considerando-a 
eo-algonquiana. Barbosa (1950) reconheceu, na região de 
Brusque, além de granitos, intrusões de sienito e quartzo leitoso 
com pirita. Takeda (1960) observou que tais rochas foram 
submetidas a metamorfismo de grau médio a elevado, com 
fenômenos de granitização. Almeida (1967) supôs que o Grupo 
Brusque representava depósitos de um ortogeossínclineo do Ciclo 
Baikaliano, associados a granitos e granodioritos sin e 
tardicinemáticos. Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969) 
reformularam a conceituação da série, redefinindo-a como Grupo 
Brusque, subdividindo-o em Formação Botuverá, agrupamento de 
litologias metamórficas, e outra formação, ambas constituídas de 
intrusivas ácidas, consubstanciadas no Granodiorito Valsungana 
e Granito Guabiruba, assim como deduziram uma discordância 
entre as rochas migmatizadas e os sedimentos originais. 
Coutinho (1971) sumarizou os conhecimentos geológicos de Pré-
Cambriano Superior no Sul do Brasil; referiu-se ao Grupo Brusque 
equiparando-o aos grupos Porongos e Açungui − São Roque. 
Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) discorreram sucintamente 
sobre o Grupo Brusque, Formação Botuverá, Granodiorito 
Valsungana e Granito Guabiruba. Hasui, Carneiro e Coimbra 
(1975), elaborando a diferenciação (compartimentação) tectônica 
da Faixa Dobrada Ribeira, inseriram aos grupos Brusque (SC), 
Porongos (RS) e Lavalleja (Uruguai) no Sistema Dobrado Tijucas. 
Almeida, Hasui e Brito Neves (1976), organizando o arcabouço 
estrutural e evolução tectônica do continente sul-americano, 
durante o Pré-Cambriano, colocaram o Grupo Brusque na Região 
Dobrada do Sudeste (Pré-Cambriano Superior). Trainini et al. 
(1978) estudaram o Grupo Brusque, desenvolvendo a petrografia 
das litologias metamórficas, bem como detalhando as fases 
metamórficas e deformacionais da unidade. Silva, Trainini e 
Hartmann (1978) verificaram as relações entre metamorfismo e 
deformação, bem como estudaram as mudanças mineralógicas 
progressivas durante o metamorfismo regional nos metapelitos do 
Grupo Brusque. Orlandi Filho e Silva (1979) determinaram uma 
zoneografia metamórfica para o Grupo Bursque. Silva, L. C. da et 
al. (1980) focalizaram o Grupo Brusque através dos eventos 
metamórficos e deformativos das regiões do Russo e Catinga. 
Silva et al. (1981), fundamentados em dados de campo, 
petrográficos, de revisão estratigráfica, geotectônico e cronológico 
sobre o cinturão metamórfico Brusque (Grupo Brusque), no 
sentido usado por Trainini et al. (1978), e alicerçados nas 
emendas de Sohl (1977) ao Código de Nomenclatura 
Estratigráfica, no trato de rochas ígneas e metamórficas, 
especificamente o artigo 6(j), propuseram formalmente a adoção 
da expressão Complexo Metamórfico Brusque, em substituição a 
Grupo Brusque. Fragoso-Cesar, Wernick e Soliani Júnior (1982a) 
trataram das associações petrotectônicas do Cinturão Dom 
Feliciano, estabelecendo analogias do Grupo Brusque com 
associações de margem continental passiva. Fragoso-Cesar, 
Wernick e Soliani Júnior (1982b) adotaram modelos mobilistas na 
evolução geotectônica do Cinturão Dom Feliciano, colocando o 
Grupo Brusque em ambiência de margem continental passiva. 
Issler (1982, 1983) destacou o modelo da tectônica de placas na 
evolução da “Faixa Arco Fossa – Tijucas”, tratos de rochas 
ectiníticas, metacalcários, com termos máficos e ultramáficos 
(ofiolitos), gerados na tectogênese dos grupos Porongos e 
Brusque. 

A metalogênese e a geologia econômica do Grupo Brusque 
foram objeto de trabalhos desenvolvidos por vários autores, como 
Abreu (1945), sobre calcário, psilomelano e ouro; Barbosa (1950), 
Moraes (1956), Cassedanne e Cassedanne (1974) e Silva, M. A. 

S. da et al. (1980), sobre o tungstênio da mina Cerro da Catinga; 
Scheibe (1966), Teixeira, Scheibe e Aumond (1971), Aumond et 
al. (1971), Aumond (1973), Vergara e Machado (1976), sobre 
calcário e dolomito; Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969) 
e Schulz Júnior, Albuquerque e Rodrigues (1970), sobre calcário, 
dolomito, grafita, ouro e manganês; Kaul (1976c), sobre calcário, 
dolomito, grafita, ouro e asbesto; Trainini et al. (1978), sobre ferro, 
manganês, metacalcário, metadolomito, grafita, anfibólio-
asbestos, ardósia, veeiros de pirita aurífera e wolframita; Silva, M. 
A. S. da et al. (1980), sobre wolframita; Silva et al. (1981), sobre 
ouro; Issler (1983), acerca da minerogênese em Cu, Ni, Fe, Ti, V. 

A granitogênese alojada no Grupo Brusque recebeu a 
atenção de alguns autores, com Schulz Júnior, Albuquerque e 
Giffonni (1969); Monaco, Zir Filho e Valentini (1974); Kaul 
(1976b); Bettencourt, Wernick e Penalva (1976); Wernick e 
Penalva (1978); Trainini et al. (1978); Fernandes e Trainini (1979); 
Wernick (1979); Issler et al. (1979); Silva, M. A. S. da et al. 
(1980); Silva et al. (1981); Issler (1982). 

 
1.2.8.2 − Distribuição na área 

O Grupo Brusque se consubstancia, na Folha SG.22 Curitiba, 
numa faixa metamórfica transversal, com cerca de 80 km de 
extensão por 40 km de largura, grosso modo orientada segundo a 
direção geral N50ºE, constituída por rochas ectiníticas (ectinito: 
no sentido de MEHNERT, 1968, p. 354), metacalcários calcíticos 
e dolomíticos, metassedimentos pelíticos, metavulcânicas ácidas 
xistificadas (SILVA; DIAS, 1981b), meta-ígneas sinvulcânicas de 
natureza máfica e ultramáficas, ofiolitos (ISSLER, 1983). 
Apresenta relevo em cristas longilíneas agudas, com escarpas 
abruptas, evidenciando intenso pregueamento e transposição em 
tectogênese compressional. Localiza-se no centro leste do Estado 
de Santa Catarina, assomando na costa entre as localidades de 
Tijucas e Balneário de Camboriú, com exposições em Vidal 
Ramos, Gaspar, Brusque, Major Gercino, e prolongando-se para 
oeste, onde é recoberto transgressivamente pelos sedimentos 
glaciogênicos do Grupo Itararé da Anfíclise do Paraná. 

No entremeio desta faixa metamórfica, dividindo-a em dois 
domínios separados espacialmente, intromete-se o batólito de 
composição granodiorítica de Valsungana. Outras porções 
ectiníticas referíveis ao Grupo Brusque afloram no sudeste da 
região de Aguti, proximidades das localidades de Rio do Alho e 
Fartura, sob a forma de restos de teto no Granodiorito 
Valsungana. 
 
1.2.8.3 − Posição estratigráfica 

Os metassedimentos do Grupo Brusque, conforme se verá, 
adiante, foram datados por Basei (1980 apud TEIXEIRA, 1982) 
em 612 ± 23 MA. A sedimentogênese e a tectogênese desse 
grupo, entretanto, remontam, possivelmente, ao intervalo de 
tempo 1.000-750 MA. Ele é considerado, por outro lado, como 
unidade homotaxial do Grupo Açungui. 

Desta forma, na sucessão das unidades litoestratigráficas da 
Folha SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha 
SG.23 Iguape, os grupos Brusque e Açungui estão sobrepostos 
ao Complexo Canguçu e sotopostos às suítes intrusivas 
(homotaxiais) Valsungana e Três Córregos, aquele complexo 
sendo formado por rochas geradas em tempos pré-brasilianos, 
intensamente retrabalhadas no Evento Brasiliano, sendo estas 
suítes constituídas por intrusões formadas neste evento. 

 
1.2.8.4 − Geocronologia 

Basei (1980 apud TEIXEIRA, 1982), estudando 
geocronologicamente os metassedimentos da Formação 
Botuverá que assomam a norte de Nova Trento, na estrada que 
liga esta cidade a São João Batista, obteve isócrona Rb-Sr de boa 
qualidade com 612 ± 23 MA e razão Sr87/Sr86 inicial de 0,735, 
que, apesar de alta, não está em desacordo com o tipo de 
material datado. Esses informes geocronológicos sobre a 
Formação Botuverá ainda não são concluídos, entretanto, em 
termos da definição de idade da deposição desta unidade 
litoestratigráfica. 

Contudo, o enigma da idade do Grupo Brusque começa a ser 
decifrado quando se atenta para as idades das intrusivas que o 
traspassam: Granito Nova Trento, com idade isocrônica Rb-Sr de 
670 ± 40 MA e razão Sr87/ Sr86 inicial de 0,717, e Granodiorito 
Valsungana, com idade isocrônica Rb-Sr de 630 ± 55 MA e razão 
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Sr87/ Sr86 inicial de 0,71. Relações de campo indicam, por outro 
lado, que esta intrusão é anterior àquela. O alojamento ígneo 
(KAUL, 1976b) ou dômico (SILVA, M. A. S. da et al., 1980) do 
Granodiorito Valsungana se processou em tectótopos do Grupo 
Brusque já metamorfizados. A sedimentogênese e a tectogênese 
do Grupo Brusque remontam, possivelmente, ao intervalo de 
tempo de 1.000-750 MA, inseridas no quadro de um evento 
geodinâmico referível ao Proterozoico Superior (Ripheano), Ciclo 
Brasiliano (ALMEIDA, 1967), equivalente, grosso modo, ao Pan-
Africano. 

 
1.2.8.5 − Litologias e petrografia 

As rochas metamórficas predominantes da Formação Botuverá 
(SCHULZ JÚNIOR; ALBUQUERQUE; GIFFONNI, 1969; 
TRAININI et al., 1978; SILVA; DIAS, 1981b) estão representados 
por metapelitos, metapsamitos, metapsefitos, rochas cálcio-
silicáticas, metacalcários, metariolitos, metabasitos e 
metaultrabasitos. Essas tectofácies dão origem a relevo de cristas 
longilíneas, com escarpas abruptas, normalmente concordantes 
com os lineamentos tectônicos regionais, exceto quando ocorrem 
superposições de esforços, como próximo ao Granito Serra do 
Tijucas, onde as atitudes passam de NE para SO. 
 
A) Metapelitos 

Os metapelitos do Grupo Brusque estão representados por 
filitos, micaxistos e gnaisses, constituindo os estratos 
metamórficos preponderantes e mais característicos da Formação 
Botuverá. Macroscopicamente, exibem colorações cinza-escura, 
cinza esverdeada, às vezes cinza prateada, passando a amarela 
avermelhada pela meteorização. Apresentam tato sedoso, 
estrutura lepidoblástica fina, observando-se diminutas lamelas 
constituídas por muscovita ou sericita, intercaladas por níveis 
granoblásticos finos de quartzo. Os filitos e xistos grafitosos 
assomam nas localidades de Stoltenberg, a norte de Vidal 
Ramos, e Canelinha, a nordeste de São João Batista, como 
tectonitos de coloração cinza chumbo, e castanha quando 
intemperizados, tato untuoso, laminados, com desagregação em 
placas segundo a xistosidade. Os micaxistos afloram nos 
ribeirões da Piava, Tigre e Cinema, a nordeste de Vidal Ramos 
intercalando-se com os quartzitos e metacalcários, mostrando-se 
intensamente dobrados. Trainini et al. (1978) registraram que os 
xistos da fácies xisto verde, zonas da biotita e da granada, são os 
termos mais repetidos entre os metapelitos, assinalando 
muscovita-biotita-granada-xisto, quartzo-biotita-xisto e biotita-
granada-xisto como os tipos mais comuns. Os biotita-xistos se 
expõem, a oeste de Vidal Ramos, como tectonitos de coloração 
cinza-escura, cinza azulada a cinza esverdeada, tornando-se 
castanha ou avermelhada devido à alteração, com estrutura 
lepidoblástica, fina a média, raramente grosseira, e xistosidade 
muito pronunciada. Os biotita-granada-xistos se mostram no local 
denominado Conquista, cercanias de Aguti, como tectonitos 
portando porfiroblastos euédricos de granada, com até 1 cm de 
diâmetro. Os quartzo-turmalina-muscovita-biotita-xistos assomam 
próximo da localidade de São João Batista, como tectonitos 
portadores de cristais prismáticos de turmalina, estando estes 
orientados ou caoticamente distribuídos. Os biotita-granada-
gnaisses afloram na região do Veado, próximo a Aguti, como 
tectonitos de coloração escura, granulação fina a média, com 
raros porfiroblastos de feldspato, que dão à rocha a aparência de 
augen-gnaisses. Trainini et al. (1978) asseveraram que os xistos 
de fácies anfibolitos e os gnaisses têm, como ambiente geológico, 
as adjacências das intrusivas graníticas que traspassaram a 
Formação Botuverá, ou o núcleo de dobramentos, e registrando 
como xistos da fácies anfibolito as seguintes litologias: biotita-
andaluzita-granada-xisto, biotita-estaurolita-quartzo-granada-xisto, 
andaluzita-sillimanita-granada-xisto, biotita-granada-estaurolita-
xisto. São, em geral, tectonitos de coloração cinza-escura, 
aspecto lepidoblástico ou granoblástico, granulação média a 
grosseira, xistosidade bem pronunciada e intensamente 
crenulada. A xistosidade S1, bem marcada, é paralela ao 
acamadamento original, So, e ocorre frequentemente dobrada e 
crenulada. A xistosidade S2 ocorre bem mais espaçada que a 
primeira e corresponde a foliação de crenulação. 

Ao microscópio, os metapelitos apresentam textura 
lepidoblástica a granolepidoblástica, com os minerais micáceos 
alinhados, conferindo xistosidade à rocha. A paragênese mais 
frequente nos metapelitos expressa-se por quartzo, muscovita, 

biotita, clorita, almandina, sendo que os alúmino-silicatos 
andaluzita, estaurolita e sillimanita também estão presentes. O 
quartzo se apresenta em cristais xenomórficos alongados 
segundo a xistosidade, com tamanho médio ≤ 1 mm, exibindo, 
comumente, extinção ondulante moderada a forte. A muscovita, 
sob a forma de palhetas xenomórficas alongadas segundo a 
xistosidade, tem tamanho médio ≤ 2 mm. A biotita, também sob a 
forma de palhetas xenomórficas alongadas segundo a 
xistosidade, com tamanho médio ≤ 1,5 mm, comumente exibe 
halos pleocroicos; na fácies xisto verde, exibe pleocroísmo que 
varia desde castanho-claro a castanho esverdeado, enquanto na 
fácies anfibolito mostra forte pleocroísmo variando de castanho-
claro a castanho avermelhado. Trainini et al. (1978) declararam 
que este pleocroísmo mais acentuado do mineral, bem como sua 
tonalidade avermelhada (Z), devem-se ao decréscimo da razão 
Fe2+/Mg2+ e ao aumento do teor de TiO2 em sua estrutura. Tais 
condições são função do aumento da temperatura de formação 
deste componente da rocha, estando, pois, esta variedade 
mineral associada a um grau mais alto de metamorfismo. A clorita 
é a variedade penina, com pleocroísmo em tons azulados. A 
granada é da variedade almandina, sob a forma de cristais xeno a 
hipidiomórficos, geralmente subarredondados, poiquiloblásticos, 
com tamanho médio ≤ 10 mm. Os minerais opacos, sob a forma 
de prismas geralmente alongados segundo a xistosidade, têm 
granulação desde submicroscópica (pontuações, enuviamento) 
até quase 1mm de alongamento. A sillimanita se apresenta sob a 
forma de agregados fibrorradiados (fibrolita) desenvolvidos sobre 
cristais de quartzo e biotita, anteriores, com tamanho médio ≤ 
1mm. A andaluzita forma cristais xenomórficos irregulares, com 
tamanho médio ≤ 1 mm; comumente alterada a sericita. A 
estaurolita consiste em cristais xenomórficos, com forte 
pleocroísmo, amarelo claro e amarelo avermelhado, com 
tamanho médio ≤ 1mm, estando comumente alterada a sericita. 
No mapeamento realizado pelo Projeto RADAMBRASIL, foi 
descrita uma amostra com paragênese pertencente à fácies 
anfibolito, constituída de: quartzo + muscovita + cianita + 
sillimanita + opacos. A cianita não havia sido descrita no Grupo 
Brusque. Trainini et al. (1978), por outro lado, mapearam e 
descreveram áreas, no Grupo Brusque, próximas a corpos 
graníticos, com ocorrências de estratos metamórficos na fácies 
anfibolito, contendo os seguintes minerais tipomorfos: sillimanita, 
andaluzita, estaurolita, nas paragêneses mais típicas seguintes: 
(1) quartzo + muscovita + biotita + andaluzita; (2) quartzo + 
muscovita + granada + estaurolita; (3) quartzo + muscovita + 
biotita + andaluzita + sillimanita. 

Silva, L. C. da et al. (1980) reportam a ocorrência de cordierita 
nos metassedimentos, estabelecendo condições de 
metamorfismo tipo Bukan da Série de Faixas de Baixa P e T de 
Miyashiro (1975) para o Grupo Brusque. A presença de cianita é 
bastante rara em rochas metamórficas de Faixas de Baixa P e T; 
entretanto, Miyashiro (1975) cita que no Platô Abukuma, Japão, 
área tipo onde foi definido o metamorfismo de baixa P e T, tipo 
Bukan, a cianita aparece raramente em equilíbrio com a espécie 
mineral andaluzita, demonstrando estar confinada a uma zona 
próxima a isógrada, representando a transformação de andaluzita 
em sillimanita. Estaurolita e cianita são usualmente considerados 
minerais guias típicos da fácies epídoto-anfibolito (RAMBERG, 
1952, p. 147). Trainini et al. (1978) reportam que a 
sedimentogênese de origem pelítica é constituída especialmente 
por argilo-minerais (caulinita, illita e montmorilonita), além de 
clorita e quartzo. As rochas metamórficas derivadas têm, como 
consequência, teores elevados de SiO2, K2O e Al2O3. Tal 
composição química leva à geração de abundantes minerais 
filitosos, que conferem forte orientação planar a estas rochas. A 
presença de almandina e alúmino-silicatos é igualmente função 
direta desta composição química particular. A estaurolita, entre os 
alúmino-silicatos, é bastante diagnóstica, uma vez que sua 
ocorrência é restrita a sequências metassedimentares. Segundo 
Hoschek (1967 apud WINKLER, 1976), a formação de estaurolita 
é fortemente controlada pela composição global da rocha e em 
apenas um terço das rochas metapelíticas e metapsamíticas 
forma-se esse mineral. Somente rochas com razões 
especialmente altas de Al2O3 e baixas de Mg2+ / (Mg2+ + Fe2+) 
apresentam condições para a formação de estaurolita. A 
presença de grafita disseminada em inúmeras amostras talvez 
represente o resultado do metamorfismo sobre matéria orgânica. 
Em suma, a ocorrência de almandina e estaurolita, aliada à 
existência de disseminações de grafita em inúmeras amostras e 
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ocorrência generalizada de turmalina, denotam uma derivação 
pelítica na sedimentogênese original. 
 
B) Metapsamitos 

Os metapsamitos são relativamente pouco expressivos dentro da 
Formação Botuverá, expressando-se por bancos ou estratos de 
metarenitos, metarcóseos e quartzitos. Os estratos de quartzitos 
que assomam nas regiões de Vidal Ramos e Aguti constituem um 
conjunto metassedimentar com possança variável entre 50 e 200 
m, edificando uma crista longilínea com direção geral N40-60ºE, 
que se prolonga por mais de 10 km. Os quartzitos afloram como 
tratos rochosos de coloração cinza esbranquiçada, bastante 
resistentes, exibindo fratura irregular a subconchoidal, granulação 
média, com aspecto sacaroide, constituídos quase 
exclusivamente por grãos de quartzo, subarredondados a 
angulosos. Os quartzitos mostram-se intensamente fraturados, 
com as fraturas preenchidas por sílica, evidenciando processos 
pós-metamórficos de silicificação, provavelmente relacionados a 
episódios de remobilização da sílica pela ação do intemperismo. 

Os estratos de quartzitos afloram com frequência em íntima 
associação com lentes de metacalcários. Aqueles, a noroeste da 
região de São João Batista, especificamente ao longo da Serra do 
Veado, assomam como cristas estreitas, com possança sempre 
inferior a 50 m, as quais se prolongam por alguns quilômetros, 
com direção geral NE-SO, mostrando truncamento por falhas e 
suaves inflexões. São rochas de coloração cinza-clara a cinza 
esverdeada, muito duras, de granulação fina a muito fina, com 
foliação nítida e desenvolvimento de sericita ao longo da mesma. 
Frequentemente, intercalam-se com um xisto quartzoso, de 
coloração cinza, que se mostra bastante alterado. 

Os metarenitos e metarcóseos afloram principalmente nas 
regiões de Aguti e São João Batista, expondo-se sob a forma de 
finas camadas intercaladas com filitos, xistos e quartzitos. 
Normalmente estão bastante intemperizados, exibindo coloração 
amarela avermelhada, formando sequências cíclicas em que se 
alternam metapsamitos e metapelitos com estratificação fina, em 
geral plano-paralela ou suavemente ondulada. 

Ao microscópio, a paragênese mais frequentemente 
observada nos metapsamitos é: quartzo, muscovita, minerais 
opacos, sericita e clorita, nas rochas que derivam de sedimentos 
quartzíticos; quartzo, plagioclásio (albita), feldspato potássico, 
muscovita, biotita e minerais opacos, sendo acessórios turmalina, 
zircão e titanita, nas rochas derivadas de sedimentos arcoseanos. 
A textura predominante é granolepidoblástica com circunspecta 
orientação planar e linear dos principais constituintes. O quartzo e 
os feldspatos formam bandas granoblásticas nas quais 
intercalam-se ou disseminam-se minerais filitosos. A granulação 
varia de muito fina a média, oscilando, via de regra, em torno de ≤ 
1 mm o tamanho médio. O quartzo ocorre em cristais 
xenomórficos, alongados segundo a xistosidade, apresentando 
extinção ondulante e incipiente biaxialidade. Os minerais filitosos, 
como biotita, muscovita e clorita, formam lamelas xenomórficas 
aleitadas segundo a xistosidade. Os feldspatos são xenomórficos, 
algo alongados, lineados na direção da xistosidade, estando via 
de regra alterados para argilo-minerais e sericita. A granada 
(almandina) é xenomórfica, constantemente com hábito 
subarredondado. 
 
C) Metapsefitos 

Os metapsefitos são bastante incomuns na constituição da 
Formação Botuverá, expressando-se por raros afloramentos em 
geral com elevado grau de alteração. Na região do rio das Pedras, 
porção sudeste da Folha Vidal Ramos, Trainini et al. (1978) 
descreveram finas camadas de conglomerado, que assomam 
descontinuamente por uma distância de aproximadamente 500 m, 
numa zona de falha do contato entre as formações Botuverá e Rio 
do Sul, aparentemente junto a granada-biotita-quartzo-xistos. As 
exposições dos conglomerados mostram que estes têm natureza 
polimítica, estão grandemente alterados, com coloração amarela 
avermelhada, friáveis, com abundantes grânulos e seixos de 
vários calibres, até o máximo de 2 cm, subarredondados e 
subangulosos, compostos predominantemente por xistos, 
quartzitos e mais raramente quartzo leitoso, inseridos numa 
matriz de granulação média, constituída predominantemente de 
filossilicatos. Na ocorrência retromencionada, Trainini et al. (1978) 
não descartaram a possibilidade de o conglomerado ser a 

unidade basal da Formação Rio do Sul, afetado por 
metamorfismo dinamotermal (?). 
 
D) Rochas cálcio-silicáticas 

Exposições de rochas cálcio-silicáticas ocorrem nas regiões de 
Vidal Ramos, Aguti e São João Batista, assomando com feições 
macroscópicas muito parecidas aos metapelitos e metarenitos. 
Examinadas mais detidamente, entretanto, revelam uma 
composição areno-cálcio-argilosa, caracterizando, desta forma, a 
ocorrência de estratos de composição cálcio-silicática. Assim, 
próximo ao Ribeirão do Cinema, região de Vidal Ramos, rochas 
cálcio-silicáticas se mostram sob a forma de intercalações 
rítmicas com metacalcários e mica-xistos. São tectonitos xistosos, 
de coloração cinza esverdeada, tornando-se amarela 
avermelhada pela alteração. Exibem estrutura orientada, 
xistosidade não muito desenvolvida, muito crenulada, bem como 
uma xistosidade S2 mais espaçada. Rochas cálcio-silicáticas 
ocorrem também próximo das localidades de Tijipió e Major 
Gercino, bem como ao longo do Lineamento Major Gercino e 
próximo de Ferreira Viana, na borda do Granodiorito Valsungana. 
Macroscopicamente, apresentam uma fácies de gnaisse ou 
quartzito micáceo bandado, coloração cinza-escura a cinza 
esverdeada, e quando alteradas, castanha avermelhada. A 
textura é granoblástica fina a muito fina, com intercalações 
milimétricas de leitos claros quartzosos, com níveis mais escuros 
constituídos de minerais máficos. A xistosidade S1 é bem 
marcada e concordante com So. Algumas amostras exibem 
disseminações de pirita. Outras exposições de rochas cálcio-
silicáticas ocorrem nas localidades de Veado e Serraval, na 
região de Aguti, com características semelhantes às já descritas. 
Expõem-se como intercalações rítmicas com filitos, xistos e 
metacalcários, apresentando estratificação fina, decimétrica, 
planoparalela, com xistosidade S1 bem pronunciada concordante 
com So. Amiudamente, exibem crenulações, em alguns casos 
uma xistosidade S2 mais espaçada, bem desenvolvida. 

Ao microscópio, as rochas cálcio-silicáticas foram 
classificadas por Trainini et al. (1978) como gnaisses cálcio-
silicáticos,.epídoto-actinolita-quartzo-xistos e quartzitos 
carbonatados. A mineralogia dessas rochas é à base de quartzo, 
tremolita-actinolita, epídoto-zoizita, esfeno e micas, com texturas 
predominantemente granoblásticas, embora texturas 
lepidoblásticas também ocorram. 
 
E) Metacalcários 

As exposições descontínuas dos metacalcários se fazem ao 
longo de uma faixa longilínea NE balizada pelas localidades de 
Vargem Grande, Ribeirão do Cinema e Ribeirão do Tigre, 
prolongando-se até as proximidades da cidade de Vidal Ramos. 
Em termos de relevo, os metacalcários edificam cristas 
alongadas, constituídas por camadas ou lentes descontínuas, 
com possanças variáveis, excepcionalmente atingindo mais de 
100 m, nas quais intercalam-se filitos carbonatados. Estão 
intimamente relacionados aos grandes falhamentos N40-60ºE, 
sendo seu contexto de ocorrência praticamente através do 
Lineamento Rio da Areia. Os metacalcários formam intercalações 
rítmicas com filitos, mica-xistos e quartzitos, com acamadamento 
fino, plano-paralelo; também exibem laminações finas 
características pela alternância de níveis de colorações 
diferentes. Esta laminação geralmente é plano-paralela. Próximo 
e junto dos falhamentos, apresentam brechas cimentadas por 
sílica, com fraturas e vênulas preenchidas por sílica ou calcita. 
Nestas fraturas, é habitual a disseminação de pirita. 

Os metacalcários exibem xistosidade geralmente pouco 
desenvolvida e concordante com os estratos encaixantes. Nas 
zonas apicais de pregueamentos, são comuns foliações de 
crenulação, com superfícies S2 bem desenvolvidas; ocorrem, 
ainda, microdobras de vários padrões, microfalhas e efeitos de 
“boudinage”. Segundo Vergara e Machado (1976), os dolomitos 
calcíferos predominam sobre os calcários, calcários dolomíticos, 
dolomitos puros e mármores. Exibem colorações desde preta, nos 
termos que possuem altos teores de matéria orgânica, até cinza-
escura ou cinza esbranquiçada nos dolomitos e mármores. A 
estrutura, excetuando o caso dos mármores, é granular fina a 
muito fina. A fratura é irregular e subconchoidal. 

Ao microscópio, os metacalcários exibem textura 
granoblástica fina a muito fina, o tamanho médio dos grãos não 
excedendo 0,3 mm. Os mármores apresentam textura 
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granoblástica média a grosseira, com venulações em pequena 
escala. A mineralogia essencial são carbonatos, 
subordinadamente quartzo, albita, microclínio, minerais opacos e 
flogopita, acessoriamente matéria orgânica, argilo-minerais e 
sericita. 
 
F) Metariolitos 

Exposições de rochas vulcânicas ácidas xistificadas, intercaladas 
nos xistos e quartzitos da Formação Botuverá, assomam na 
extremidade sudeste da Folha Blumenau, próximo ao limite desta 
com a Folha Gaspar, numa região situada 2 km a sudeste do 
Morro Gaspar Alto, conforme relatam Silva e Dias (1981b). São 
tratos de metaígneas ácidas, xistosas, com coloração cinza, 
dificilmente distinguíveis dos xistos e quartzitos encaixantes. Ao 
microscópio, mostram fenocristais (porfiroclastos) com 
deformações de metamorfismo dinâmico, catáclase, com forte 
elongação segundo a xistosidade. Nestas estruturas planares e 
lineares, formam-se bandas de muscovita recristalizada, as quais 
circundam os porfiroclastos. Os porfiroclastos são constituídos 
por quartzo e ortoclásio, este fortemente pertítico, cujos grãos têm 
dimensões médias ≤ 2 mm, mantendo localmente as 
características ígneas originais, com raros fenocristais 
idiomórficos, ao contrário do quartzo, que exibe moderada 
deformação, com cristais xenomórficos. A matriz é criptocristalina, 
constituída por quartzo e feldspato potássico, produtos da 
recristalização da matriz vulcânica original. 
 
G) Metabasitos 

Exposições de rochas ígneas básicas metamorfizadas assomam 
na região denominada Ribeirão do Ouro, que se situa acima do 
limite norte da Folha Aguti, conforme relatam Kaul (1976c) e 
Trainini et al. (1978). Afloram relacionadas aos metacalcários e 
quartzitos, na forma de corpos tabulares encaixados em 
paráclases NE. Macroscopicamente, expressam-se como rochas 
de coloração escura, variando de preta a cinza esverdeada; 
quando alteradas, mostram pontuações claras devido a 
caulinização dos feldspatos. De granulação média a fina, exibem 
fraturas irregulares e, não raramente, são cortadas por veios de 
minerais fibrosos. Ao microscópio, revelam textura granoblástica, 
porfiroblástica, e lepido a nematoblástica, em razão do 
alinhamento dos minerais filitosos e tabulares, determinando 
estruturas planares e lineares (xistosidade) nas rochas. Os 
minerais identificados foram: quartzo, plagioclásio, biotita, 
anfibólios, minerais acessórios; epídoto, carbonato, clorita, 
sericita e leucoxênio como minerais de alteração. As rochas estão 
metamorfizadas na fácies xisto verde superior à anfibolito inferior. 
O quartzo é anédrico, apresenta extinção ondulante; o 
plagioclásio ocorre na matriz das rochas, raramente geminado; a 
biotita apresenta-se porfiroblástica sin e pós-cinemática, sendo as 
últimas poiquiloblásticas, contendo inclusões da matriz da rocha; 
o anfibólio mais frequente é a actinolita, mas ocorrem 
paragêneses que contêm tremolita ou hornblenda verde-azulada, 
todos sempre bastante transformados em clorita. Minerais 
acessórios como apatita e zircão são frequentes. 

Foram descritas, além dos metabasitos, metavulcânicas de 
composição intermediária, constituídas de quartzo, plagioclásio, 
feldspato potássico e clorita (andesito-dacito ?). 
 
H) Metaultramafitos 

Exposições de rochas ultramáficas metamorfizadas se encontram 
nas regiões do Vale do Tigre, Botuverá, Itapema e Itajaí (ISSLER 
et al., 1981), entremeadas no contexto petrotectônico do Grupo 
Brusque. Algumas ocorrências de rochas ultrabásicas e básicas 
já eram conhecidas, conforme relatos de trabalhos anteriores, 
como. Kaul (1976c), Trainini et al. (1978), Silva e Dias (1981b). 
Todavia, nenhum destes trabalhos dá grande atenção às 
mesmas, permanecendo obscura a relação espacial delas com 
suas encaixantes metassedimentares e, mais difícil de entender e 
grandemente especulativa, sua própria origem. Issler et al. (1981) 
e Issler (1982, 1983), com base em relações de campo, 
informações aerogeofísicas e tratamento geoquímico (diagramas 
discriminantes), propuseram que as mesmas retratem ofiolitos. 

Os tratos rochosos metaultramáficos do Grupo Brusque 
ocorrem com aspecto maciço ou xistoso, granulação média a fina, 
coloração escura, variando de cinza-escura a cinza esverdeada. 
Ao microscópio apresentam texturas nematoblástica e 

lepidoblástica, ou ainda lepidonematoblástica. Ocorrem também 
texturas porfiroblásticas, onde a biotita e/ou clorita e o anfibólio 
constituem porfiroblastos imersos em uma matriz mais fina, 
composta de fengita, anfibólio e clorita. As paragêneses mais 
frequentes são constituídas das espécies minerais que se 
seguem: clorita ou clinocloro, tremolita ou actinolita, biotita e 
minerais opacos, estando as rochas portadoras destas 
paragêneses metamorfizadas na fácies anfibolito, subfácies 
albita-epídoto-anfibolito (HYNDMAN, 1972). As paragêneses 
compostas de cummingtonita + clorita + granada e antofilita + 
cummingtonita + granada são referidas à fácies anfibolito 
(HYNDMAN, 1972) e derivam de metamorfismo sobre rochas 
ígneas ultrabásicas (WILLIAMS; TURNER; GILBERT, 1970). 
Mohammed-Touret e Touret (1977, p. 977) dizem que a 
serpentinização e o metamorfismo ocasionam uma remobilização 
das mineralizações sulfetadas. O detalhe dos fenômenos 
justificaria um artigo completo, mas as tendências gerais são as 
seguintes, segundo estes autores: serpentinização – 
empobrecimento em sulfetos, paragêneses fracamente sulfetadas 
(pentlandita, awaruita, heazlewoodita); esteatização – 
concentração dos sulfetos e, provavelmente, aporte de cobre com 
a predominância das fases seguintes: pentlandita, pirrotita, pirita, 
calcopirita, sistematicamente associadas aos carbonatos; 
tremolitização − lixiviamento geral dos sulfetos. As rochas 
serpentiníticas são descritas como possuidoras da paragênese 
principal na fácies xisto verde, constituídas por talco-antigorita-
clorita e minerais opacos. Nas rochas onde ocorre a 
predominância de antigorita, esta apresenta textura mesh, 
enquanto algumas rochas podem apresentar porfiroblastos 
pseudomórficos de olivina transformados em talco imersos em 
uma matriz serpentínica em malha. Os tratos de metaultramáficas 
ocorrem sobpostos e entremeados com metacalcários. Amostras 
de biotita-actinolita-xisto exibem textura spinifexoide, formada pela 
interpenetração de cristais de actinolita. Quanto à mineralogia, as 
observações são as seguintes: a clorita apresenta fraco 
pleocroísmo desde verde-claro a incolor, ocorre semi-alinhada, 
conferindo xistosidade à rocha; o clinocloro, variedade 
magnesiana de clorita, apresenta-se com coloração verde ou 
incolor em luz natural; os anfibólios ocorrem com as seções 
prismáticas orientadas segundo a xistosidade; a tremolita ocorre 
sob a forma de porfiroblastos anédricos, bastante transformada 
em clorita, e é incolor em luz natural; a actinolita apresenta 
características petrográficas semelhantes à tremolita porém com 
coloração verde a verde-clara e mesmo incolor em luz natural, a 
antofilita e a cummingtonita apresentam-se incolores, a primeira 
com extinção reta, enquanto a segunda exibe extinção ondulante 
e caráter biaxial positivo; a biotita ocorre em porfiroblastos, com 
pleocroísmo que varia de castanho avermelhado a castanho 
amarelado claro, denotando processos de desferrificação, 
transformando-se em clorita; a granada é provavelmente piropo, 
face à rocha ter composição magnesiana. Os minerais acessórios 
identificados foram: epídoto, fengita, quartzo e apatita, enquanto 
os minerais de alteração se expressam por carbonato 
(magnesita?) e leucoxênio. 
 
1.2.8.6 − Caracterização litoquímica 

Os metabasitos e metaultramafitos entremeados no conjunto 
ectinítico do Grupo Brusque significam fragmentos de uma 
história geológica complexa no Pré-Cambriano Superior e foram 
considerados representantes de ofiolitos por Issler et al. (1981) e 
Issler (1982, 1983). Atualmente, muitos geocientistas aceitam que 
as suítes ofiolíticas mais completas representam fragmentos da 
litosfera oceânica gerada em margens construtivas (COLEMAN, 
1977; GASS; SMEWING, 1981). Entretanto, permanecem 
problemas em se assinalar a geração de ofiolitos individuais a 
cadeias meso-oceânicas, bacia marginal pequena ou ambiente de 
arco de ilhas inicial (MIYASHIRO, 1975; GASS; SMITH; VINE, 
1975; GASS, 1977), cabendo ainda assinalarem-se os resultados 
de Saunders et al. (1979) sobre o tema, fundamentados numa 
aproximação geoquímica. 

Por outro lado, a aplicação de diagramas geoquímicos 
discriminantes para se inferir o ambiente tectônico (PEARCE, 
1975, 1976, 1979, 1982; PEARCE; CANN, 1971, 1973; PEARCE; 
GORMANN; BIRKETT, 1975; PEARCE; NORRY, 1979; FLOYD; 
WINCHESTER, 1975, 1978; WINCHESTER; FLOYD, 1977; 
WOOD; JORON; TREUIL, 1979; COLEMAN, 1977; FINNEMORE, 
1978; SERRI, 1981; BÉBIEN, 1980; SHERVAIS, 1982), nos 
últimos dez anos, resultou numa explosão de trabalhos técnicos. 
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A observação da Tabela 1.XIX, referente ao Grupo Brusque, 
revela que as rochas classificadas petrograficamente como 
metabasitos apresentam teores de SiO2 no intervalo 44% a 54%, 
contendo percentagens de Al2O3 entre 4% e 15%, condizente 
com as percentagens apresentadas pelas rochas ígneas básicas 
na bibliografia internacional, enquanto os metaultramafitos 
apresentam teores de SiO2 menores que 45% e percentagens de 
Al2O3 variando de 4% a 8% na rocha, condizentes com os dados 
da bibliografia internacional. 

Elementos maiores e menores, complementados com 
informação geológica, são usados a seguir para mais uma vez 
caracterizar as rochas metavulcânicas básicas e ultrabásicas do 
contexto petrotectônico do Grupo Brusque, haja vista que as 
mesmas tenham já sido estudadas por Issler et al. (1981) e Issler 
(1982, 1983) e classificadas como ofiolitos. 

Stanton (1978), estudando as rochas ígneas de arco de ilhas 
das Ilhas Salomão, através do diagrama AFM, constatou três 
tendências. A tendência toleítica PT, com uma tendência 
complementar altamente magnesiana em direção ao dunito PA, e 
a tendência cálcio-alcalina que o mesmo autor enfatiza que não 
possui a tendência complementar segundo a linha PX. Com 
referência ao Grupo Brusque, dos pontos analíticos relativos aos 
metaultrabasitos (1, 13, 17, 20, 21), através do diagrama AFM, de 
Stanton (1978) (Fig. 1.53), os pontos 13, 17, 20, 21 dispõem-se 
ao longo do rumo da tendência de lava altamente magnesiana; o 
ponto 1 coloca-se no rumo da tendência toleítica. Dos pontos 
analíticos concernentes aos metabasitos (10, 11, 12, 14, 15, 16, 
19), segundo o diagrama retromencionado, os pontos 15 e 16 
jazem no rumo da tendência de lava altamente magnesiana; os 
pontos 10, 11, 12, 14, 19 se inserem ao longo do rumo da 
tendência cálcio-alcalina. Dos pontos analíticos representativos 
dos metandesitos (2, 3, 6, 8, 18), por meio do diagrama supra-
mencionado, os pontos 6 e 8 jazem no rumo da tendência cálcio-
alcalina; o ponto 18 cai no rumo da tendência toleítica; os demais 
pontos, 2 e 3, em posição indefinida. 

Jakes e Gill (1970) e Pearce (1975) mostraram que a 
discriminação entre TAI e BFO pode ser feita na base do 
conteúdo em Cr. Thompson (1973) e Hart, Erlank e Kable (1974) 
mostraram que Cr é imóvel durante o metamorfismo de baixo 
grau e reações de alteração. Pearce (1975) plotou Cr contra T, 
para discriminar TAI e BFO. O Ti foi usado com Cr pela razão de 
Cann (1970), num estudo dos efeitos do aumento do 
metamorfismo do assoalho oceânico sobre a magnitude da 
composição, mostrando que as abundâncias de Ti variam pouco 
com o metamorfismo progressivo. Garcia (1978) indicou que o Ti 
pode ser um pouco móvel durante a alteração submarina. 

Assim, através do diagrama Ti-Cr, de Pearce (1975) (Fig. 
1.54), os metaultrabasitos (1, 13, 17, 20, 21), metabasitos (12, 14, 
15, 16) e metandesitos (8, 18) revelam razões geoquimícas 
comparáveis com aquelas dos basaltos de assoalho oceânico; os 
demais, metabasitos (10, 11, 19) e metandesitos (2, 3, 6) 
expressam quocientes geoquímicos identificáveis com aqueles 
dos toleítos com baixo K. 

Beccaluva, Ohnenstetter e Ohnenstetter (1979, p. 1880) 
mostraram, através dos elementos Ti, Cr e Ni, que é possível 
discriminar ofiolitos de TAO e TAI. Os ofiolitos compostos 
somente de basaltos TAI foram provavelmente gerados em ou 
próximo de arco de ilhas imaturo. Basaltos ofiolíticos, lembrando 
o campo TAO, podem ter sido formados em dois ambientes 
principais: no oceano ou numa bacia marginal. Se estes basaltos 
são encontrados com lavas ofiolíticas de caráter TAI, essa 
associação poderá sugerir um ambiente de arco de ilhas-bacia 
marginal ou arco de ilhas-crosta oceânica fora do talude 
continental. 

Desta forma, através do diagrama Ti/Cr-Ni, de Beccaluva, 
Ohnenstetter e Ohnenstetter (1979) (Fig. 1.55), os 
metaultrabasitos (1, 13, 17, 21), metabasitos (11, 12, 14, 15, 16) e 
metandesitos (8, 18) revelam quocientes geoquímicos 
assemelháveis com aqueles dos toleítos de assoalho oceânico; 
por outro lado, o metabasito (19) e os metandesitos (3, 6) 
demostram relações geoquímicas comparáveis com aquelas dos 
toleítos de arco de ilhas. 

Pearce (1979, p. 264) asseverou que o diagrama TiO2-Zr 
separa quase todas as lavas ofiolíticas de composição básica do 
Mesozoico Inferior a Médio (PEARCE, 1979, Figura 2a), as quais 
jazem dentro dos campos BCMO + BIP. As lavas das unidades 
vulcano-sedimentares contêm uma significativa proporção de 
tipos de rochas intermediárias e ácidas e jazem totalmente dentro 

do campo BIP. As lavas do Cretáceo Superior (PEARCE, 1979, 
Figura 2b) contêm abundâncias muito baixas de Ti e Zr. As lavas 
ofiolíticas são predominantemente básicas mas contêm 10% de 
rochas que poderiam ser classificadas como andesitos; os 
basaltos caem nos campos BCMO e TAI. 

Assim, através do diagrama TiO2/Zr, de Pearce (1979) (Fig. 
1.56), os metaultrabasitos (13, 17, 20, 21), metabasitos (12, 15, 
16) e metandesitos (8, 18) expressam razões geoquímicas 
assemelháveis com aquelas dos basaltos de cadeias meso-
oceânicas (BCMO), enquanto os metandesitos (1, 3, 6), 
metabasitos (11, 14) e metaultrabasito (1) registram razões 
geoquímicas que lembram aquelas dos basaltos de arco (BA) e 
basaltos intraplaca (BIB) respectivamente. O metabasito (19) 
demonstra razão geoquímica compatível com aquelas dos 
basaltos de arco (BA). 

Pearce (1979, p. 264) asseverou que a classificação dos 
metabasaltos (metabasitos) através do diagrama TiO2/Zr deve 
também levar em conta a possibilidade de ambientes tectônicos 
transicionais, particularmente quando as análises abarcam 
campos ocupados por mais de um tipo de magma. Assim, tipos 
BCMO/TAI podem ser encontrados em alguns ambientes de 
bacias marginais (REAY et al., 1974); tipos BCMO/BIP podem ser 
encontrados em centros de expansão difusos, tais como a 
Islândia e Afar; tipos BIP/TAI podem ser gerados acima de zonas 
de subducção, em áreas onde também ocorre o rifting de costa 
de arco continental ou próximo de interseções de fossa – falha 
transformante (DE LONG; HODGES; ARCULUS, 1976). 

Com referência ao Grupo Brusque, os metabasitos (10, 11, 
12, 14, 15, 16, 19) plotados no diagrama TiO2/Zr, de Pearce 
(1979) revelam as seguintes combinações: BCMO/BA, 
BCMO/BIP/BA, que se assemelham às particularidades dos 
ambientes transicionais referidos por Pearce (1979). 

Serri (1981), através da variação de TiO2 contra o Índice 
máfico = FeOtot / (FeOtot + MgO), conseguiu dividir e exemplificar 
os ofiolitos em dois grupos: tipos com baixo Ti e alto Ti. 

A classificação dos ofiolitos em associações com baixo Ti e 
alto Ti adquire uma significância geral, petrogenética e tectônica. 
Os ofiolitos com baixo Ti representam crosta oceânica gerada por 
processos de expansão ocorrendo acima de uma placa oceânica 
desidratada e subduzida no estágio inicial da abertura de bacia 
costa de arco intra-oceânica. Os ofiolitos com alto Ti, pelo 
contrário, representam crosta oceânica formada em margem de 
placa, tanto (1) no estágio intermediário e final da abertura de 
bacias costa de arco intra-oceânica, ou (2) nas bacias costa de 
arco ensiálica (ofiolito Sarmiento). bem como (3) em todos os 
estágios evolucionários, levando à formação de maiores bacias 
oceânicas (ofiolitos de Apenino Setentrional e Córsega), incluindo 
centros de expansão ao longo de margens de placas maiores 
transcorrentes (Fossa Cayman). 

Por intermédio do diagrama TiO2/IM, de Serri (1981) (Fig. 
1.57), os metaultrabasitos (13, 17, 20, 21), metabasitos (10, 12, 
14, 15, 16) e metandesito (8) demonstram razões geoquímicas 
comparáveis com aquelas dos ofiolitos com alto Ti, enquanto os 
metandesitos (2, 3, 6, 18), metabasitos (11, 19) e 
metaultrabasitos (1) expressam razões geoquímicas compatíveis 
com aquelas dos ofiolitos com baixo Ti. 
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TABELA 1.XIX 
Grupo Brusque − Rochas meta-intermediárias, metabásicas e meta-ultramáficas. Análises químicas e composições normativas 

Nº de Amostra 
948/ 

200.1 
948/ 

200.2 
948/   
192 

948/  
193.2 

948/  
199 

194.  
B.2 

948/ 
195.1 

948/ 
195.2 

948/ 
195.4 

948/ 
195.5 

948/ 
195.6 

948/  
197 

948/  
198 

948/  
195.3 

948/  
195.7 

948/  
196.1 

948/  
196.2 

Pontos Analíticos 2 3 6 8 18 10 11 12 14 15 16 19 1 13 17 20 21 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

67,82 
15,69 
1,47 
1,20 

<0,10 
0,96 
2,53 
4,96 
2,26 
0,40 

<0,10 
- 

2,59 

63,03 
15,88 
2,94 
2,21 
0,17 
1,70 
3,72 
3,10 
2,85 
0,44 

<0,10 
- 

3,44 

60,05 
13,66 
1,69 
3,27 

<0,10 
2,82 
3,67 
3,15 
4,70 
0,49 
0,29 

- 
4,89 

44,36 
11,95 
4,13 
8,23 
0,14 
5,88 
9,60 
3,78 
1,02 
1,64 
0,26 

- 
6,79 

45,00 
13,09 
9,27 
6,30 
0,17 
4,11 
7,44 
2,78 
2,15 
1,81 
1,44 

- 
4,61 

46,94 
13,55 
3,74 
6,09 
0,15 
5,65 
5,24 
4,88 
0,26 
1,65 
0,62 

- 
8,91 

47,99 
15,98 
3,92 
5,80 
0,13 
2,32 
5,48 
4,70 
3,42 
1,77 
0,69 

- 
5,28 

48,40 
10,89 
3,31 
7,30 
0,11 
8,06 
6,51 
4,13 
2,35 
1,99 
0,53 

- 
4,11 

44,45 
10,95 
3,55 
7,80 
0,17 
8,11 
6,50 
4,22 
3,13 
1,75 
0,41 

- 
7,04 

43,09 
6,13 
4,25 
7,14 
0,17 

20,53 
5,72 
0,86 
3,92 
1,19 
0,36 

- 
3,76 

44,12 
4,69 
6,10 
8,09 
0,18 

17,17 
7,72 
0,87 
3,91 
1,28 
0,29 

- 
2,35 

54,87 
13,86 
3,22 
5,37 
0,14 
7,22 
2,27 
3,86 
0,81 
0,51 
0,21 

- 
6,41 

39,49 
15,19 
8,08 

13,70 
5,60 
4,37 
4,59 
0,65 
2,13 
1,59 
0,22 

- 
3,26 

41,05 
6,12 
3,95 
6,68 
0,15 

18,62 
9,62 
0,95 
1,11 
1,24 
0,34 

- 
8,44 

38,03 
8,00 
2,99 
8,38 
0,21 

15,70 
8,11 
0,70 
2,25 
1,47 
0,42 

- 
11,70 

40,15 
4,32 
8,61 
8,45 
0,18 

25,00 
1,76 
1,15 

<0,10 
0,87 

< 0,10 
- 

8,34 

39,00 
4,31 

10,16 
7,96 
0,22 

24,00 
4,52 
0,74 

< 0,10 
1,00 

< 0,10 
- 

7,66 

 

TOTAL 100,08 99,58 98,78 97,78 98,17 97,68 97,48 97,69 98,08 97,12 96,77 98,75 98,87 98,27 97,36 99,03 99,77 

 Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sc 
Sr 
V 
Y 
Zn 
Zr 

900 
10 
58 
19 

<30 
<20 

8 
10 
12 

540 
68 
12 

<200 
192 

1050 
32 
52 
32 

<30 
<20 
13 

<10 
14 

590 
135 
16 

<200 
140 

1200 
13 

210 
170 
<30 
<20 
44 

270 
21 

630 
108 
25 

<200 
92 

340 
49 

160 
104 
<30 
<20 
94 

196 
29 
54 

310 
27 

<200 
92 

1200 
45 

200 
45 

148 
<20 
100 
210 
30 
64 

260 
54 

<200 
150 

450 
56 
38 
76 

120 
46 

210 
220 
12 

590 
188 
36 

<200 
172 

1600 
42 
29 
66 

148 
60 
44 

220 
12 

610 
224 
38 

<200 
220 

800 
48 

500 
56 

200 
60 

116 
184 
33 

550 
260 
44 

<200 
170 

1600 
45 

480 
68 

200 
68 

102 
224 
30 
68 

260 
39 

<200 
178 

740 
94 

1160 
84 
86 
46 

510 
240 
16 
52 

164 
25 

<200 
120 

880 
900 

2060 
45 
48 
31 

440 
180 
15 
44 

180 
19 

<200 
67 

250 
28 

208 
29 

<30 
<10 

44 
14 
11 

<50 
126 
<10 

<200 
   100                                                                                        

390 
71 

380 
536 
<30 
<20 
112 
<10 

56 
290 
360 
50 

4340 
300 

300 
43 

760 
18 
30 
22 

270 
196 

7 
56 
86 

<10 
<200 

64 

450 
55 

570 
19 
44 
31 

260 
200 
12 
60 

156 
21 

<200 
92 

320 
118 
920 
49 

<30 
<20 

1360 
<10 

8 
<50 
156 
<10 

<200 
71 

12 
102 
920 
34 

<30 
<20 
960 
<10 

16 
200 
148 
13 

<200 
84 

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Aegirina 
Biotita 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Actinolita 
Hedenbergita 
Wolastomita 
Feldspatoide 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Cromita 
Coríndon 
Calcita 

23,93 
13,68 
42,99 
12,55 

- 
- 
- 

2,94 
- 
- 
- 
- 
- 

0,78 
- 

2,22 
0,04 
0,24 
0,01 
0,61 

- 

24,04 
17,48 
27,24 
18,90 

- 
- 
- 

5,61 
- 
- 
- 
- 
- 

0,87 
- 

4,51 
0,03 
0,24 
0,01 
1,06 

- 

12,89 
29,52 
28,33 
9,84 

- 
- 

6,48 
8,51 

- 
- 
- 
- 
- 

0,99 
- 

2,66 
0,02 
0,73 
0,05 

- 
- 

- 
6,66 

25,02 
13,95 

- 
- 

30,06 
- 

8,50 
- 
- 
- 

4,88 
3,44 

- 
6,74 
0,02 
0,68 
0,04 

- 
- 

4,61 
13,52 
25,04 
17,98 

- 
- 

9,11 
7,78 

- 
- 
- 
- 
- 

3,66 
- 

14,58 
0,03 
3,63 
0,04 

- 
- 

- 
1,61 

43,37 
15,02 

- 
- 

6,69 
19,02 
3,51 

- 
- 
- 
- 

3,29 
- 

5,80 
0,04 
1,54 
0,01 

- 
- 

- 
22,01 
33,57 
13,51 

- 
- 

9,65 
- 

4,88 
- 
- 
- 

4,60 
3,66 

- 
6,31 
0,05 
1,78 
0,01 

- 
- 

- 
14,85 
32,12 
4,53 

- 
- 

21,42 
- 

13,82 
- 
- 
- 

2,48 
4,04 

- 
5,23 
0,04 
1,34 
0,11 

- 
- 

- 
20,59 
15,49 
1,88 

- 
- 

25,34 
- 

14,43 
- 
- 
- 

11,48 
3,70 

- 
5,84 
0,04 
1,08 
0,11 

- 
- 

- 
24,81 
1,65 
1,38 

- 
- 

21,08 
- 

37,82 
- 
- 
- 

2,91 
2,42 

- 
6,73 
0,02 
0,91 
0,27 

- 
- 

- 
22,46 

- 
- 

4,65 
- 

30,66 
- 

28,61 
- 
- 
- 

2,68 
2,56 

- 
7,18 
0,01 
0,72 
0,47 

- 
- 

12,22 
5,18 

35,34 
10,70 

- 
- 
- 

26,56 
- 
- 
- 
- 
- 

1,05 
- 

5,15 
- 

0,54 
- 

3,26 
- 

2,25 
13,11 
5,73 

22,40 
- 
- 
- 

33,69 
- 
- 
- 
- 
- 

3,14 
- 

18,98 
0,06 
0,54 
0,09 

- 
- 

- 
7,09 
8,69 
9,90 

- 
- 

31,11 
2,69 

30,61 
- 
- 
- 
- 

2,54 
- 

6,31 
0,01 
0,87 
0,18 

- 
- 

- 
15,40 
1,23 

13,94 
- 
- 

23,53 
- 

33,21 
- 
- 
- 

2,66 
3,23 

- 
5,12 
0,02 
1,15 
0,51 

- 
- 

- 
0,63 

10,47 
- 
- 
- 
- 

50,12 
16,11 

- 
- 
- 
- 

1,78 
- 

17,24 
0,02 
0,25 
0,21 

- 
3,16 

- 
0,63 
6,64 
8,63 

- 
- 

11,40 
28,34 
25,94 

- 
- 
- 
- 

2,01 
- 

15,92 
0,02 
0,25 
0,21 

- 
- 

Q 
A 
P 
F 

25,69 
38,74 
35,56 

0 

27,43 
34,87 
37,70 

0 

16,00 
63,01 
20,99 

0 

0 
29,20 
61,14 
9,66 

7,54 
39,69 
52,77 

0 

0 
9,70 

90,30 
0 

0 
58,10 
35,66 
6,25 

0 
73,10 
22,30 
4,60 

0 
70,35 
6,43 

23,22 

0 
85,77 
4,77 
9,45 

0 
89,35 

0 
10,65 

19,26 
26,33 
54,40 

0 

5,18 
35,01 
59,81 

0 

0 
41,73 
58,27 

0 

0 
48,28 
43,71 
8,01 

0 
100 

0 
0 

0 
6,76 

93,24 
0 

M 
A 
F 

8,97 
67,46 
23,57 

13,59 
47,58 
38,83 

18,24 
50,77 
30,99 

25,99 
21,21 
52,80 

17,35 
20,82 
61,83 

27,91 
25,39 
46,70 

11,74 
41,08 
47,19 

32,47 
26,11 
41,42 

30,66 
27,78 
41,56 

56,99 
13,18 
30,23 

48,32 
13,45 
38,22 

35,82 
23,17 
41,02 

15,54 
9,88 

74,57 

60,23 
6,66 

33,11 

52,82 
9,93 

37,25 

58,89 
2,94 

38,16 

57,22 
2,00 

40,78 

Fe + Ti 
Mg 
Al 

19,87 
5,15 

74,98 

32,27 
8,15 

67,09 

30,01 
13,07 
55,92 

51,04 
17,49 
31,41 

57,02 
11,26 
31,72 

44,13 
17,94 
37,94 

45,76 
7,65 

46,59 

46,41 
24,44 
29,15 

47,38 
24,01 
28,61 

37,25 
49,68 
13,07 

47,01 
42,70 
10,29 

36,60 
23,54 
39,86 

61,81 
9,39 

28,81 

37,63 
48,33 
14,03 

41,00 
40,70 
18,30 

43,14 
49,32 
7,53 

45,47 
47,07 
7,46 

 

MgO 
CaO 
Al2O3 

5,00 
13,19 
81,80 

7,98 
17,46 
74,55 

13,99 
18,21 
67,79 

21,44 
35,00 
43,56 

16,68 
30,19 
53,12 

23,12 
21,44 
55,44 

9,76 
23,04 
67,20 

31,66 
25,57 
42,77 

31,73 
25,43 
42,84 

63,40 
17,66 
18,93 

58,05 
26,10 
15,85 

30,92 
9,72 

59,36 

18,09 
19,01 
62,90 

54,19 
28,00 
17,81 

49,36 
25,49 
25,15 

80,44 
5,66 

13,90 

73,10 
13,77 
13,13 

 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: 948/200.1 − biotita-tonalito cataclástico; 948/200.2 − metatonalito milonitizado; 948/192 − metavulcânica (metandesito?); 948/193.2 − metadiorito;  
948/199 − metandesito; 948/194.B.2 − meta-quartzo-diorito cataclasado; 948/195.1 − metabasito; 948/195.2 − metabasito; 948/195.4 − metabasito; 948/195.5 − clorititito; 948/195.6 − biotita-clorita- 
tremolita-xisto; 948/197 − metabasito; 948/198 − epídoto-granada-biotitito; 948/195.3 − ultramafito; 948/195.7 − clorita-actinolita-biotita-xisto; 948/196.1 − talco-serpentinito; 948/196.2 − talco-serpentinito 
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1.2.9 − Grupo Açungui 
 
1.2.9.1 − Generalidades 

Um dos primeiros estudos sobre as rochas metamórficas do 
Grupo Açungui deve-se a Derby (1878), que descreveu quartzitos, 
xistos argilosos e mármores na região do rio Açungui, no Estado 
do Paraná, atribuindo-lhes idade siluriana. Este autor aventou a 
possibilidade de que essas rochas constituíssem uma faixa 
contínua até Minas Gerais e Bahia, prolongando-se, também, ao 
Rio Grande do Sul. 

Oliveira (1925) apresentou um mapa geológico do Estado do 
Paraná, no qual as rochas do Grupo Açungui são relacionadas ao 
Ordoviciano. A seguir (OLIVEIRA, 1927), utilizou, pela primeira 
vez, a denominação “Série” Açungui, considerando-a como 
essencialmente de origem metassedimentar. 

Moraes Rego (1933) admitiu a continuidade física entre as 
“Séries” São Roque e Açungui. 

Leonardos (1934) descreveu um conjunto de conglomerados 
e filitos acetinados que ocorrem junto à cidade de Iporanga, São 
Paulo, relacionando-os à Formação Iporanga, a qual estaria 
situada estratigraficamente no topo do Grupo Açungui. Mais tarde, 
Leonardos (1941) denominou esse conjunto de “Série” Ribeira, 
correlata à “Série” Itajaí de Santa Catarina. 

Carvalho e Pinto (1937), estudando a geologia ao longo da 
estrada Curitiba – Ribeira, destacaram como principais 
constituintes da “Série” Açungui os filitos, os quartzitos e os 
calcários, estes últimos referidos como litologias mais 
importantes. Destacaram a semelhança entre as “Séries” Açungui 
no Paraná e São Paulo, Brusque em Santa Catarina, Porongos no 
Rio Grande do Sul, e Minas em Minas Gerais e Bahia. 

Oliveira e Leonardos (1943) apresentaram uma síntese de 
conhecimento geológico sobre a “Série” Açungui até aquela data. 
Analogamente a Moraes Rego (1933), admitiram uma 
continuidade física entre as “séries” Açungui e São Roque, 
concordando com Carvalho e Pinto (1937), quanto às correlações 
com as “séries” Brusque, Porongos e Minas, bem como quanto à 
idade algonquiana da “Série” Açungui. 

Almeida (1944) foi o primeiro a descrever estromatólitos 
algáceos em calcários do Grupo Açungui, considerando-os como 
pertencentes à espécie Collenia itapevensis, de idade 
algonquiana. 

Leprevost (1947a) apresentou uma série de análises químicas 
de alguns calcários paranaenses, concluindo que os calcários do 
Grupo Açungui são de composição muito variada, mesmo numa 
mesma jazida. 

Maack (1947), estudando a “Série” Açungui, posicionou-a no 
Eo-Algonquiano, considerando-a constituída por rochas 
metassedimentares epimetamórficas e gnaisses de injeção. 
Observou, por outro lado, que tais rochas apresentavam direções 
correspondentes a duas épocas de dobramentos, com intrusões 
ácidas associadas. Pouco depois, apresentou um mapa geológico 
do Estado do Paraná em escala 1:750 000 (MAACK, 1953). 

Bigarella (1947, 1948, 1953, 1956) realizou uma série de 
estudos nas rochas calcárias do Estado do Paraná. Concluiu que 
os calcários do Grupo Açungui foram depositados em mares 
rasos, constituindo um ambiente nerítico. Estimou que 2/3 dessas 
rochas calcárias são constituídas por dolomitos e 1/3 por 
calcários calcíticos e dolomíticos. Dividiu as rochas calcárias em 
três faixas distintas. 

A subdivisão da “Série” Açungui foi realizada por Bigarella e 
Salamuni (1956) quando propuseram as formações Setuva 
(unidade inferior) e Capiru (unidade superior), separadas por 
discordância angular. 

Bigarella e Salamuni (1958b) propuseram, por outro lado, a 
Formação Votuverava, sobreposta à Formação Capiru. 

Bigarella e Salamuni (1956) descreveram estruturas 
organógenas formadas por algas do gênero Collenia nos 
dolomitos da Formação Capiru. 

Almeida (1956) propôs a denominação de Formação Itaiacoca 
para uma extensa faixa de dolomitos que se entende desde a 
região de Itaiacoca, no Paraná, até Itapeva, em São Paulo. 

A Formação Itaiacoca foi considerada, a seguir, equivalente à 
Formação Capiru, por Bigarella e Salamuni (1958a), equivalência 
adotada pela maioria dos autores que prosseguiram investigando 
o Grupo Açungui. 

Cordani e Bittencourt (1967) realizaram diversas 
determinações de idade K-Ar em rochas do Grupo Açungui e em 
granitos intrusivos nas mesmas, concluindo que a maioria dessas 

rochas se formou entre 450 e 650 MA. Propuseram a seguinte 
sequência evolutiva para este grupo e intrusivas a ele associadas: 
entre 600 e 650 MA, metamorfismo principal e formação dos 
granitos sintectônicos; próximo de 590 MA, formação dos granitos 
tarditectônicos; entre 500 e 580 MA, formação dos granitos 
postectônicos; em torno de 450 MA, levantamento epirogenético 
da cadeia de montanhas, em certas regiões. 

Os trabalhos de cunho regional no Estado do Paraná tiveram 
grande impulso a partir de 1965, com a publicação, pela 
Comissão da Carta Geológica do Paraná, de diversas folhas 
geológicas em escala 1:50 000 e 1:70 000. Dentre aqueles 
trabalhos que abordam o Grupo Açungui, citam-se os de Lopes 
(1966), Trein et al. (1970a, b e c), Hausen et al. (1970), Muratori 
et al. (1970b), Marini et al. (1970). 

Salamuni e Bigarella (1967b), ao estudarem as estruturas 
sedimentares singenéticas do Grupo Açungui na região dos 
municípios de Almirante Tamandaré, Colombo e Rio Branco do 
Sul, relataram estratificação cruzada, marcas de onda, 
estratificação gradacional, estratificação rítmica, brechas 
intraformacionais, estruturas psolíticas e estromatolíticas. 

Marini e Leprevost (1967) registraram, como principais 
recursos minerais do Grupo Açungui no Estado do Paraná, os 
materiais não metálicos representados por calcário, talco, barita, 
sericita-xistos, quartzitos friáveis, caulim, feldspato e grafita, bem 
como destacaram, entre os materiais metálicos, o chumbo e o 
ferro. 

A denominação de “Grupo” Açungui, em vez de “Série” 
Açungui, foi proposta, simultaneamente, por Marini, Trein e Fuck 
(1967), Salamuni e Bigarella (1967b) e Hennies, Hasui e Penalva 
(1967), tendo por base recomendações do Código de 
Nomenclatura Estratigráfica de 1961. 

Marini (apud MARINI; TREIN; FUCK, 1967) propôs a 
denominação de Formação Água Clara para a unidade 
litoestratigráfica superior do Grupo Açungui, a qual repousaria, 
aparentemente, em discordância angular sobre a Formação 
Votuverava. 

Marini, Trein e Fuck (1967) estimaram uma espessura total de 
cerca de 10.000 m para o Grupo Açungui, incluindo a Formação 
Setuva. Esses autores afirmaram que “a grande espessura, 
natureza e estrutura dos metassedimentos, bem como a 
existência de calcários organógenos e bioclásticos, não deixam 
dúvidas quanto à origem marinha das rochas do grupo em 
apreço”. Afirmaram, também, que o magmatismo ofiolítico e 
granítico associado indicava um desenvolvimento em condições 
de geossinclinal. 

Marini e Bosio (1969), estudando os estromatólitos dos 
dolomitos da Formação Itaiacoca, concluíram que os mesmos 
apresentavam características morfológicas próprias, causadas 
pelo fato de terem sido formados em um particular ambiente de 
deposição. 

Petri e Suguio (1969), realizando estudos no Grupo Açungui 
no sul do Estado de São Paulo, concluíram que a maioria dos 
metassedimentos é de origem marinha, havendo, entretanto, 
contribuição de origem mista e, mesmo, continental. Observaram 
vergências para noroeste, concluindo pela existência de uma área 
cratônica encoberta pelos atuais sedimentos da Bacia do Paraná, 
a noroeste. As áreas típicas de eugeossinclinal desse grupo, 
segundo os mesmos autores, estariam situadas na região da 
Serra do Mar ou na atual plataforma continental. 

Hasui, Penalva e Hennies (1969) sugeriram que se utilizasse 
a designação Grupo São Roque para os epimetamorfitos da 
região de mesmo nome no Estado de São Paulo e leste do 
Paraná. 

Fuck et al. (1969) dividiram o Grupo Açungui em unidades 
litológicas, preferindo a subdivisão em formações propostas por 
Bigarella e Salamuni (1956, 1958a). Consideraram pertencentes 
ao Grupo Açungui os gnaisses e xistos que se estendem desde o 
limite dos estados de Santa Catarina e do Paraná, a sudoeste de 
Guaratuba, até o norte da baía de Paranaguá. 

Marini (1970), estudando o Grupo Açungui em sua porção 
sudeste, na região de Rio Branco do Sul, Paraná, concluiu que a 
deposição dos sedimentos deste grupo ocorreu, inicialmente, 
numa bacia intra-cratônica, com a formação de dolomitos em 
ambiente marinho de águas rasas. Essa bacia teria evoluído, 
adquirindo condições geossinclinais. Toda a sequência teria sido, 
posteriormente, submetida a esforços dirigidos de NO para SE, 
originando dobras holomórficas orientadas na direção NE-SW 
com vergências para SE. Todos os argumentos utilizados por 
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Petri e Suguio (1969) para justificar a existência de uma 
plataforma a noroeste foram citados por Marini (1970) para 
explicar a existência de uma área cratônica a sudeste. Dentre tais 
argumentos destacam-se: estruturas estromatolíticas restritas à 
área SE da Folha de Rio Branco do Sul; presença dominante de 
dolomitos a SE e calcários a NO; termos litológicos mais 
nitidamente separados, com maior seleção e maior diversidade 
de fácies a SE da área; aumento na frequência de metarritmitos 
de sul para norte da área; rochas do embasamento com maior 
grau de metamorfismo presentes a SE; aumento do grau de 
metamorfismo dos metassedimentos de SE para NO; padrão de 
dobramento mais enérgico a NO; vergência das camadas para 
SE; magmatismo granítico, característico das áreas centrais dos 
geossinclinais, a NO; posição de efusivas pós-orogênicas e 
depósitos molássicos associados a NO. Quanto ao tipo de 
geossinclíneo representado pelo Grupo Açungui, Marini (1970) 
sugeriu que, na região de Rio Branco do Sul, a quase ausência de 
ofiolitos e de feldspatos nos metassedimentos indicam condições 
de miogeossinclíneo. Este autor admitiu, por outro lado, que uma 
fácies de eugeossinclíneo faltava no Grupo Açungui, o que estava 
em desacordo com o intenso magmatismo típico de condições 
eugeossinclinais. Finalmente, admitiu a possibilidade da 
existência de plataformas, uma a sudeste, outra a noroeste do 
Grupo Açungui. 

Ebert (1971b), detalhando um perfil ao longo da estrada da 
Ribeira, entre Tunas e Bocaiúva do Sul, no Estado do Paraná, 
concluiu pela redefinição da Formação Setuva, considerando-a 
constituída por litologias pertencentes a ciclos diversos: “Setuva” 
(xistos e quartzitos) e “Pré-Setuva” (parte do “Embasamento 
Cristalino”). A Formação Setuva, para ele, seria a unidade basal 
do Grupo Açungui, com deformação e grau de metamorfismo um 
pouco mais intensos, relacionados a uma posição inferior no 
geossinclínio. As formações Votuverava e Água Clara 
corresponderiam a “nappes” tectônicos, sendo que apenas a 
Capiru seria autóctone. 

Coutinho (1971), analisando o Pré-Cambriano Superior do Sul 
do Brasil, admitiu a continuidade geográfica dos grupos Açungui e 
São Roque, afirmando que se devia adotar o nome Açungui para 
o conjunto, por ser prioritário. 

Cordani (1971), analisando os dados radiométricos 
disponíveis relativos ao “Cinturão Orogênico Ribeira” e seu 
embasamento, concluiu ser o substrato do geossinclíneo Ribeira 
de natureza siálica. 

Cordani e Kawashita (1971), baseados em determinações de 
idade pelo método Rb-Sr em rochas graníticas intrusivas no 
Grupo Açungui, indicaram, como eventos evolutivos importantes, 
uma fase tarditectônica, com cerca de 610 MA, e outra 
postectônica principal, com aproximadamente 540 MA 

Fuck et al. (1971), ao estudarem a geologia do leste 
paranaense, consideraram a Formação Setuva como pertencente 
a um ciclo orogenético anterior ao do Grupo Açungui, como havia 
sido proposto por Marini (1970). Destacaram a possibilidade de os 
gnaisses e quartzitos da região da Serra das Pedras, a leste de 
Castro e Piraí do Sul, bem como os gnaisses, xistos e quartzitos 
do sul da Colônia Castrolândia (sudeste de Castro) e da região da 
Serra das Antas (a sudeste de Jaguariaíva), pertencerem à 
Formação Setuva. Mantiveram a denominação de Formação 
Itaiacoca de Almeida (1956) para a faixa noroeste do Grupo 
Açungui, que se estenderia desde a região de Itaiacoca (Paraná) 
até o sul de Itapeva (São Paulo). 

Os dados do mapeamento geológico executado pela 
PROTEC nas folhas de Apiaí, Capão Bonito, Cerro Azul, Eldorado 
Paulista, Guapiara e Itararé, na escala 1:100 000, foram 
apresentados por Cordani et al. (1971a e b), Gomes et al. (1971a 
e b), Bettencourt et al. (1971) e Melcher et al. (1973), em que o 
Grupo Açungui, considerado do Pré-Cambriano Superior, foi 
subdividido em diversas sequências litológicas. 

Melcher et al. (1973), ao apresentarem os resultados do 
mapeamento realizado pela PROTEC em 1969, na região do vale 
do rio Ribeira do Iguape, descreveram passagens graduais entre 
as rochas do Grupo Açungui e os migmatitos do “Complexo 
Gnáissico-Migmatítico”. 

Hasui (1973), estudando as folhas de São Roque e Pilar do 
Sul, São Paulo, incluiu migmatitos e ectinitos, indistintamente, no 
Grupo Açungui. Ressaltou que a subdivisão estratigráfica desse 
grupo é difícil de ser realizada, sobretudo pelas frequentes 
intrusões, falhamentos e variações de graus de metamorfismo. 

Kaefer e Algarte (1972b) descreveram a geologia da Folha 
Itararé, elaborando o mapa geológico na escala 1:250 000 da 
mesma. Neste trabalho, o Grupo Açungui foi representado como 
constituído por uma unidade basal (Formação Setuva) e por uma 
parte não diferenciada constituída por: calcário, dolomitos e 
calcoxistos; metassedimentos síltico-argilosos incluindo 
metassiltitos, filitos e metarritmitos e ardósias; metarenitos e 
quartzitos; sericita-xistos, quartzo-xistos e muscovita-xistos; 
metabasito, anfibólio-xistos e anfibolitos. 

Kaefer e Cunha (1974) apresentaram a geologia da Folha de 
Castro, mantendo o mesmo esquema de Kaefer e Algarte (1972b) 
quanto à estratigrafia do Grupo Açungui. Incluíram, entretanto, 
neste grupo, os quartzitos da região da serra das Pedras, a leste 
de Piraí do Sul, bem como os migmatitos que contornam a serra 
das Pedras e das imediações de Terra Nova e Mococo, a leste de 
Castro. Consideraram, por outro lado, os mármores da região de 
Abapã e Socavão como relacionados a zonas de falhas e a 
atividades metassomáticas dos granitos intrusivos na sequência 
carbonática. 

Cavalcante e Kaefer (1974) afirmaram que, no Estado de São 
Paulo, as litologias do Grupo São Roque deviam ser consideradas 
como pertencentes ao Grupo Açungui, ressaltando que, nesse 
estado, a divisão Grupo Açungui/Grupo São Roque carecia de 
sentido prático. 

Algarte et al. (1974), ao apresentarem o relatório integrado do 
Projeto Sudeste do Estado de São Paulo, consideraram 
inoportuna, então, a desvinculação da Formação Setuva do Grupo 
Açungui, bem como a individualização das formações Capiru, 
Votuverava e Água Clara. 

Carneiro, Coimbra e Thomaz Filho (1974) utilizaram os 
conceitos de faixas de dobramento e maciços medianos para o 
Pré-Cambriano Superior das regiões sudeste do Brasil e Uruguai. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974), no texto explicativo da 
Carta Geológica ao Milionésimo, folhas SC.21 Asunción e SG.22 
Curitiba, adotaram a coluna proposta por Fuck et al. (1971) para o 
Grupo Açungui, subdividido nas formações Capiru, Itaiacoca, 
Votuverava e Água Clara. 

Wernick e Gomes (1974), analisando dados referentes às 
rochas metamórficas do vale do Ribeira do Iguape, concluíram 
que as condições metamórficas eram compatíveis, neste caso, 
com as do tipo Barrowiano, caracterizadas por pressão média. 

Morgental et al. (1975), no relatório do Projeto Sudelpa, 
relacionaram xistos e filitos com lentes de mármore da região de 
Pariquera-Açu e ilha do Cardoso ao Grupo Açungui. 

Hasui, Carneiro e Coimbra (1975), ao estruturarem o 
“Cinturão Dobrado Ribeira” em sistemas dobrados e maciços 
medianos, definiram a Faixa Dobrada Apiaí como constituída 
pelos grupos São Roque e Açungui, ressaltando a conveniência 
destes serem considerados, efetivamente, como unidades 
distintas. 

Hasui e Sadowski (1976) e Carneiro et al. (1980) observaram 
evidências de duas fases de dobramentos no Grupo Açungui, a 
última sendo a responsável pela direção ENE das foliações dessa 
unidade. 

Batolla Júnior et al. (1977a) descreveram a geologia da Folha 
SG.22-X-D-I, acompanhada de mapa geológico na escala  
1:100 000. Consideraram, aí, a Formação Setuva como unidade 
mais antiga que o Grupo Açungui, o qual foi subdividido apenas 
em seus principais tipos litológicos, sem conotação estratigráfica. 
Idêntico critério foi adotado: por Rodrigues et al. (1977a e b) nas 
folhas de Cerro Azul e Campo Largo, por Lopes Júnior et al. 
(1977b) na Folha de Piraí do Sul, e por Paiva et al. (1977) na 
Folha de Apiaí. 

Na Folha de Iguape, Silva et al. (1977b) consideraram o 
Grupo Açungui de idade referível ao Pré-Cambriano Superior, 
constituído, essencialmente, por metassedimentos síltico-
argilosos, síltico-arenosos e quartzíticos, frequentemente 
formando pacotes cíclicos ou rítmicos. Destacaram, como 
principais ocorrências desse grupo, aquelas das regiões de 
Pariquera-Açu, ilha do Cardoso e sul de São Miguel Arcanjo, bem 
como a ocorrência, sob forma de estreita faixa, junto à Falha 
Ribeira − Cubatão. 

Fairchild (1977) reconheceu duas formas distintas de 
estromatólitos colunares na área típica do Collenia itapevensis 
descrita por Almeida (1944). Afirmou que essas formas estão 
restritas à Formação Itaiacoca e diferem de outras, conhecidas 
em várias localidades da Formação Capiru. Ressaltou, também, 
que os estromatólitos da Formação Itaiacoca parecem ter sido 
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formados sob condições calmas, provavelmente sublitorâneas, 
enquanto a maioria dos que ocorrem na Formação Capiru 
parecem representar condições mais enérgicas, possivelmente de 
planície de marés. Sugeriu, por fim, uma idade provável entre 850 
a 1.700 MA para a Formação Itaiacoca. 

Morgental et al. (1978a), no Projeto Geoquímica do Vale do 
Ribeira, subdividiram o Grupo Açungui em diversas sequências 
litológicas. 

Fonseca et al. (1979), no texto explicativo da Carta Geológica 
do Brasil ao Milionésimo, folhas SF.23 Rio de Janeiro, SF.24 
Vitória e SG.23 Iguape, consideraram os xistos das regiões de 
Piraquera-Açu, sul de São Miguel Arcanjo, e norte da Falha 
Ribeira − Cubatão como pertencentes ao Pré-Cambriano A ou 
Superior Novo, com idade compreendida entre 1.000 e 570 MA. 
Para as duas primeiras ocorrências de xistos, adotaram a 
proposição de Silva et al. (1977b), considerando-as como 
pertencentes ao Grupo Açungui. Entretanto, consideraram 
duvidosa tal correlação no caso dos xistos a norte da Falha 
Ribeira − Cubatão. 

Popp, Angulo e Bigarella (1979) reconheceram dois membros 
distintos na Formação Capiru, na região de Ouro Fino, a NO de 
Curitiba. A parte inferior dessa Formação foi referida como 
Membro Ermida e a superior como Membro Ouro Fino. 

Porada (1979) interpretou a orogênese que chamou de 
Damara − Ribeira, do Ciclo Pan-Africano/Brasiliano, na Namíbia e 
no Brasil, em termos de colisão continental. 

Schöll et al. (1980), estudando o Grupo Açungui na região de 
Bocaiúva do Sul e Rio Branco do Sul, Paraná, concluíram que as 
denominadas formações Capiru e Votuverava seriam variações 
faciológicas de uma mesma formação, ambas depositadas em 
águas rasas e calmas, tendo a sedimentação iniciado com a 
deposição de sedimentos químicos em ambiente evaporítico 
restrito, evidenciado pela alteração de dolomitos com níveis de 
chert. Baseando-se em critérios estruturais, concluíram que a 
Formação Setuva é mais antiga que o Grupo Açungui, sendo que 
este apresenta uma fase de dobramento isoclinal e menos que a 
Setuva, além de menor grau metamórfico. Com relação às 
vergências do Açungui, concluíram que são variáveis, ora para 
SE, ora para NW. 

Hasui, Carneiro e Bistrichi (1980), ao analisarem as estruturas 
e a tectônica do Pré-Cambriano de São Paulo e Paraná, 
afirmaram que o grau de metamorfismo na faixa de Apiaí variava 
em função das megaestruturas, não havendo polaridade 
metamórfica. Ressaltaram, também, que os corpos metabasíticos 
presentes no Grupo Açungui estão em notável associação com 
grandes falhas, sugerindo que sua ascensão ocorreu através de 
falhas profundas que atingiram níveis subcrustais. Com relação 
às vergências do Grupo Açungui, afirmaram que é necessário que 
sejam reconhecidas as dobras da primeira fase de dobramento, 
as quais são de difícil reconstituição, dada a transposição 
generalizada e o padrão de superimposição, além de 
perturbações causadas por falhamentos e intrusões posteriores. 

 Schöll (1981), analisando a evolução tectônica da região 
nordeste do Rio Branco do Sul, Paraná, distinguiu dois eventos 
tectônicos principais: um responsável pelos dobramentos com 
orientação geral NE-SW e outro relacionado à formação ou 
reativação de falhas de caráter essencialmente transcorrente. 

Piekarz (1981) descreveu a “Sequência Perau” como unidade 
basal do Grupo Açungui. Posteriormente, Fritzsons Júnior, 
Piekarz e Falcade (1982) redefiniram esta mesma sequência 
como Formação Perau, a qual foi considerada como unidade 
basal do Grupo Setuva. 

Silva et al. (1981), no relatório final do Projeto Integração e 
Detalhe Geológico no Vale do Ribeira, destacaram a grande 
dificuldade que tiveram para separar as rochas do Grupo Açungui 
das do Grupo Setuva, uma vez que essas litologias apresentam 
grande similaridade litológica e estrutural entre si. Utilizaram a 
denominação de Grupo Açungui lato sensu para o conjunto de 
rochas metassedimentares e metavulcanossedimentares geradas 
no Evento Brasiliano e sua infraestrutura ectinítica e/ou 
migmatítica dobrada, pré-brasiliana. Designaram de Grupo 
Açungui stricto sensu as rochas metamórficas de mais baixo grau 
metamórfico, pouco deformadas, circundadas por rochas 
metamórficas de fácies xisto verde com, no mínimo, duas fases 
de dobramentos. 

Batolla Júnior, Silva e Algarte (1981), ao apresentarem uma 
síntese sobre a geologia do Pré-Cambriano da região sul-sudeste 
do Estado de São Paulo e leste-nordeste do Estado do Paraná, 

puseram-se de acordo com as asserções feitas por Silva et al. 
(1981) sobre o Grupo Açungui. 

Landim et al. (1982a e b), no mapa geológico do Estado de 
São Paulo, escala 1:250 000, consideraram o Grupo Açungui 
como de idade referível ao Proterozoico, subdividindo-o em: 
Complexo Pilar e Complexo Embu. Ao Complexo Pilar 
relacionaram xistos, filitos, quartzitos, metabasitos, rochas cálcio-
silicatadas, mármores calcíticos e dolomíticos, 
metaconglomerados polimíticos, talco-xistos, etc., conjunto 
metamorfizado na fácies xisto verde a anfibolito, com três fases 
de deformação superimpostas. Ao Complexo Embu, relacionaram 
metatexitos, com ocorrências subordinadas de corpos 
metabásicos e núcleos paleossomáticos restritos. 

Lopes (1981) destacou que a sedimentação do Grupo 
Açungui desenvolveu-se num ambiente de mar raso do tipo 
epicontinental, observando que as espessuras dessa unidade 
litoestratigráfica eram bem mais reduzidas do que então se 
supunha. 

Hasui e Fonseca (com. escrita, 1981), consideraram o Grupo 
Açungui e o Complexo Embu como do Proterozoico Superior, 
ambos com duas fases de dobramentos: a primeira, caracterizada 
por obras recumbentes de pequena escala, com transposições 
generalizadas, contemporânea ao metamorfismo regional; a 
segunda, caracterizada por dobras de planos axiais empinados, 
eixos de pequenos mergulhos, em geral segundo ENE, 
desenvolvidas contemporaneamente a intrusões sintectônicas. 
Esta fase seria responsável pela orientação geral da estruturação 
das rochas metamórficas, bem como pela orientação dos eixos 
maiores dos corpos intrusivos. 

Silva, R. B. da et al. (1982) descreveram as mineralizações de 
chumbo, zinco e prata do Grupo Açungui, que estão 
espacialmente associadas a formações ferríferas bandadas e 
lentes de barita. Incluíram, por outro lado, neste grupo, as rochas 
da mina do Perau, a nordeste do Tunas, as quais, neste relatório, 
foram correlacionadas ao Grupo Setuva. 

Chiodi Filho et al. (1982) apresentaram uma síntese dos 
dados coligidos pelo Projeto Integração e Detalhe Geológico no 
Vale do Ribeira, na área das minas de Ribeirão do Rocha, 
Paqueiro e Barrinha. Dividiram o Grupo Açungui em três 
sequências litológicas distintas (carbonática, terrígena e 
metabásica), sugerindo, assim, uma grande sequência 
regressiva, com calcários de pré-inversão capeados por 
sedimentos terrígenos de uma fase “flisch”. Os corpos 
metabásicos, geralmente intrusivos, foram relacionados a uma 
fase de magmatismo pré-orogênico. Com relação ao padrão de 
dobramentos observados nessas áreas, afirmaram que os dados 
obtidos a partir dos levantamentos de campo e da interpretação 
de estereogramas de xistosidades e acamadamento não 
permitiram concluir pela existência de redobramento nesse grupo. 

Silva, C. R. da et al. (1982) mantiveram, em linhas gerais, as 
proposições de Silva et al. (1981), considerando o Grupo Açungui 
lato sensu como do Pré-Cambriano Médio a Superior. 

Pontes (1982) redefiniu a Formação Água Clara, colocando-a 
na base do Grupo Açungui, admitindo, entretanto, que ela tenha 
sido gerada, tectonizada e metamorfizada no Proterozoico Médio. 
Observou, também, evidências de que esta unidade teria sofrido 
pelo menos três episódios deformacionais, dois dos quais 
estariam ligados ao metamorfismo regional. 

Figueiredo et al. (1982) constataram a presença de pillow 
lavas no Grupo Açungui, na região de Pirapora de Bom Jesus e 
Santana do Parnaíba, no Estado de São Paulo, domínios da 
Folha SF.23 Rio de Janeiro. 

O termo Grupo Açungui, adotado neste relatório, está 
consagrado na literatura geológica. A subdivisão desse grupo em 
formações, entretanto, não foi exequível neste trabalho. Aqui ele 
representa um espesso pacote de rochas de natureza 
dominantemente metassedimentar, metamorfizadas na fácies 
xistos verdes, localmente fácies anfibolito, com migmatização nos 
níveis basais, próximo a intrusões graníticas. Os principais tipos 
litológicos que o compõem são: xistos, filitos, gnaisses 
aluminosos, metacalcários, quartzitos, calcoxistos, rochas cálcio-
silicatadas, metamargas, metaconglomerados, metacherts e 
metatexitos. Contém, também, importantes intercalações de 
corpos de rochas meta-ígneas, de composição 
predominantemente básica, geralmente sob a forma de sills ou 
diques, representadas por metagabros, metabasaltos, 
metadioritos, metatonalitos, anfibolitos e anfibólio-xistos. Em 
algumas áreas desse grupo, rochas com maior grau de 
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metamorfismo e maior deformação, tais como xistos, gnaisses e 
migmatitos, pertencem, provavelmente, a unidades 
litoestratigráficas mais antigas, como o Grupo Setuva e o 
Complexo Paraíba do Sul, não tendo sido possível a devida 
separação das mesmas em razão da escala de mapeamento 
deste trabalho. 

O ambiente de deposição do Grupo Açungui foi 
dominantemente marinho (PETRI; SUGUIO, 1969; MARINI, 1970; 
SILVA et al., 1981). 

A descrição de pillow lavas por Figueiredo et al. (1982) em 
rochas do Grupo São Roque (congênere ao Grupo Açungui), na 
Folha SF.23 Rio de Janeiro, indicando possível presença de uma 
sequência ofiolítica, sugere um choque de placas no Proterozoico 
Superior, a exemplo do que foi proposto para se explicar a 
evolução do Cinturão Móvel Damara, por Martin e Porada (1977), 
e a orogênese Damara/Ribeira por Silva (1979 apud SILVA et al., 
1981). Por outro lado, ocorre que, no Grupo Açungui, a expressiva 
presença de sedimentos de águas rasas; a não caracterização, 
até o momento, de metamorfismo de alta pressão, bem como de 
típicas mélanges; a pequena expressão do vulcanismo, sobretudo 
ultrabásico; a não constatação de polaridade metamórfica; a 
ocorrência de vergências variáveis tanto para NO como para SE, 
são alguns dos fatores que dificultam que se aceite a idéia de 
uma evolução oceânica para essa unidade litoestratigráfica, 
favorecendo mais à hipótese de que a deposição da mesma 
ocorreu em condições de bacia ou bacias do tipo migeossinclinal. 
 
1.2.9.2 − Distribuição na área 

O Grupo Açungui se localiza no noroeste da Folha SG.22 Curitiba 
e noroeste da Folha SG.23 Iguape, constituindo, grosso modo, 
uma extensa e irregular faixa de rochas, principalmente 
metassedimentares, alongada na direção geral NE-SO. A norte e 
sudeste, o Grupo Açungui está coberto pelas formações 
sedimentares dos grupos Paraná e Itararé, através de uma 
discordância angular (estrutural, litológica e erosional). Ainda a 
sudeste, na região logo a norte de Campo Largo e leste de São 
Luiz do Purunã, está coberto pelas rochas da Formação 
Camarinha, das quais se separa, também, por discordância 
angular, ocorrendo alguns contatos por falha. A sul e sudeste, 
pouco a norte de Curitiba, apresenta contatos discordantes com o 
Complexo Paraíba do Sul. Daí, no sentido nordeste, na região de 
Marques de Abrantes e Barra do Turvo, exibe contatos 
geralmente tectônicos com o Grupo Setuva e o Complexo Paraíba 
do Sul. Nas regiões do rio Capivara, Bocaiúva do Sul − Serra da 
Bocaina − Colônia − Marques de Abrantes e Anta Gorda − Água 
Clara, as rochas do Grupo Açungui ocorrem circundando núcleos 
mais antigos formados pelo Grupo Setuva ou pelo Complexo 
Paraíba do Sul, através de contatos discordantes ou não, com ou 
sem falhas. Segundo Silva et al. (1981), na região do anticlinório 
de Anta Gorda, metassedimentos que até então vinham sendo 
considerados, ali, como pertencentes aos Grupos Açungui e 
Setuva, exibem total concordância estrutural, razão pela qual 
esses autores interpretaram-nos como correspondentes, 
efetivamente, a uma só unidade, Grupo Açungui, tendo 
considerado apenas os gnaisses dessa região como do Grupo 
Setuva. No presente relatório, tais gnaisses são interpretados 
como do Complexo Paraíba do Sul, enquanto aqueles 
metassedimentos, apenas parcialmente, são posicionados dentro 
do Grupo Setuva (xistos e filitos, com intercalações de 
metabasitos). 

A discordância estrutural e metamórfica entre Setuva e 
Açungui está relatada, na literatura geológica, por diversos 
autores: Bigarella e Salamuni (1956, 1958a), Marini, Trein e Fuck 
(1967), Fuck et al. (1969), Marini (1970), Fuck et al. (1971), Schöll 
et al. (1980), entre outros. Schöll et al. (1980), estudando a região 
de Rio Branco do Sul, observaram que as rochas do Grupo 
Açungui apresentavam uma fase de dobramentos isoclinais a 
menos que as do Grupo Setuva. Anteriormente, entretanto, Ebert 
(1971b), nessa mesma região, havia atribuído o maior grau de 
deformação e metamorfismo do Setuva, em relação ao Açungui, à 
posição inferior daquele, dentro do geossinclíneo, não havendo 
motivo para se considerar a existência, nesse caso, de ciclos 
geotectônicos distintos. Silva et al. (1981) observaram, entre 
esses 2 grupos, passagens graduais nuns trechos e discordantes 
noutros; registraram, também, que essas discordâncias 
localizadas não puderam ser perfeitamente caracterizadas, 
havendo necessidade, nesse caso, de estudos estruturais e 

geocronológicos mais detalhados. As rochas nitidamente 
brasilianas (Grupo Açungui) estariam presentes, ainda segundo 
Silva et al. (1981), só em determinadas “bacias”, como as de 
Passa Vinte − Bocaiúva do Sul e Iporanga − Betara. 

O Grupo Açungui foi intensamente afetado pela granitogênese 
da Suíte Intrusiva Três Córregos. Os vários batólitos e stocks 
graníticos dessa suíte mantêm, com o Grupo Açungui, contatos 
tectônicos ou nitidamente intrusivos, com emissão de apófises, 
efeitos térmicos e recristalização dos metassedimentos, até 
mesmo contatos gradacionais. Restos de teto parcialmente 
preservados são, por outro lado, bastante frequentes dentro 
desses corpos graníticos, especialmente nas regiões a norte e 
noroeste de Cerro Azul, a sul e sudeste de Eduardo Xavier da 
Silva, bem como na serra de Paranapiacaba. 

A granitogênese da Suíte Intrusiva Serra do Mar afetou, por 
sua vez, muito pouco o Grupo Açungui: apenas 5 stocks de 
granitos dessa suíte penetraram o Açungui, mantendo com este 
contatos por falha ou intrusivos. 

Diques de rochas básicas e intermediárias, da Formação 
Serra Geral, bem como corpos intrusivos, da Suíte Alcalina 
Ribeira do Iguape, seccionam, também, o Grupo Açungui. 

No mapeamento realizado pelo Projeto RADAMBRASIL nas 
folhas em apreço, o Grupo Açungui foi caracterizado como uma 
associação petrotectônica de rochas metamórficas 
preponderantemente do tipo metassedimentar, de composição 
marcadamente pelítico-arenosa, com importante presença de 
rochas carbonáticas e, mais raramente, de rochas metaígneas. 
Nessa associação, foram individualizadas, sem qualquer 
conotação estratigráfica, certas litologias, ou conjuntos litológicos: 
quartzitos, calcoxistos, metacalcários, xistos e filitos; 
metacalcários; rochas cálcio-silicatadas; rochas metaígneas de 
composição intermediária, básica e, mais raramente, ácida e 
ultrabásica; metagabros, metadioritos e anfibolitos; metatexitos. 
Os quartzitos constituem cristas alongadas, geralmente na 
direção NE-SW, destacando-se bastante na topografia; estão 
presentes notadamente nas regiões de Bocaiúva do Sul, Marquês 
de Abrantes, sudeste de Piraí do Sul (serra das Pedras), leste de 
Eduardo Xavier da Silva, sudeste de Capão Bonito, serra de 
Paranapiacaba e leste e oeste do Granito Cerne. Os 
metacalcários ocorrem, principalmente, em 3 faixas distintas, com 
orientação geral NE-SO: (1) na extremidade oeste do grupo 
(região de Itaiacoca), prolongando-se até a região de Campina do 
Veado, sob a forma de faixa descontínua; (2) nas proximidades 
das cidades de Ribeira, Adrianópolis, Apiaí, Iporanga e Cerro 
Azul; (3) a sudeste de Eldorado Paulista (região de Caverna do 
Diabo). Um conjunto de calcoxistos, xistos, filitos e metacalcários, 
com todas as transições entre si, ocorre marginando rochas da 
Suíte Intrusiva Três Córregos, notadamente nas regiões de 
Guapiara − Araçaíba, oeste de Apiaí, rio Catas Altas, Barra do 
Rocha e São Vicente − Cerro Azul. Estas rochas também ocorrem 
sob a forma de restos de teto no Granito Três Córregos, 
notadamente nas regiões de Ribeirão Branco e noroeste de Morro 
do Chapéu. As rochas cálcio-silicatadas ocorrem sob a forma de 
pequenas lentes e camadas, sem expressão cartográfica, à 
exceção de um desses corpos, que foi cartografado na região de 
Povinho de São João, a nordeste de São Luiz do Purunã. Rochas 
metaígneas, de composição principalmente básica e 
intermediária, ocorrem intercaladas nos metassedimentos 
Açungui, sob forma de pequenos sills e diques, concordantes ou 
não com a foliação principal destas encaixantes. alguns destes 
corpos foram cartografados, citando-se aqueles localizados: (1) a 
leste de Tunas, (2) entre os rios São Sebastião e Tatupeva, (3) a 
leste de Adrianópolis, (4) a leste-sudeste de Itaiacoca, (5) a 
nordeste de Abapã, (6) a norte e noroeste de Barra Grande, (7) a 
nordeste de Eldorado Paulista, (8) a sudeste de Guapiara, (9) a 
sudeste de Cerro Azul (próximo ao rio Piedade). Junto a Apiaí, na 
serra do Calabouço, ocorre o mais importante sill de metaígneas: 
trata-se do Gabro de Apiaí, também conhecido, na literatura 
geológica, como Complexo Gábrico de Apiaí (KAEFE; ALGARTE, 
1972b) ou Metabásicas de Apiaí (Silva et al., 1981). Os 
metatexistos ocorrem, sobretudo, numa faixa entre o Granito 
Cunhaporanga e o Grupo Castro, a leste de Corambeí, sudeste 
de Piraí do Sul e nordeste de Castro. 

 
1.2.9.3 − Posição estratigráfica 

O Grupo Açungui é considerado, neste relatório, como unidade 
homotaxial do Grupo Brusque, tendo ambos sido estruturados no 
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Proterozoico Superior. Na sucessão de unidades 
litoestratigráficas da Folha SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 
Asunción e Folha SG.23 Iguape, esses dois grupos estão 
sobrepostos ao Complexo Canguçu, estruturado há cerca de 680 
MA a partir de rochas mais antigas, e sotopostos às suítes 
intrusivas (homotaxiais) Valsungana e Três Córregos, formadas 
por granitos orogenéticos gerados no final do Proterozoico 
Superior. 

 
1.2.9.4 − Geocronologia 

Dispõe-se de 6 resultados radiométricos pelo método Rb-Sr em 
rocha total (filitos) para o Grupo Açungui das folhas SG.22 
Curitiba e SG.23 Iguape (Tab. 1.XX) (Fig. 1.28). Desses 
resultados, 2 correspondem a amostras em duplicata. 

A isócrona III da Figura 1.39 foi construída com 7 resultados 
radiométricos, correspondentes às amostras AT-557C, AT-557D, 
AT-557E e AT-557F dos filitos supracitados (Tab. 1.XX), TT-355C 
de filito do Grupo Setuva (Tab. 1.XVI), SC-93C de neossoma de 
migmatito do Complexo Paraíba do Sul e MH-160A de gnaisse 
também deste mesmo complexo (Tab. 1.XIII). A idade isocrônica 
aí obtida, 586 ± 8 MA, com R.I. = 0,7434 ± 0,0006, deve 

representar o último evento importante de re-homogeneização 
isotópica de Sr que atingiu essas rochas, no final do Proterozoico 
Superior. A elevada razão inicial demonstra que tais litologias já 
possuíram vivência crustal anteriormente ao referido evento. Cabe 
notar, outrossim, que o conjunto de amostras de filitos do Grupo 
Açungui, isoladamente, possibilita a construção de isócrona com 
idade semelhante à registrada acima. 

Cordani e Bittencourt (1967) obtiveram, pelo método K-Ar 
(rocha total), em amostra de filito, por eles considerada como do 
Grupo Açungui, a idade de 560 ± 20 MA, que deve ser 
interpretada, naturalmente, como idade mínima, relativa ao 
Evento Brasiliano. 

Por outro lado, a quase totalidade dos autores que estudaram 
o Grupo Açungui nos estados do Paraná e de São Paulo admite, 
para este grupo, uma idade referível ao Proterozoico Superior. A 
evolução dessa unidade litoestratigráfica ter-se-ia verificado no 
intervalo de tempo entre 1.000 e 590 MA. A presença de 
Collenias na denominada Formação Itaiacoca (ALMEIDA, 1956), 
atribuída por Fairchild (1977) ao intervalo de tempo entre 1.700 e 
850 MA, sugere, entretanto, que a deposição dos sedimentos 
desse grupo poderia ter-se iniciado no Proterozoico Médio. 

 
 

TABELA 1.XX 
Grupo Açungui − Dados Radiométricos Rb-Sr em rocha total 

Nº Fig. 1.28 Nº Campo Litologia Nº Lab. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* Idade (MA Fonte 

154 
155 
156 
157 
158 
159 

AT-557C 
AT-557C rep 
AT-557D 
AT-557D rep 
At-557E 
AT-557F 

Filito 
Filito 
Filito 
Filito 
Filito 
Filito 

4443 
4559 
4444 
4560 
4561 
4562 

114,6 
114,6 
116,8 
116,8 
158,4 
180,7 

54,8 
54,8 
57,1 
57,1 
61,7 
67,2 

6,10 ±  0,12 
6,10 ±  0,12 
5,97 ±  0,12 
5,97 ±  0,12 
7,50 ±  0,15 
7,86 ±  0,16 

0,7945 ± 0,0031 
0,7939 ± 0,0012 
0,7942 ± 0,0014 
0,7939 ± 0,0028 
0,8061 ± 0,0021 
0,8080 ± 0,0020 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Constantes: λ Rb = 1,42 x 10-11 anos -1; Rb85/Rb87 = 2,6039 ± 0,0047. 
* valores normalizados para Sr86/Sr88 = 0,1194 
(Sr87/Sr86) i = 0,705 ± 0,002 
Fonte: 1 − Dado inédito CPGeo; Convênio CPRM/IGUSP 
 
 
1.2.9.5 − Litologias e petrografia 

Conforme foi visto no item referente a generalidades, o Grupo 
Açungui, nas folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, representa 
um espesso pacote de rochas de natureza dominantemente 
metassedimentar, metamorfizadas na fácies xistos verdes, 
localmente fácies anfibolito, com migmatização nos seus níveis 
basais, próximo a intrusões graníticas. Os principais tipos 
litológicos que o constituem são: xistos, filitos, gnaisses 
aluminosos, metacalcários, quartzitos, calcoxistos, rochas cálcio-
silicatadas, metamargas, metaconglomerados, metacherts e 
metatexistos. Estão incluídos, nesse grupo, também, importantes 
intercalações de rochas metaígneas, de composição 
predominantemente básica. 

Segundo Hasui, Carneiro e Bistrichi (1980), o grau 
metamórfico do Grupo Açungui varia em função de mega-
estruturas, não tendo sido constatada polaridade metamórfica. 
Trata-se de metamorfismo comparável ao de uma série de média 
pressão (metamorfismo Barrowiano), conforme destacado por 
Wernick e Gomes (1974), entre outros autores. 
 
A) Xistos, filitos e gnaisses aluminosos 

Essas rochas do Grupo Açungui se caracterizam pelo 
desenvolvimento de uma xistosidade marcante, dada pelo 
alinhamento de minerais filitosos. Macroscopicamente, 
apresentam granulação fina a média, coloração cinza a castanha 
esverdeada, passando a avermelhada com o aumento do grau de 
intemperismo. Ao microscópio, mostram textura lepidoblástica, 
ocasionalmente granolepidoblástica, nos termos mais quartzosos. 
Sua composição mineralógica é, basicamente, a seguinte: 
muscovita, sericita, biotita, quartzo, granada, grafite, andaluzita e 
opacos. Os minerais micáceos, muscovita e biotita, são 
geralmente sincinemáticos. A biotita raramente forma 
porfiroblastos, apresentando pleocroísmo em geral em tons que 
variam de castanho a esverdeado, característico da fácies xistos 
verdes; excepcionalmente, exibe pleocroísmo em tons de 

castanho a castanho esverdeado, o que, segundo Miyashiro 
(1975), é típico de fácies anfibolito, produzido por um decréscimo 
na razão Fe+2/Mg e um aumento no conteúdo de TiO2. A granada 
geralmente é almandina, compatível com a composição 
aluminosa dessas rochas, ocorrendo sob a forma de 
porfiroblastos sincinemáticos e pós-cinemáticos. O quartzo é 
xenoblástico e exibe fraca extinção ondulante, sendo 
frequentemente alongado segundo a xistosidade. A sericita ocorre 
nos xistos e filitos de mais baixo grau metamórfico eventualmente 
associada a grafite, ou a clorita e quartzo. A fibrolita, variedade de 
sillimanita, ocorre em muscovita-biotita-quartzo-xistos, formando 
agregados fibro-radiados, alinhados ou não segundo a 
xistosidade. A andulazita ocorre em porfiroblastos pré-cinemáticos 
caoticamente distribuídos em muscovita-xistos. Os minerais 
opacos se apresentam em pequenos grãos alongados segundo a 
xistosidade. 

Os principais minerais acessórios são: turmalina, zircão, 
apatita e rutilo, em geral dispostos paralelamente à xistosidade. 

Grafite-sericita-filito e/ou xisto ocorrem intercalados a esta 
sequência de xistos aluminosos, confirmando a origem 
parametamórfica destas rochas. As paragêneses portadoras de 
biotita + muscovita ± granada ± clorita são referíveis à fácies xisto 
verde, enquanto aquelas com fibrolita e andaluzita são 
relacionadas à fácies anfibolito. A andaluzita parece estar 
relacionada, especialmente, à auréola de metamorfismo de 
contato desenvolvido por alguns granitos intrusivos, como é o 
caso do Granito Freguesia Velha da Suíte Intrusiva Três 
Córregos. 

 
B) Metacalcários e rochas associadas 

Os metacalcários constituem importantes litologias do Grupo 
Açungui, ocorrendo, principalmente, em faixas aproximadamente 
paralelas, dentro de xistos e filitos. São de composição 
essencialmente calcítica ou dolomítica. Devido a sua origem 
poligenética, exibem texturas e estruturas bastante variáveis. 
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Como principais estruturas primárias citam-se: estromatólitos 
algáceos (ALMEIDA, 1944, 1956; BIGARELLA e SALAMUNI, 
1956, 1958a), estratificação paralela e estratificação cruzada. 

De modo geral, os metacalcários são rochas microcristalinas, 
geralmente maciças, com textura essencialmente granoblástica, 
constituídas fundamentalmente por carbonatos (calcita e/ou 
dolomita). Os metacalcários dolomíticos apresentam, em geral, 
cores claras: cinza-claro, branco, rosa e, mais raramente, cinza-
escuro; os calcíticos exibem, comumente, cor cinza-escura. Além 
de carbonato, contêm: quartzo, turmalina, epídoto, flogopita, 
clorita, sericita, grafita, talco, tremolita-actinolita, opacos, augita e 
talco. As paragêneses portadoras de epídoto e augita foram 
relacionadas à fácies anfibolito, enquanto aquelas com sericita e 
quartzo à fácies xisto verde. Os dobramentos nessas rochas são 
identificáveis pela ocorrência de estreitas bandas de calcedônia, 
ou de minerais filitosos, intercalados entre os leitos carbonáticos. 
A xistosidade incipiente é devida à presença de sericita e/ou 
flogopita. 

Rochas à base de talco constituem camadas irregulares, 
lentes ou bolsões intercalados nos dolomitos na região de Abapã, 
Socavão, Jaguaricatu e Varseão. Segundo Marini e Leprevost 
(1967), o talco é, aí, produto da transformação dos dolomitos, 
com gênese relacionada a soluções hidrotermais emitidas pelos 
corpos graníticos intrusivos na faixa de metacalcários dolomíticos. 

Ocasionalmente, ocorrem, intercalados nos metacalcários, 
calcarenitos, calcários conglomeráticos e brechas 
conglomeráticas. Tais brechas são constituídas por blocos ou 
seixos angulosos dispostos caoticamente, sem orientação 
definida, imersos em matriz carbonática. 

Veios carbonáticos também ocorrem, com frequência, 
associados aos metacalcários. 

 
C) Quartzitos 

Estas rochas são de coloração branca ou acinzentada e 
geralmente friáveis. Ao microscópio, exibem textura granoblástica 
e uma composição à base de quartzo, este geralmente com 
extinção ondulante, fraturado e estirado segundo a foliação da 
rocha. Outros componentes minerais são: sericita, muscovita e 
biotita, aparecendo, como acessórios, granada, minerais, zircão, 
clorita e leucoxênio. A biotita e a muscovita ocorrem alinhadas 
segundo a xistosidade, caracterizando seu desenvolvimento 
sincinemático; raramente formam porfiroblastos. A biotita 
apresenta pleocroísmo geralmente em tons de verde a castanho 
esverdeado, mais raramente castanho avermelhado. A granada 
forma porfiroblastos e é do tipo almandina, típica de rochas 
metassedimentares. As principais paragêneses dessas rochas, 
estáveis na fácies xisto verde, estão representadas por: quartzo + 
sericita, quartzo + muscovita + biotita, quartzo + muscovita + 
biotita + granada. 

Os quartzitos podem ser feldspáticos, tendo sido registrada, 
inclusive, a presença de metarcóseos. 

Há, também, quartzitos ferríferos, caracterizados pela 
presença de hematita e/ou magnetita, constituindo verdadeiros 
itabiritos, notadamente na região de Rio Branco do Sul. Na 
Formação Capiru, Marini (1970) descreveu quartzitos com 
magnetita, cujo teor atingia até 20% do total de constituintes 
minerais da rocha. 

 
D) Calcoxistos 

Estas rochas apresentam cores em torno do cinza, podendo ser 
até pretas. Têm granulação fina e xistosidade bem desenvolvida. 
Ao microscópio, exibem textura hipidioblástica e 
granolepidoblástica e os seguintes componentes minerais: 
quartzo, feldspato, sericita, carbonatos, turmalina, minerais 
opacos, biotita, clorita, apatita e argilo-minerais. O quartzo se 
apresenta sob a forma de grãos alongados e com extinção 
ondulante. Os feldspatos em geral são escassos. A sericita ocorre 
comumente em grande quantidade e, nitidamente, está orientada. 
Os carbonatos estão disseminados na matriz da rocha ou 
constituem veios irregulares. A turmalina está irregularmente 
distribuída. A biotita se mostra, em geral, bastante cloritizada. 

 
E) Rochas cálcio-silicatadas 

Estas rochas são derivadas da atuação do metamorfismo regional 
sobre rochas sedimentares de natureza areno-argilosa. Exibem 
estrutura gnáissica, caracterizada por uma alternância de bandas 

com cores e composições diferentes. Ao microscópio, mostram 
textura granoblástica ou granolepidoblástica, e as seguintes 
paragêneses mais frequentes: actinolita + tremolita + epídoto + 
escapolita + wollastonita + carbonato; quartzo + muscovita + 
idiocrásio + carbonato + minerais opacos; diopsídio + quartzo + 
plagioclásio + epídoto + esfeno. 

 
F) Metaconglomerados 

Trata-se de metaconglomerados polimíticos e oligomíticos, que 
aparecem sob a forma de lentes estreitas e alongadas. Os 
polimíticos mostram seixos de dimensões variáveis, até algumas 
dezenas de centímetros. Esses seixos são de: filito, xisto, 
quartzo, quartzito, granito e gnaisse, estando imersos em matriz 
constituída, fundamentalmente, por quartzo, sericita, clorita e 
minerais opacos. Os metaconglomerados oligomíticos são 
relativamente mais raros do que os polimíticos, sendo 
caracterizados por seixos de quartzo ou de quartzito. 

 
G) Metatexitos 

Estas litologias apresentam estrutura estromática, e mais 
raramente estruturas agmática, dobrada e ptigmática. Seu 
paleossoma consiste em mica-xistos e, mais raramente, em 
biotita-gnaisses, enquanto seu neossoma é de composição 
granítica ou granodiorítica, constituído essencialmente por 
quartzo, feldspato e biotita. 

 
H) Rochas metaígneas 

Trata-se de rochas de composição básica, intermediária e, mais 
raramente, ácida e ultrabásica, destacando-se, entre elas, 
metabasitos e anfibolitos. 

Os metabasitos são rochas de estrutura maciça ou gnáissica, 
de coloração em torno de cinza, até cinza esverdeada. Ao 
microscópio, exibem textura granoblástica, ou 
granonomatoblástica, e a seguinte composição: anfibólios, biotita, 
plagioclásio, granada, quartzo e minerais acessórios. Os 
anfibólios, que correspondem a hornblenda, tremolita e actinolita, 
ocorrem sob a forma de cristais idioblásticos, provavelmente 
sincinemáticos, alinhados a semi-alinhados segundo a xistosidade 
da rocha: a hornblenda apresenta pleocroísmo que varia de verde 
a verde-escuro e verde-acastanhado; a tremolina é incolor; a 
actinolita tem pleocroísmo fraco, em tons de verde, verde-claro, 
podendo ser incolor. A biotita se encontra sob forma de 
porfiroblastos semi-alinhados segundo a xistosidade e com 
pleocroísmo que varia de verde a verde acastanhado. O 
plagioclásio ocorre como grãos idioblásticos, frequentemente 
maclados segundo a lei albita, e ocasionalmente Carlsbad; trata-
se de albita, quando a rocha é da fácies xistos verdes, ou 
andesina-oligoclásio, quando a rocha é da fácies anfibolito. A 
granada é rara, ocorrendo nas paragêneses de mais grau, na 
forma de porfiroblastos meta-estáveis. O quartzo ocorre em 
pequena percentagem, como grãos anédricos com extinção 
ondulante. Quanto aos minerais acessórios, trata-se de: minerais 
opacos, zircão e esfeno. Sericita, clorita e leucoxênio são os 
produtos de alteração. 

Os anfibolitos são rochas de composição semelhante à dos 
metabasitos, fundamentalmente formados por anfibólio 
(geralmente, hornblenda), com menor participação de plagioclásio 
e quartzo. 

Nas rochas metaígneas aqui focalizadas, as paragêneses 
mais frequentess são as seguintes: na fácies xistos verdes, 
epídoto + biotita + plagioclásio + quartzo e tremolita + actinolita + 
biotita + plagioclásio ± quartzo; na fácies anfibolito, actinolita + 
epídoto + carbonato + plagioclásio ± quartzo e hornblenda + 
plagioclásio ± quartzo ± granada. 

As metaígneas aqui genericamente designadas por Gabro de 
Apiaí são rochas de estrutura maciça, cor verde-escura ou preta e 
granulação média a grosseira. Trata-se de metagabros e 
anfibolitos. Ao microscópio, observa-se que conservam textura 
reliquiares ofíticas a subofíticas, sendo constituídas por 
plagioclásio, piroxênio uralitizado, hornblenda, biotita e 
acessórios, entre os quais se destacam minerais opacos. O 
plagioclásio varia de labradorita a andesina, ocorrendo como 
cristais de hábito tabular alongado, com macla albita-Carlsbad 
associada ou não a macla periclina; não raro se apresenta, 
também, sob forma de cristais zonados. O piroxênio, geralmente 
pigeonita, ocorre em cristais hipidiomórficos, em estágios 
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variados de uralitização, que se processa ao longo de clivagens e 
bordos dos cristais; tem leve pleocroísmo rosado. A hornblenda 
exibe, por sua vez, pleocroísmo desde verde-pálido azulado até 
verde pardacento. Franjas deste mineral e/ou de clorita reagiram 
com o plagioclásio, resultando em feições do tipo simplectito. A 
biotita parece resultar de processos metamórficos; tem forte 
pleocroísmo, de castanho avermelhado escuro a castanho muito 
pálido, exibe abundantes inclusões de minerais opacos e se altera 
para clorita. 

 
1.2.9.6 − Caracterização litoquímica 

As rochas metaígneas entremeadas no conjunto petrotectônico do 
Grupo Açungui significam fragmentos de uma história complexa 
do Pré-Cambriano Superior. Dispõe-se dos seguintes resultados 
de análises químicas (elementos maiores e menores) dessas 
rochas: 12 resultados referentes a rochas metabásicas e meta-
intermediárias (Tab. 1.XXI); 7 resultados relativos ao Gabro de 
Apiaí (Tab. 1.XXII). 

Na Tabela 1.XXI, observa-se que a maior parte das rochas 
apresentam teores de SiO2 no intervalo de 45 a 52%, 
correspondendo a rochas básicas; teores de SiO2 inferiores a 
45% se referem aos termos mais ricos em anfibólios, relativos a 
anfibolitos. Observa-se, também, nessa tabela, que a maioria das 
rochas mostra baixo teor de quartzo modal, sendo destituídas de 
corídon normativo, evidenciando seu caráter básico e seu baixo 
teor em alumina. 

Os resultados analíticos da Tabela 1.XXI foram lançados em 
alguns diagramas discriminantes, comentados a seguir. 

No diagrama Q-A-P, de Streckeisen (1975) (Fig. 1.58), os 
pontos analíticos se distribuem nos campos do granodiorito, 
tonalito e anortosito-diorito-gabro; no diagrama MgO-CaO-Al2O3, 
de Coleman (1977) (Fig. 1.59), incidem, quase todos, no campo 
dos cumulados máficos e início do rumo estabelecido para o 
líquido de Skaergaard; no diagrama AFM, de Coleman (1977) 
(Fig. 1.60), demonstram razões químicas que os iniciam no 
campo de Komatiíto, seguindo, grosso modo, ao longo do rumo 
fixado para o líquido de Skaergaad; no diagrama Fe + Ti contra Al 
e Mg, de Jensen (1976 apud FRANCIS; HYNES, 1979) (Fig. 
1.61), se posicionam, uns poucos, no campo de Komatiíto máfico, 
a maioria se dispondo no campo toleítico; no diagrama Al2O3 
contra FeO/FeO+MgO, de Naldrett e Cabri (1976) (Fig. 1.62), se 
colocam tanto no campo de komatiíto quanto no de toleiito 
picrítico; no diagrama TiO2 contra MgO, de Naldrett e Cabri (1976) 
(Fig. 1.63), incidem, finalmente, em grande parte, dentro ou 
próximo do campo dos komatiítos de Yakabindie. 

Os resultados de análises referentes às rochas 
conjuntamente designadas por Gabro de Apiaí (Tab. 1.XXII) foram 
tratados separadamente, registrando-se, com os mesmos, em 
diferentes diagramas discriminantes, notável concordância com o 
que acima foi comentado para metaígneas em geral do Grupo 
Açungui. A saber: no diagrama Q-A-P, de Streckeisen (1976) (Fig. 
1.64), os pontos analíticos do Gabro de Apiaí registram razões 
normativas que os distribuem nos campos de monzodiorito-
monzogabro e anortosito-diorito-grabro; no diagrama Ti / 100-Zn-
Sr / 2, de Pearce e Cann (1973) (Fig. 1.65), incidem, 
predominantemente, no campo cálcio-alcalino; no diagrama AFM, 
de Coleman (1977) (Fig. 1.66), se colocam, grosso modo, no 
rumo ascedente estabelecido para o líquido de Skaergaard; no 
diagrama MgO-CaO-Al2O3, de Coleman (1977) (Fig. 1.67), se 
posicionam no campo dos cumulados máficos, atingindo o início 
do rumo estabelecido para o líquido de Skaergaard; no diagrama 
Fe + Ti contra Al e Mg, de Jensen (1976 apud FRANCIS; HYNES, 
1979) (Fig. 1.68), os pontos do Gabro de Apiaí, enfim, se colocam 
no campo toleítico. 
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TABELA 1.XXI 
Grupo Açungui − Rochas metabásicas e meta-intermediárias. Análises químicas e composições normativas 

Nº da Amostra 
848/ 
08C* 

866/ 
26A* 

866/ 
26C* 

873/ 
219.1* 

873/ 
166* 

948/ 
237.1 

948/ 
237.2 

948/ 
237.3 

948/ 
239.B 

948/ 
241 

948/ 
242 

948/ 
243A 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O3 
H2O 
PF 

48,57 
15,33 
5,01 
5,55 
0,20 
7,92 
11,71 
1,83 
0,20 
0,79 
0,12 
0,21 
1,81 

45,63 
16,52 
3,25 
9,52 
0,18 
6,44 
11,52 
2,18 
0,39 
1,16 

<0,10 
0,17 
1,05 

45,93 
14,89 
3,20 
8,52 
0,16 
8,95 
11,26 
2,26 
0,10 
0,81 

<0,10 
0,13 
1,33 

56,42 
11,15 
1,82 
3,06 
0,53 
9,29 
7,95 
4,56 
1,80 
0,40 

<0,10 
0,51 
2,10 

48,86 
13,98 
2,33 
12,86 
0,31 
2,36 
6,60 
4,51 
2,48 
2,25 
0,73 
0,16 
0,22 

35,50 
9,00 

10,01 
17,00 
0,33 
5,40 
8,90 
1,52 
0,28 
5,37 

<0,10 
- 

5,00 

45,60 
11,70 
8,76 

11,20 
0,21 
3,85 
7,60 
3,03 
0,22 
3,21 

<0,10 
- 

4,05 

41,75 
12,55 
7,01 
5,47 
0,16 
4,92 
12,00 
4,11 

<0,10 
0,60 

<0,10 
- 

10,20 

49,71 
15,33 
2,01 
7,19 
0,18 
6,86 

12,91 
2,19 
0,41 
0,73 

<0,10 
- 

0,80 

49,73 
11,28 
2,19 
7,21 
0,17 
12,50 
10,60 
2,70 

<0,10 
0,59 

<0,10 
- 

2,16 

49,98 
12,22 
2,61 
10,70 
0,24 
6,60 
9,29 
3,44 
0,34 
1,97 

<0,10 
- 

1,16 

48,00 
13,67 
4,65 
8,95 
0,16 
9,29 
5,49 
4,38 
0,13 
0,92 

<0,10 
- 

3,65 

 

TOTAL 99,24 98,11 97,64 99,69 97,65 98,41 99,53 98,97 98,42 99,33 98,65 99,39 

 Ba 
Ca 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sc 
Sr 
V 
Y 
Zn 
Zr 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
46 
- 
- 

< 30 
< 20 

- 
- 
- 

280 
- 

26 
- 

70 

- 
46 
- 
- 

< 30 
< 20 

- 
- 
- 

344 
- 

16 
- 

42 

980 
- 

74 
10 
- 

20 
38 
- 
- 

246 
56 
- 
N 

164 

1040 
- 

116 
46 
192 
24 
84 
< 5 
- 

18 
- 
- 

< 200 
460 

20 
64 
74 

1220 
< 30 
< 20 
116 
< 10 
36 

<50 
820 
26 

< 200 
108 

12 
53 
18 

454 
< 30 
< 20 
54 

< 10 
50 

380 
410 
48 

< 200 
172 

< 5 
10 
36 
172 
< 30 
< 20 

5 
< 10 
12 
170 
94 

< 10 
< 200 
< 10 

1040 
46 

380 
88 

< 30 
< 20 
134 
< 10 
52 

340 
410 
22 

< 200 
78 

< 5 
58 
769 
108 
< 30 
< 20 
220 
< 10 
56 
340 
260 
16 

< 200 
48 

150 
55 
260 
162 
< 30 
< 20 
138 
< 10 
42 
420 
440 
36 

< 200 
210 

28 
66 

280 
146 
< 30 
< 20 
116 
< 10 
62 

< 50 
380 
34 

< 200 
84 

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anorfita 
Aegirina 
Biotita 
Diopsidio 
Hiperstênio 
Olivina 
Actinolita 
Hedenbergita 
Wolastonita 
Feldspatoide 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Cromita 
Coríndon 
Calcita 

- 
- 
- 

16,09 
- 

0,86 
- 

18,08 
12,98 
22,89 
24,40 

- 
- 

0,94TN 
- 

3,61 
- 

0,14 
- 
- 
- 

- 
- 

13,28 
35,20 

- 
3,75 

- 
9,81 

- 
10,52 
19,30 

- 
- 

2,93TN 
- 

4,95 
0,01 
0,24 

- 
- 
- 

- 
- 

11,40 
31,36 

- 
0,94 

- 
13,23 

- 
7,92 
27,92 

- 
- 

2,06TN 
- 

4,91 
0,01 
0,24 

- 
- 
- 

2,51 
- 

39,69 
4,77 

- 
16,23 

- 
- 
- 

25,93 
- 

6,81 
- 

1,01TN 
- 

2,77 
0,03 
0,24 

- 
- 
- 

- 
- 

38,92 
10,85 

- 
25,36 

- 
- 
- 

12,15 
0,80 
0,79 

- 
5,66TN 

- 
3,53 
0,09 
1,17 

- 
- 
- 

6,93 
1,68 

13,03 
12,08 

- 
- 
- 

26,30 
- 
- 
- 
- 
- 

10,34 
- 

17,94 
0,02 
0,24 
0,02 

- 
11,53 

12,64 
1,31 

25,70 
11,60 

- 
- 
- 

17,92 
- 
- 
- 
- 
- 

6,11 
- 

12,98 
0,03 
0,24 
0,01 
2,24 
9,23 

12,12 
0,60 
35,39 

- 
- 
- 
- 

9,87 
- 
- 
- 
- 
- 

1,16 
- 

18,93 
- 

0,24 
0,01 

- 
21,58 

- 
2,13 

16,26 
27,03 

- 
- 

23,55 
26,75 
0,16 

- 
- 
- 
- 

0,22 
- 

2,61 
- 

0,21 
0,07 

- 
- 

- 
0,60 
23,18 
18,63 

- 
- 

27,40 
12,20 
13,15 

- 
- 
- 
- 

1,14 
- 

3,28 
- 

0,24 
0,17 

- 
- 

- 
1,61 
23,32 
13,54 

- 
- 

8,95 
33,25 
2,98 

- 
- 
- 
- 

3,00 
- 

3,09 
- 

0,19 
0,04 

- 
- 

- 
0,75 

36,07 
16,79 

- 
- 

7,37 
13,86 
16,46 

- 
- 
- 
- 

1,70 
- 

6,69 
0,02 
0,23 
0,06 

- 
- 

Q 
A 
P 
F 

0 
0 

100 
0 

0 
0 

100 
0 

0 
0 

100 
0 

5,34 
0 

94,66 
0 

0 
0 

100 
0 

20,56 
9,68 

69,76 
0 

24,66 
7,62 

67,72 
0 

25,19 
74,81 

0 
0 

0 
7,29 

92,71 
0 

0 
3,11 
96,89 

0 

0 
10,63 
89,37 

0 

0 
4,26 

95,74 
0 

M 
A 
F 

39,48 
10,12 
50,40 

30,02 
11,98 
58,00 

39,41 
10,39 
50,20 

45,61 
31,23 
23,16 

9,71 
28,76 
61,53 

16,26 
5,42 

78,32 

14,70 
12,41 
72,88 

23,53 
20,13 
56,33 

37,16 
14,08 
48,75 

51,06 
11,44 
37,50 

28,17 
16,13 
55,70 

34,49 
16,74 
48,77 

Fe + Ti 
Mg 
Al 

39,11 
22,58 
38,31 

45,08 
16,88 
38,03 

41,32 
23,86 
34,82 

25,28 
36,39 
38,34 

59,54 
6,51 
33,94 

74,50 
10,37 
15,13 

66,32 
9,18 

24,49 

49,74 
15,53 
34,73 

37,79 
21,03 
41,19 

35,64 
35,92 
28,44 

52,00 
18,28 
29,72 

45,61 
23,74 
30,65 

 

MgO 
CaO 
Al2O3 

22,66 
33,50 
43,83 

18,68 
33,41 
47,91 

25,50 
32,08 
42,42 

32,72 
28,00 
39,27 

10,29 
28,77 
60,94 

23,18 
38,20 
38,63 

16,63 
32,83 
50,54 

16,69 
40,72 
42,59 

19,54 
36,78 
43,67 

36,36 
30,83 
32,81 

23,48 
33,05 
43,47 

32,65 
19,30 
48,05 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 848/08C − metabasito; 866/26A − meta-quartzo-diorito; 866/26C − meta-quartzo-diorito; 
873/219.1 − tremolita-xisto; 873/166 − metavulcânica; 948/237.1 − anfibolito; 948/237.2 − metadiorito; 948/237.3 − metabasito; 948/239.B − 
metagabro; 948/241 − actinolitito; 948/242 − rocha metabásica; 948/243.A − rocha metabásica. 
* NORMA CIPW BIOTITA HORNBLENDA 
TN − Titanita                                       N: não detectado 
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TABELA 1.XXII 
Grupo Açungui − Gabro de Apiaí. Análises químicas e composições normativas 

Nº da Amostra 
891/          
259 

891/          
336 

891/          
337 

ED * 08          
* 

ED * 20         
* 

ED * 23         
* 

ED * 40          
* 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

49,10 
14,44 
2,65 
8,67 
0,17 
6,04 
10,99 
3,23 
0,47 
1,06 
0,10 

- 
2,00 

49,00 
13,58 
4,78 
7,92 
0,19 
5,56 
10,36 
3,47 
0,36 
1,05 

<0,10 
- 

2,69 

50,00 
11,71 
3,78 
8,59 
0,23 
9,51 
10,26 
2,66 
0,24 
0,73 

<0,10 
- 

1,53 

50,80 
11,70 
2,30 
9,72 
0,22 
9,05 
10,50 
2,49 
0,19 
0,76 

<0,10 
- 

0,60 

50,40 
13,50 
2,60 
11,02 
0,21 
5,29 
10,40 
2,97 
0,40 
1,13 

<0,10 
- 

0,69 

47,50 
12,50 
5,76 
9,22 
0,24 
5,98 
10,30 
2,70 
0,30 
1,86 

<0,10 
- 

0,68 

50,90 
13,70 
2,82 
10,33 
0,22 
5,87 
9,64 
2,97 
0,37 
0,92 

<0,10 
- 

0,42 

 

TOTAL 98,92 99,06 99,34 98,43 98,27 97,14 98,26 

 B 
Ba 
Ca 
C 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sr 
V 
Y 
Sc 
Zr 
Rh 

- 
134 
64 
5 

140 
94 
50 

136 
24 

270 
310 
49 
52 

110 
29 

- 
106 
54 
< 5 
170 
70 
42 
98 
24 

224 
250 
35 
46 
92 
29 

- 
86 
68 
< 5 
88 
80 
34 

156 
24 

198 
280 
30 
50 
78 
20 

- 
114 
59 
< 5 
75 
84 
32 

120 
16 

226 
310 
28 
41 
68 
18 

- 
88 
70 
< 5 
354 
100 
< 20 
104 
24 

250 
446 
80 
48 

200 
24 

- 
132 
60 
< 5 
114 
100 
< 20 
116 
16 

260 
360 
44 
50 
98 
17 

- 
138 
46 
< 5 
188 
< 30 
< 20 
68 

< 10 
252 
360 
12 
30 
71 
16 

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Aegirina 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Calcita 
Wolastonita 
Feldspatoide 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Cromita 

- 
2,19 

21,51 
18,51 

- 
19,71 
27,11 
6,10 

- 
- 
- 
- 

1,58 
- 

3,08 
0,02 
0,18 

- 

- 
1,80 

24,88 
17,29 

- 
21,04 

- 
0,94 

- 
- 
- 
- 

1,69 
- 
- 

0,02 
0,20 

- 

- 
1,37 

21,72 
18,63 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,02 
- 
- 

- 
1,04 

19,47 
18,65 

- 
23,66 
31,82 
0,64 

- 
- 
- 
- 

1,33 
- 

3,14 
0,01 
0,22 
0,02 

0,13 
2,42 

25,72 
22,85 

- 
24,53 
18,59 

- 
- 
- 
- 
- 

2,20 
- 

3,27 
0,04 
0,24 

- 

2,01 
1,83 

23,64 
21,84 

- 
24,85 
13,08 

- 
- 
- 
- 
- 

3,65 
- 

8,81 
0,02 
0,24 
0,02 

1,25 
2,23 

25,66 
23,44 

- 
20,69 
20,52 

- 
- 
- 
- 
- 

1,78 
- 

4,25 
0,01 
0,24 
0,01 

 Larsen - - - - - - - 

Q 
A 
P 
F 

- 
10,56 
89,43 

- 

- 
9,43 

90,57 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
5,28 

94,72 
- 

0,26 
9,56 

90,18 
- 

4,08 
7,42 

88,50 
- 

2,39 
8,49 

89,12 
- 

MgO 
Alk 
FeO 

29,05 
17,79 
53,16 

25,73 
17,72 
56,55 

38,97 
11,88 
49,14 

38,48 
11,39 
50,13 

24,46 
15,58 
59,95 

25,57 
12,83 
61,50 

26,59 
15,13 
58,28 

 

Ti/100 
Yir 
Sr/2 

20,45 
35,71 
43,83 

23,59 
34,46 
41,95 

19,91 
35,29 
44,80 

20,11 
30,01 
49,88 

17,25 
50,92 
31,83 

32,84 
28,86 
38,29 

21,87 
28,16 
49,97 

 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: 891/259 − metagabro; 891/336 − metagabro; 891/337 − metagabro; ED.08 − metanorito; 
ED.20 − metagabro; ED.23 − metagabro; ED.40 − metagabro. 
* Amostras coletadas por Elias C. Daitx (CPRM/São Paulo) 
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1.2.10 − Suíte Intrusiva Valsungana 
 
1.2.10.1 − Generalidades 

Carvalho e Pinto (1938) determinaram um granodiorito intrusivo 
nos xistos e filitos do atual Grupo Brusque, Schulz Júnior, 
Albuquerque e Giffonni (1969) estudaram e denominaram aquela 
rocha de Granodiorito Valsungana, toponímia da localidade de 
sua principal exposição. Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) 
abordaram sucintamente o Granodiorito Valsungana e o Granito 
Guabiruba. Kaul (1976b) relatou que o granodiorito, além de 
intrusivo em xistos da Formação Botuverá, era geneticamente 
ligado aos chamados gnaisses porfiríticos do Grupo Tabuleiro. 
Trainini et al. (1978) confirmaram o caráter intrusivo desse 
granodiorito, bem como registraram a íntima relação genética do 
mesmo com os diatexitos do seu Complexo Metamórfico − 
Migmático. Estes autores caracterizaram tal intrusão como tendo 
quimismo de natureza cálcio-alcalina, composição predominante 
de granodiorito, variando a granito, quartzo-monzonito e quartzo-
diorito, denominando-a de Granitoide Valsungana, que foi 
incluído, junto a outras rochas de quimismo semelhante, na Suíte 
Intrusiva Valsungana, compreendendo os granitos Morro Pelado, 
Alto da Varginha, Angelina e Congonhas, bem como diques de 
quartzo-latito e microgranito. Issler et al. (1980) detiveram-se nas 
expectativas metalogenéticas da Suíte Intrusiva Valsungana. 
Silva, Trainini e Hartmann (1978) e Silva, M. A. S. da et al. (1980) 
ativeram-se a certas particularidades do contato entre o 
Granodiorito Valsungana e o Grupo Brusque; além das 
características atérmicas do contato, observaram outras 
características, como a ausência de estruturas indicativas de 
metamorfismo de contato (texturas hornfélsicas), mesmo em 
áreas onde o plutonito Valsungana funcionou como uma espécie 
de domo termal, elevando o grau metamórfico da encaixante às 
condições da fácies anfibolito superior. Silva e Dias (1981a) 
propuseram para o mecanismo de alojamento do Granodiorito 
Valsungana no Grupo Brusque o processo de intrusão dômica. 
Silva et al. (1981) detiveram-se no estudo da Suíte Intrusiva 
Valsungana, na multiplicidade dos aspectos petrográficos e 
petrológicos, assinalando algumas semelhanças aos 
denominados “domos gnáissicos manteados”; mencionaram 
certas similaridades do Plutonito Valsungana, na região de Aguti, 
com os “domos termais” do tipo New Hampshire, já referido 
anteriormente por Silva, Trainini e Hartmann (1978). 

Entretanto, após trabalhos de campo, coleta de amostras, 
análises químicas, petrografia, comparação e discussão dos 
resultados, optou-se, no presente relatório, pela permanência da 
denominação de Suíte Intrusiva Valsungana, proposta por Trainini 
et al. (1978), aceita por Silva et al. (1981). Todavia, foram 
incorporadas na suíte os granitoides de Capivari, Major Gercino, 
São Bonifácio, Santa Filomena e Florianópolis. Portanto, após 
este acréscimo, a Suíte Intrusiva Valsungana compreende os 
granitoides de: Alto da Varginha, Angelina, Capivari, Congonhas, 
Florianópolis, Major Gercino, Morro Pelado, São Bonifácio, 
Valsungana e Santa Filomena. 

 
 

1.2.10.2 − Distribuição na área 

Os tratos rochosos que constituem a Suíte Intrusiva Valsungana 
compreendem os corpos graníticos e granitoides de Alto da 
Varginha, Angelina, Capivari, Congonhas, Florianópolis, Major 
Gercino, Morro Pelado, São Bonifácio, Valsungana e Santa 
Filomena, distribuídos na Folha SG.22-Z-D sob a forma de 
batólito ou stocks (Fig. 1.69). 

“Granito Alto da Varginha”: assoma sob a forma de stock, 
com limites exteriores, grosso modo, em quarto crescente, 
estendendo-se para sudoeste da localidade que lhe empresta o 
nome. Intromete-se em tratos do Complexo Canguçu. 

“Granito Angelina”: aflora sob a forma de stock, com limites 
exteriores, grosso modo, de uma área aproximadamente 
poligonal, falhada no centro por falha transcorrente, destrógida, de 
direção N30ºE, deslocando a porção sudeste do granito por uma 
extensão aparente de ±2 km. Os contatos deste corpo com o 
Complexo Canguçu são todos tectônicos. 

“Granito Capivari”: assoma sob a forma de stock, com limites 
exteriores, grosso modo de uma área aproximadamente oval 
(considerando-se sua parte meridional na Folha SH.22 Porto 
Alegre, isto é, abaixo do paralelo 28º00’S). Os contatos 
setentrionais deste corpo com o Complexo Canguçu são quase 
todos tectônicos. 

“Granito Congonhas”: expõe-se sob a forma de stock, grosso 
modo, fusoide, balizado por falhas, e intromete-se em tratos do 
Complexo Canguçu. 

“Granito Florianópolis”: assoma sob a forma de stock, 
alongado segundo a direção geral NE-SO, seccionado na sua 
porção mediana pela falha do Morro da Cruz, com a porção 
oriental atlântica mais abatida em relação à porção ocidental que 
fronteia o continente. 

“Granito Major Gercino”: aflora sob a forma de um stock 
tabular, alongado segundo a direção geral N45ºE; sua porção 
setentrional é afetada perlo Lineamento Major Gercino, enquanto 
sua porção meridional, em contato com o Complexo Canguçu, é 
toda falhada. 

“Granito Morro Pelado”: assoma sob a forma de 
aproximadamente cinco corpos intrusivos na porção meridional do 
Granodiorito Valsungana. 

“Granito São Bonifácio”: aflora sob a forma de stock, com 
limites exteriores grosso modo de uma área poligonal. A maioria 
dos contatos deste corpo com o Complexo Canguçu são 
tectônicos. 

“Granidiorito Valsungana”: expõe-se sob a forma de um 
batólito com uma feição de S estirado. Intromete-se nos tratos 
metamórficos do Grupo Brusque, através de contatos tectônicos 
ou de contatos com ausência de texturas indicativas de 
metamorfismo de contato (texturas hornfélsicas). 

“Granito Santa Filomena”: assoma sob forma de um pequeno 
stock quase circular. Aloja-se em tratos do Complexo Canguçu.
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1.2.10.3 − Posição estratigráfica 

O posicionamento estratigráfico da Suíte Intrusiva Valsungana, 
bem como seu inter-relacionamento com as demais unidades 
litoestratigráficas da Folha SG.22 Curitiba, advêm de relações de 

campo, alguns dados geocronológicos e ilações geotectônicas 
inerentes aos granitoides de filiação granodiorítica. Com relação 
aos dados de campo referíveis ao “ambiente tectônico” de 
intromissão da Suíte Intrusiva Valsungana, tem-se que o 
Granodiorito Valsungana alojou-se em tratos metamórficos do 
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Grupo Brusque, através de “intrometimento mecânico”, com o 
desenvolvimento de contatos tectônicos, enquanto os contatos 
térmicos (texturas hornfélsicas) são inexistentes. Assim, o 
Granodiorito Valsungana é ulterior ao elenco petrotectônico do 
Grupo Brusque. Em termos geocronológicos, Basei (1980 apud 
TEIXEIRA, 1982) datou os metassedimentos da Formação 
Batuverá, que afloram o norte de Nova Trento, na estrada que liga 
esta cidade a São João Batista, obtendo isócrona Rb-Sr de boa 
qualidade com 612 ± 23 MA, e razão Sr87/Sr86 inicial 0,735, que 
apesar de alta não está em desacordo com o tipo de material 
datado. Por outro lado, o Granodiorito Valsungana, intrusivo no 
conjunto petrotectônico do Grupo Brusque, possui uma idade 
isocrônica de 630 ± 55 MA e uma razão Sr87/Sr86 inicial de 0,71. É 
crível, então, que o alojamento ígneo (KAUL, 1976b e c) ou 
dômico (SILVA, M. A. S. da et al., 1980) do Granodiorito 
Valsungana processou-se em tectótopos do Grupo Brusque já 
metamorfizados, que na escala de tempo é referível ao Pré-
Cambriano Superior. Os demais componentes da Suíte Intrusiva 
Valsungana, compreendendo os granitos Alto da Varginha, 
Angelina, Capivari, Congonhas, Florianópolis, Major Gercino, 
Morro Pelado, são Bonifácio e Santa Filomena, intrometeram-se 
em tratos petrotectônicos do Complexo Canguçu, que Basei 
(1980 apud TEIXEIRA, 1982), através de isócrona Rb-Sr (rocha 
total) em migmatitos homogêneos da região entre Santo Amaro 

da Imperatriz e Biguaçú, datou em 670 MA, idade interpretada por 
ele como época de cristalização metamórfica das rochas desse 
complexo. Portanto, a Suíte Intrusiva Valsungana é posterior ao 
Complexo Canguçu, situando-se grosso modo como ulterior a 670 
MA, uma magmatogênese referível ao Pré-Cambriano Superior na 
Coluna Geocronológica de Muratov (1977). 

 
1.2.10.4 − Geocronologia 

Dispõe-se de 2 dados radiométricos para a Suíte Intrusiva 
Valsungana: um pelo método Rb-Sr em rocha total (620 ± 26 MA) 
(Tab. 1.XXIII) (Fig. 1.49) e outro pelo método K-Ar em biotita (536 
± 31 MA) (Tab. 1.XXIV) (Fig. 1.49). Dispõe-se, também, de 
informes devidos a Basei (1980 apud TEIXEIRA, 1982), que 
calculou, para uma das intrusões dessa suíte, a idade isocrônica 
de 630 ± 55 MA, com razão Sr87/Sr86 inicial de 0,71. 

Assim, os “mobilizados e granitoides relacionados” 
(terminologia na acepção de LAMEYRE; BOWDEN, 1982, p. 179) 
da Suíte Intrusiva Valsungana recuam, em idade, ao Vendiano 
(680-570 MA), correspondendo a um “episódio magmagênico” do 
Pré-Cambriano Superior, dentro do Evento Geodinâmico 
Brasiliano. 

 

TABELA 1.XXIII 
Suíte Intrusiva Valsungana − Dado Radiométrico Rb-Sr em rocha total 

Nº Fig. 1 Nº Campo Litologia Nº Lab. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* Idade (MA) 

163 PK-862 Granodiorito 1912 268,3 105,4 7,414 ± 0,210 0,7706 ± 0,0005 620 ± 26 

 
Constantes: λ Rb = 1,42 x 10-11 anos-1; Rb85 / Rb87 = 2,6039 ± 0,0047; (Sr87 / Sr86)i = 0,705 ± 0,002. 
* Valor normalizado 
Observação: Análise inédita, convênio CPRM/CPGeo – IGUSP 

 
TABELA 1.XXIV 

Suíte Intrusiva Valsungana − Dado Radiométrico K-Ar 

Nº  Fig. 1 Nº Campo Litologia Material Nº LAB. % K 
  

Idade (MA) Fonte 

164 RS-84A Granodiorito Biot. 1670 6,078 15,04 3,5 536 ± 31 - 

 
Constantes: λε = 0,581 x 10-10 anos–1; λβ - = 4,962 x 10-10 anos –1; atom. De K40 em Ktot = 0,01167 
Observações: Análise inédita; convênio CPRM/CPGeo − IGUSP 

1.2.10.5 − Litologias e petrografia 

Os mobilizados e granitoides relacionados da Suíte Intrusiva 
Valsungana compreendem os granitos Alto da Varginha, 
Angelina, Capivari, Congonhas, Florianópolis, Major Gercino, 
Morro Pelado, São Bonifácio, Valsungana e Santa Filomena, cuja 
caracterização petrográfica, litoquímica e especialização 
metalogenética foram objeto de trabalhos por parte de Carvalho e 
Pinto (1938); Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969); 
Monaco, Zir Filho e Valentini (1974); Kaul (1976b); Trainini et al. 
(1978); Silva, Trainini e Hartmann (1978); Issler et al. (1979), Silva 
M. A. S. da et al. (1980); Issler et al. (1980); Silva e Dias (1981b); 
Silva et al. (1981); Moreira e Marimon (1982). 

Estes granitos e granitoides assomam nos domínios 
petrotectônicos do Grupo Brusque e Complexo Canguçu, 
consubstanciando-se, petrograficamente, grosso modo, como 
mobilizados graníticos com variações a quartzo-monzonito e 
granodiorito (Granito Alto da Varginha), granito a quartzo-
monzonito (Granito Angelina), quartzo-monzonito a granito 
(Granito Capivari), quartzo-monzonito com variações a granito e 
granodiorito (Granito Congonhas), granito (Granito Florianópolis), 
granito com variações a granodiorito, mais raro a quartzo-
monzonito e microclinito (Granito Major Gercino), granito a 
quartzo-monzonito (Granito Morro Pelado), granito (Granito São 
Bonifácio), granodiorito a microclinito (Granodiorito Valsungana), 
granito e granodiorito (Granito Santa Filomena). 

Segundo os dados e observações de Trainini et al. (1978) e 
Moreira e Marimon (1982), as características petrográficas do 
elenco de granitos e granitoides da Suíte Intrusiva Valsungana 
são as seguintes: 

“Granito Alto da Varginha”: expressa-se, petrograficamente, 
como uma rocha de composição granítica, com diversificações a 
quartzo-monzonito e mesmo granodiorito; coloração cinza-clara e, 
quando intemperizado, em tons amarelados. Geralmente, é 
leucocrático, mas quando em contato com o Complexo Canguçu 
mostra-se mesocrático. Granulação fina a média, às vezes 
porfiroblástica com fenocristais quase euédricos de microclínio ou 
seu dimorfo, o ortoclásio, cujo tamanho varia entre 0,5 e 2 cm. É 
bastante homogêneo, embora apresente raras estruturas 
nebulíticas e encraves ricos em biotita. Foram constatados efeitos 
cataclásticos e hidrotermais, modificando a textura original, bem 
como zonas de transição entre esse granito e os diatexitos do 
Complexo Canguçu. 

“Granito Angelina”: exprime-se, petrograficamente, como uma 
rocha da composição do granito até termos equivalentes a 
quartzo-monzonito; coloração rosada a acinzentada. Leucocrático, 
porém externando o caráter mesocrático no seu contato leste com 
os diatexitos do Complexo Canguçu. A textura é porfiroblástica a 
granular, e a composição é a base do microclínio ou seu dimorfo, 
o ortoclásio, quartzo e biotita. Foram constatados encraves 
cornubianíticos com porfiroblastos semelhantes aos da 
encaixante. 

 
 

 %Ar40 
(atm) 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP 
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“Granito Capivari”: caracteriza-se, petrograficamente, como 
uma rocha da composição do quartzo-monzonito prevalecendo 
sobre o granito; coloração rosada, às vezes acinzentada, com 
pontuações pretas (biotita). Predominantemente leucocrático, 
porém mostrando caráter mesocrático nos seus contatos de 
sudoeste, gradacionais com os diatexitos do Complexo Canguçu. 
É relativamente homogêneo, macroscopicamente, com textura 
essencialmente porfiroblástica, raramente granular ou grosseira, 
mostrando composição à base de microclínio ou seu dimorfo, o 
ortoclásio, quartzo e biotita. Normalmente, exibe efeitos 
cataclásticos, bem como encraves de rochas granitoides e 
básicas, menores de 0,5 m, tanto quanto de nódulos com 
diâmetro entre 1 a 2 cm ricos em biotita. 

“Granito Congonhas”: mostra-se, petrograficamente, como 
uma rocha de composição quartzo-monzonítica, com variações a 
granito e granodiorito; coloração rosada a cinza-clara, com 
pontuações pretas (biotita). Leucocrático, relativamente 
homogêneo macroscopicamente, com textura ora granular média 
a grosseira, ora porfiroblástica com fenoblastos de microclínio ou 
seu dimorfo, o ortoclásio, com até 1 cm de comprimento, imersos 
em uma matriz média a grosseira, quartzo-feldspática, com 
biotita. Parece haver um zoneamento textural nesse granito, que 
apresenta textura granular no centro e no norte do corpo, 
enquanto a textura porfiroblástica desenvolve-se na periferia e 
borda sul do mesmo (TRAININI et al., 1978). 

“Granito Florianópolis”: demonstra-se, petrograficamente, 
como uma rocha de composição granítica; coloração cinza-clara, 
com textura granular grosseira a média, constituída 
essencialmente por microclínio ou seu dimorfo, o ortoclásio, 
quartzo, oligoclásio, biotita e mais raramente hornblenda. 
Apresenta grande semelhança com os diatexitos do Complexo 
Canguçu (COITINHO; FERNANDES; ISSLER, 1981). 

“Granito Major Gercino”: exprime-se, petrograficamente, como 
uma rocha de composição granítica, com variações a granodiorito 
e mais raro a quartzo-monzonito; coloração rosada predominando 
sobre a acinzentada, sempre com pontuações ou manchas pretas 
(biotita). Macroscopicamente, é bastante homogêneo, com textura 
porfiroblástica predominante, embora a granular grosseira a 
média também ocorra; mostra-se frequentemente cataclasado. A 
textura poiquiloblástica atinge um grande desenvolvimento em 
certas partes do corpo, de tal forma que a matriz torna-se 
intersticial ou quase desaparece totalmente com os fenoblastos 
de microclínio ou seu dimorfo (ortoclásio) ocupando quase todos 
os espaços, dando à rocha a composição de um “microclinito” 
(GARY; McAFEE JÚNIOR; WOLF, 1972, p. 449). 

“Granito Morro Pelado”: apresenta-se, petrograficamente, 
como uma rocha de composição granítica, raramente quartzo-
monzonítica; coloração cinza-clara com pontuações pretas 
(biotita). Leucocrático, com granulação média a fina, às vezes 
porfiroblástico com fenocristais de microclínio ou seu dimorfo, o 
ortoclásio, com 2 a 5 cm de tamanho, imersos em uma matriz 
média. Foram constatadas manchas nebulíticas, ricas em biotita, 
com diâmetro de ≅ 10 cm. Na estrada Pinheiral  − Valsungana, 
são encontrados xenólitos do Granodiorito Valsungana dentro do 
Granito Morro Pelado. 

“Granito São Bonifácio”: exemplifica-se, petrograficamente, 
como uma rocha de composição granítica com coloração rosada. 
Leucocrática, com textura porfiroblástica, com fenocristais de 
microclínio ou seu dimorfo, o ortoclásio, imersos em uma matriz 
de quartzo, biotita, plagioclásio. Mostra-se cataclasado com 
frequencia. No extremo norte do corpo, assomam, localmente, 
rochas porfiroblásticas com matriz mesocrática, assemelháveis 
aos diatexitos do Complexo Canguçu. Contém diques de 
microgranito e raros de granito fino.  

“Granodiorito Valsungana”: se apresenta, petrograficamente, 
como uma rocha de composição granodiorítica, coloração cinza-
clara, raramente rosada, mesocrática. Exibe, geralmente, textura 
porfiroblástica, com fenocristais hipidiomórficos normalmente de 
microclínio, menos comumente de seu dimorfo, o ortoclásio, e às 
vezes de plagioclásio (oligoclásio) zonado, com tamanho ± 4,5 
cm, imersos em uma matriz grosseira, predominantemente 
granodiorítica, em raríssimos casos monzonítica. A textura 
poiquiloblástica, entretanto, pode atingir um grande 
desenvolvimento em certas partes do batólito, de tal forma que a 
matriz torna-se intersticial ou quase desaparece por completo 
com os fenoblastos de microclínio ou seu dimorfo, o ortoclásio, 
ocupando quase todos os espaços, dando à rocha uma 
composição de “microclinito” (GARY; McAFEE JÚNIOR; WOLF, 

1972, p. 449). A rocha é predominantemente isótropa, embora 
ocorra orientações devido a catáclase formando uma faixa de até 
1 km de possança, de litologia do tipo milonito-gnaisse. Ocorrem, 
ainda, raras estruturas, do tipo schlieren ou “resistatos” com 
bordas assimiladas, difusas, que fazem lembrar os diatexitos do 
Complexo Canguçu. Foram constatados xenólitos deste 
granodiorito até Lajeadinho e Fazenda Boa Esperança. São 
comuns encraves de xistos, quartzitos e quartzo-diorito fino, 
bandado, como os constatados próximo da Fazenda Boa 
Esperança. De uma maneira geral, os encraves de xisto ocorrem 
na forma de cunhas, com 1 até 15 m de exposição, constituindo 
zonas imbricadas de xistos e rochas granitoides, próximo da zona 
de contato entre as unidades litoestratigráficas. Mais afastados do 
contato, os encraves ocorrem na forma de blocos com ± 0,5 m de 
diâmetro, com contatos nítidos, sem efeitos térmicos. Os 
xenólitos básicos, granulares e finos; com dimensões da ordem 
de 30 cm, forma fusoide ou circular, mostram contatos mais ou 
menos nítidos e alguma feldspatização no seu interior. Ocorrem, 
também, restitos com dimensões de até 5cm, ricos em biotita. 
Diques de outras rochas graníticas ocorrem próximo das bordas 
do Granodiorito Valsungana, como manifestações ígneas dos 
granitos intrusivos posteriores, não excedendo, na maioria dos 
casos, 1 m de possança. Corpos de pegmatitos zonados são 
comuns, destacando-se aquele da região de Pinheiral, com 
direção geral N40º-50ºW e 50 m de possança, que já foi lavrado. 
Considerando-se as semelhanças mineralógicas entre o 
Granodiorito Valsungana e os diatexitos do Complexo Canguçu, é 
provável que o granodiorito represente rochas granitoides mais 
homogêneas do que as que jazem abaixo dela, que são os 
referidos diatexitos. 

“Granito Santa Filomena”: revela-se, petrograficamente, como 
uma rocha de composição desde granítica até granodiorítica; 
coloração cinza-clara e rosada, leucocrática, isótropa, 
equigranular média, constituída por microclínio, plagioclásio, 
quartzo, biotita e hornblenda. 

 
1.2.10.6 − Caracterização litoquímica 

Foram analisadas 22 amostras de rochas da Suíte Intrusiva 
Valsungana, determinando-se elementos maiores e menores, 
conforme se observa na Tabela 1.XXV. Aplicados em diferentes 
diagramas discriminantes, os resultados analíticos desta tabela 
revelaram o que se segue. 

No diagrama SiO2 contra Na2O + K2O, de Zubkov (1967), 
(Fig. 1.70), os pontos analíticos exprimem razões de óxidos que 
circundam o ponto do granito, aproximando-se do sienito. 

No diagrama Q-A-P, de Streckeisen (1975) (Fig. 1.71) os 
pontos analíticos externam razões normativas que os situam nos 
campos dos álcali-feldspato-granito e granito. 

O diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975) é usado como 
“moldura” por Lameyre (1980) e Lameyre e Bowden (1982) para 
distinguir quatro tipos de séries características, entre a grande 
variedade de granitoides associados nas intrusões, 3 delas 
correspondendo a composições variadas desde termos básicos a 
ácidos: (1) a série cálcio-alcalina, com suas alternativas, baixo-K 
(ou trondhjemito), médio-K (ou granodiorito), alto-K (ou 
monzonito); (2) a série alcalina, com suas associações sieníticas 
características; (3) a série toleítica desprovida de feldspato-K; (4) 
a série de mobilizados associados com migmatitos de 
composição variada mas sempre rica em quartzo. No gráfico da 
Figura 1.71 estão representadas as importantes áreas das várias 
séries de granitoides. Sob a perspectiva da geotectônica, 
conforme as asserções de Lameyre e Bowden (1982), é possível 
se ligar os rumos maiores da série cálcio-alcalina com o 
posicionamento geodinâmico e a cronologia no orógeno, tendo-se 
uma evolução inicial, interna, de magmagênese de baixo-K (ou 
trondhjemito) em direção à final, externa, de magmagênese de 
alto-K (ou monzonito). A série de granitoides alcalinos, incluindo 
os álcali-feldspato-granitos, com álcali-feldspato-sienitos, 
monzonitos e gabros, são inseridos em áreas de rifting continental 
(magmagênese anorogênica mesoplaca, que pode ser continental 
ou oceânica). A série plutônica toleítica abrange os trondhjemitos 
ricos em Na, além de granófiros (marinhos e continentais). A série 
de mobilizados e granitoides relacionados abrange dois 
conjuntos. O primeiro conjunto abarca os monzonitos e 
granodioritos enfocados anteriormente. O segundo conjunto 
compreende rochas sem encraves ígneos básicos, mas com uma 
grande quantidade de xenólitos refratários metassedimentares. 
Caracterizadas, também, pela presença de minerais aluminosos, 
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tais como muscovita e/ou sillimanita, andaluzita, cordierita e 
granada, estas rochas ricas em tais xenolilos podem ser 
classificadas com “leucogranitos” (segundo JOHANNSEN, 
1932/1938), termo este cujo significado foi ampliado por Lameyre 
(1966) para incluir rochas ricas em albita (alaskitos) ou oligoclásio 
(leucogranodioritos). Eventualmente, essas litologias são 
greisenizadas e caulinizadas. Tal conjunto de rochas granitoides 
marcadamente leucocráticas tem sido atribuído a fusão parcial de 
material crustal durante o metamorfismo da fácies anfibolito 
(LAMEYRE; BOWDEN, 1982, p. 181). 

No diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975), “moldura” de 
Lameyre e Bowden (1982) (Fig. 1.71), os pontos analíticos 
relacionados ao conjunto de granitos da Suíte Intrusiva 
Valsungana jazem no campo 7, que abrange “mobilizados e 
granitoides relacionados”. As exceções dispõem-se, umas, 
aproximadamente paralelas ao limite superior do campo 7, outras 
se inserem no campo 5 dos “granitoides aluminosos” encontrados 
nas províncias alcalinas. 

No diagrama SiO2  − logAl2O3
 + CaO + (K2O + Na2O)/Al2O3 + 

CaO − (K2O + Na2O), de Wright (1969) (Fig. 1.72), os pontos 
analíticos se colocam predominantemente no campo cálcio-
alcalino; alguns traspassam os limites deste campo e invadem o 
alcalino. 

No diagrama SiO2 − log10 (K2O/MgO) de Rogers e Greenberg 
(1981) (Fig. 1.73), os pontos analíticos se inscrevem quase 
totalmente nos limites do campo dos granitos alcalinos. São 
anotadas quatro exceções. 

Nos diagramas FeO* contra Na2O + K2O e contra MgO, e 
CaO/Na2O + K2O contra SiO2, de Petro, Vogel e Wilband (1979) 
(Figs. 1.74 e 1.75), os pontos analíticos mostram: no primeiro 
caso, uma disposição em ascenso, numa direção quase 
perpendicular ao lado FeO*−MgO do diagrama, fato característico 
de “suítes compressionais”; no segundo caso, uma disposição ou 
tendência que, prolongada até a ordenada da razão CaO/Na2O + 
K2O, define um rumo no qual o ponto que corresponde, em 
referida ordenada, a 1%, equivale, na abscissa dos valores de 
SiO2, a 60-64% de sílica, valor este indicativo, igualmente, de 
“suítes compressionais”. 

Nos diagramas que relacionam Rb, Ba e Sr, de El Bouseily e 
El Sokkary (1975), e Nb e SiO2, de Pearce e Gale (1977) (Figs. 
1.76 e 1.77), os pontos analíticos se inserem nos campos dos 
granitos normais, granitos fortemente diferenciados e fundidos 
crustais. 

No diagrama FeO/Fe2O3 − ID, de Ishihara et al. (1979) (Fig. 
1.78), os pontos analíticos se posicionam nos campos dos 
granitos das séries ilmenita e magnetita. 

Não obstante os pontos dos granitos da presente suíte terem, 
no diagrama de Zubkov (1967) (Fig. 1.70), se posicionado, 
conforme se viu, circundando o ponto do granito, aproximando-se 
do sienito, recorda-se que as investigações petrográficas 
revelaram: granito com diversificações a quartzo-monzonito e 
mesmo a granodiorito (Granito Alto da Varginha), granito a termos 
equivalentes a quartzo-monzonito (Granito Angelina), quartzo-
monzonito prevalecendo sobre granito (Granito Capivari), quartzo-
monzonito com variações a granito e granodiorito (Granito 
Congonhas), granito (Granito Florianópolis), granito com 
variações a granodiorito e mais raro a quartzo-monzonito e 
microclinito (Granito Major Gercino), granito raramente quartzo-
monzonito (Granito Morro Pelado), granito (Granito São 
Bonifácio), granodiorito e localmente microclinito (Granodiorito 
Valsungana), granito a granodiorito (Granito Santa Filomena). 

De acordo com Ishihara (1981), os granitoides podem ser 
classificados, conforme se viu, tanto na série magnetita como na 
série ilmenita, classificação essa que pode ser estendida aos 
equivalentes efusivos dessas rochas. A série magnetita pode ser 
correlacionada com os granitoides do tipo-I, a série ilmenita é 
composta de granitoides do tipo-I e tipo-S, na classificação de 
Chappell e White (1974). Tais séries também correspondem, 
respectivamente, aos pares esfênio-allanita e ilmenita-monazita 
de Ivanova e Butuzova (1968). Como qualquer outra classificação 
das rochas ígneas, por outro lado, nenhuma das distinções 
apresentadas por Beckinsale (1979, Tabela I) e Mitchell e 
Beckinsale (1982, Tabela I) poderá ser olhada como 
absolutamente rígida. Coleman (1979) demonstrou que, em 
alguns casos, mudanças significativas na fugacidade do oxigênio 
podem ocorrer durante a cristalização de um magma granítico, e 
em tal caso a distinção entre granitos tipo-I e tipo-S, com base na 
presença da magnetita ou ilmenita, pode ser enganosa. 

Sob a perspectiva da minerogênese, registra-se, finalmente, 
que quase 100% do enxofre, de sulfetos dos metais básicos, ouro 
e prata, e uma grande parte do molibdênio, incluindo aqueles dos 
depósitos do tipo cobre nos pórfiros e tipo Kuroko, são 
relacionados ao magmatismo da série magnetita, enquanto o Sn, 
W, Be e CaF2 são grandemente associados com o magmatismo 
da série ilmenita. 
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TABELA 1.XXV 

Suíte Intrusiva Valsungana. Análises químicas e composições normativas 

Granitos 
Alto    

Varginha Angelina Capivari 
Floria  

nópolis Major Gercino Morro Pelado São Bonifácio Valsungana 

Nº da Amostra AD/170* 
JT/ 

529* 
JT/ 

669* 
JT/ 

943A* 
JT/ 

990* 
JT/ 

1351 
8017/ 
507* 

LC/ 
172* 

LC/ 
247* 

LC/ 
231 

AK/ 
144 

AK/ 
241 

IC/ 
441* 

854/ 
82.2 

8017/ 
561 

AD/ 
1076 

AD/ 
1109 

844/ 
13A 

844/ 
13B 

LC/  
31* 

AK/ 
132 

AK/ 
179 

Pontos Analíticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

SiO2 65,00 70,80 74,90 76,00 76,20 70,70 76,50 75,40 72,90  68,50 70,70 69,60 66,30 74,77 74,70 75,50 75,90 66,87 65,33 63,20 68,00 69,20 
Al2O3 19,00 18,50 14,70 11,70 12,90 15,10 12,41 12,50 13,40  16,50 17,00 17,10 17,20 13,26 14,00 12,50 12,80 15,15 14,88 20,40 16,50 15,80 
Fe2O3 0,32 0,36 0,30 0,80 0,47 1,00 1,21 0,34 1,20    0,78 1,14 0,15 0,59 0,69 0,89 0,69 0,67 0,72 1,13 0,09 0,29 0,49 
FeO 2,88 1,72 1,04 0,40 0,35 0,53 0,87 1,06 1,47 1,62 0,43 1,44 2,95 0,88 0,29 0,54 0,23 1,70 1,34 2,77 3,42 2,72 
MnO 0,07 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 <0,10 0,05 0,09 0,05 0,02 0,02 0,06 0,10 <0,10 0,02 0,02 <0,10 <0,10 0,05 0,05 0,04 
MgO 0,90 0,28 0,15 0,13 0,04 0,22 0,37 0,08 0,22 1,05 0,24 0,32 0,67 0,10 <0,10 0,11 0,05 1,19 1,24 0,52 0,75 0,66 
CaO 2,80 0,28 0,42 0,25 0,18 0,51 1,93 0,49 0,14 2,51 0,42 1,05 1,40 0,57 0,60 0,35 0,21 2,05 2,07 2,67 1,83 1,34 
Na2O 3,22 2,50 2,75 2,90 3,68 2,70 3,03 2,70 3,04 3,54 3,13 3,25 3,00 3,48 3,84 2,70 2,70 3,87 3,53 3,35 3,14 2,96 
K2O 3,29 5,11 4,17 5,30 4,54 7,35 3,33 5,75 5,75 3,60 4,68 4,68 4,99 4,66 5,67 6,05 6,05 5,25 5,61 4,56 3,15 3,73 
TiO2 0,51 0,24 0,13 0,16 0,07 0,25 0,28 0,17 0,35 0,42 0,16 0,22 0,53 0,12 0,13 0,12 0,12 0,36 0,41 0,59 0,61 0,57 
P2O5 0,18 0,13 0,07 0,03 0,01 0,05 <0,10 0,06 0,11 0,17 0,10 0,07 0,19 <0,10 <0,10 0,02 0,02 0,18 0,20 0,24 0,24 0,22 
H2O       -       0,24 -   0,15 0,17    
PF       0,55       0,82 0,68   1,06 2,41    

 

TOTAL       100,68       99,79 101,1   98,50 98,25    

B - - - - - - <10 - - - - - - <10 16 - - 360 435 - - - 
Ba - - - - - - 815 - - - - - - 106 42 - - 2800 2700 - - - 
Be - - - - - - <2 - - - - - - N <2 - - 7 5 - - - 
Cu - - - - - - <5 - - - - - - 10 <5 - - 25 30 - - - 
Cr - - - - - - <5 - - - - - - <5 <5 - - 100 100 - - - 
F - - - - - - 660 - - - - - - 425 1650 - - 600 600 - - - 
La - - - - - - <30 - - - - - - N <30 - - - - - - - 
Li - - - - - - <50 - - - - - - N <50 - - 82 93 - - - 
Mg - - - - - - 2690 - - - - - - 600 320 - - 10200 10600 - - - 
Mo - - - - - - <5 - - - - - - <5 <5 - - 0 0 - - - 
Nb - - - - - - <20 - - - - - - 18 <20 - - N N - - - 
Ni - - - - - - <5 - - - - - - <5 <5 - - 76 76 - - - 
Pb - - - - - - 21 - - - - - - 16 75 - - 292 154 - - - 
Rb - - - - - - 205 - - - - - - 413 373 - - - - - - - 
Sn - - - - - - <5 - - - - - - <5 <5 - - 23 19 - - - 
Sr - - - - - - 65 - - - - - - 26 6 - - 2800 200 - - - 
Zn - - - - - - <200 - - - - - - N <200 - - 190 110 - - - 

 

Zr - - - - - - 116 - - - - - - 124 68 - - N N - - - 

 Quartzo 29,10 36,61 42,92 39,42 37,70 26,52 42,48 37,46 33,65 29,92 34,77 31,56 28,29 36,37 30,08 36,55 37,19 20,71 20,45 22,00 35,61 36,71 
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Ortoclásio 14,01 27,65 23,42 31,65 26,97 43,48 18,24 33,02 33,00 17,38 27,64 25,66 24,93 26,77 33,10 35,68 36,07 26,97 30,29 22,51 12,84 17,65 
Albita 27,15 21,17 23,58 25,11 31,69 23,20 25,58 23,17 26,06 30,33 27,01 28,09 25,93 29,81 33,10 23,16 23,12 33,48 31,10 28,79 27,11 25,62 
Anortita 11,14 0 1,19 0,50 0,59 1,35 7,70 1,47 0 10,00 0,90 4,07 3,93 1,56 32,32 1,20 0,50 8,65 8,16 9,78 5,50 3,30 
Biotita 9,56 4,34 2,64 0,59 0,46 0,95 2,14 2,48 2,35 6,55 0,81 4,33 8,68 1,87 0,74 0,93 0,17 7,48 6,49 8,21 10,33 8,17 
 Ac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 
Hornblenda Ed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Ri. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Coríndon 6,25 8,86 5,30 1,04 1,74 2,25 0,99 1,32 2,20 3,20 6,59 5,34 5,57 1,95 1,27 1,09 1,65 0 0,13 6,53 6,07 5,84 
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TABELA 1.XXV  
 Suíte Intrusiva Valsungana. Análises químicas e composições normativas  

Granitos 
Alto    

Varginha Angelina Capivari 
Floria  

nópolis Major Gercino Morro Pelado São Bonifácio Valsungana 

Nº da Amostra AD/170* 
JT/ 

529* 
JT/ 

669* 
JT/ 

943A* 
JT/ 

990* 
JT/ 

1351 
8017/ 
507* 

LC/ 
172* 

LC/ 
247* 

LC/ 
231 

AK/ 
144 

AK/ 
241 

IC/ 
441* 

854/ 
82.2 

8017/ 
561 

AD/ 
1076 

AD/ 
1109 

844/ 
13A 

844/ 
13B 

LC/  
31* 

AK/ 
132 

AK/ 
179 

Pontos Analíticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Wolastonita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 0 0 0 0 
Hiperstênio En 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Fs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rutilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Titanita 1,27 0,38 0,32 0,40 0,17 0,62 0,68 0,42 0 1,04 0,40 0,55 1,33 0,30 0,32 0,30 0,30 0,90 1,05 1,47 1,53 1,43 
Ilmenita 0 0,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hematita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0 0 0 0,03 0 0,13 0 0 0 0 0 
Magnetita 0,48 0,53 0,45 1,21 0,71 1,50 0 0,51 1,80 1,17 1,48 0,23 0,89 1,03 1,26 1,03 0,82 1,09 1,74 0,13 0,44 0,74 
Zircão 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0 0 
Fluorita 0 0 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0 0 0 0,07 0,32 0 0 0,09 0,09 0 0 0 
Apatita 0,43 0,31 0,17 0,07 0,02 0,12 0,23 0,14 0,25 0,41 0,24 0,17 0,46 0,24 0,23 0,05 0,05 0,43 0,49 0,57 0,58 0,53 
Cassiterita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cromita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Log. Raz. Alc.  
(WRIGHT,1969) 

1,84 1,73 2,14 2,89 3,57 4,61 2,46 2,42 2,63 2,19 2,12 2,12 1,95 3,02 3,22 2,45 2,42 2,64 2,43 1,82 2,04 2,05 

An 21,06 0 2,47 0,87 1,00 1,99 14,95 2,55 0 17,33 1,61 7,05 7,19 2,69 1,12 2,01 0,83 12,52 11,73 16,01 12,10 7,08 
Ab 52,45 43,36 48,93 43,85 53,43 34,10 49,64 40,18 44,12 52,55 48,62 48,58 47,32 51,26 48,85 38,58 38,74 48,45 44,71 47,14 59,65 55,02 
Or 26,48 56,64 48,59 55,28 45,57 63,91 35,41 57,27 55,88 30,12 49,76 44,37 45,49 46,05 50,03 59,42 60,43 39,03 43,55 36,85 28,25 37,89 
Q 35,49 42,85 47,10 40,77 38,91 28,04 45,19 39,38 36,29 34,14 38,49 35,31 34,05 38,48 31,26 37,83 38,39 23,06 22,72 26,49 43,93 44,08 
A 35,93 57,14 50,33 58,30 59,77 69,78 38,54 58,03 63,70 41,80 59,57 55,82 56,95 58,13 67,24 60,13 60,77 58,25 60,28 51,25 39,25 47,11 
P 28,58 0 2,56 0,92 1,31 2,17 16,27 2,58 0 24,05 1,93 8,86 9,00 3,39 1,50 2,03 0,84 18,69 16,40 22,06 16,81 8,81 
Q 41,07 42,85 47,73 40,98 39,15 28,45 49,22 40,00 36,29 38,54 38,88 37,00 35,74 39,13 31,50 38,31 38,59 25,52 24,99 30,02 47,13 45,90 
Or 19,77 32,37 26,04 32,91 28,01 46,65 21,14 35,26 35,60 22,39 30,91 30,08 31,50 28,80 34,66 37,40 37,42 33,23 37,01 30,70 16,99 22,06 

 

Ab 39,16 24,78 26,23 26,11 32,84 24,89 29,64 24,74 28,11 39,07 30,21 32,92 32,76 32,07 33,84 24,28 23,99 41,25 38,00 39,28 35,88 32,03 

ID-Thornton e Tuttle 
(1960) 

                      

IC-Poldervaart e Parker 
(1964) 

                      

 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: AD/170 − hornblenda-biotita-granodiorito; JT/529 − granito cataclástico recristalizado; JT/669 − granito; JT/943A − quartzo-monzonito; JT/990 − 
leucogranito cataclástico; JT/1351 − ”diatexito”; 8017/507 − granito; LC/172 − biotita-granito; LC/247 − biotita-granito; LC/231 − hornblenda-biotita-granodiorito porfiroide; AK/144 − granito 
cataclástico; AK/241 − granito; IC/441 − granodiorito; 854/82.2 − granodiorito; 8017/561 − alaskito; AD/1076 − leucogranito; AD/1109 − leucogranito cataclástico; 844/13A − protocataclasito; 844/13B 
− protocataclasito; LC/31 − granodiorito; AK/132 − granodiorito; AK/179 − biotita-granodiorito porfiroide.  
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1.2.10.7 − Especialização metalogenética 

Existe uma notável polêmica a respeito do caráter geoquímico 
dos granitos responsáveis pelas mineralizações em Sn. Muito da 
discussão envolve a concentração do Sn em amostras de rocha 
total. Barsukov (1957), Ivanova (1963) e Rattingan (1963, 1964) 
propuseram que a abundância de Sn na rocha total é mais alta 
em granitos portadores de mineralização de Sn; Hosking (1968) e 
Flinter (1971), entretanto, argumentaram contra isto. A falta de 
dados seguros, conforme foi observado por Bond (1970), Schmidt 
(1971) e Goodman (1973), tem contribuído para o debate sobre 
esse tema. 

Rattingan (1964), Klominski e Groves (1970), Stemprok 
(1970) e Juniper e Kleeman (1979) procuraram estabelecer 
alguma correlação geoquímica dos elementos maiores com a 
mineralização de estanho. Com base no que foi verificado por 
esses autores, inúmeros trabalhos foram então publicados sobre 
granitos com mineralização estanífera, utilizando-se parâmetros 
litogeoquímicos. 

Por outro lado, para a localização de depósitos de estanho, 
diversos métodos já foram propostos: por meio de rasteadores 
mineralógicos (JONES, 1925; WESTERVELD, 1936; HOSKING, 
1968; KLOOSTERMAN, 1967, 1970), através das concentrações 
e dispersões dos elementos (TAUSON; KOZLOV, 1973), por 
intermédio de índices petrológicos (SATTRAN; KLOMINSKY, 
1970; FLINTER; HESP; RIGBY, 1972), empregando índices ou 
razões geoquímicas (GROVES, 1972; HESP; RIGBY, 1974; 
LAWRENCE, 1975; SMITH; TUREK, 1976; GROVES; 
McCARTHY, 1978; JUNIPER; KLEEMAN, 1979; BOISSAVY-
VINAU; ROGER, 1980; OLADE, 1980; ISSLER et al., 1980; 
PLIMER, 1980; BISTE, 1981; LEHMANN, 1982; IMEOKPARIA, 
1982). Tischendorf (1979) propôs, por sua vez, uma lista de 
características geotectônicas, geoquímicas e mineralógicas para 
serem usadas na identificação de granito portador de minério. 
Entretanto, foi verificado, posteriormente, que os granitos com 
todas as características de “portadores de minério”, 
necessariamente não continham depósitos de estanho 
(STEMPROK, 1979). 

Rattingan (1964) empregou os diagramas triangulares Na+K − 
Fe − Mg e Na − K − Ca para inferir o rumo da evolução 
magmática. Esses mesmos diagramas também têm sido 
utilizados para definir os campos das rochas mineralizadas. 

Deste modo, nos diagramas Na+K − Fe − Mg e Na − K − Ca 
de Rattingan (1964) (Figs. 1.79 e 1.80), os pontos analíticos dos 
granitos da Suíte Intrusiva Valsungana externam razões 
geoquímicas tais que, no primeiro diagrama, aproximadamente a 
metade dos pontos jaz no campo dos granitos mineralizados em 
estanho; no segundo diagrama, somente uns poucos pontos 
caem no campo dos granitos mineralizados. 

O diagrama triangular SiO2 − CaO+MgO+FeO − 
Na2O+K2O+Al2O3, sugerido por Stemprok (1970), de acordo com 
Greig (1927), pode ser utilizado para definir um campo de rochas 
mineralizadas em estanho, com uns poucos pontos caindo fora 
desse campo. Neste tipo de diagrama (Fig. 1.81), verifica-se que 
somente alguns pontos analíticos referentes aos granitos da Suíte 
Intrusiva Valsungana se inserem no campo daquelas rochas com 
mineralizações de estanho. 

 
1.2.10.8 − Considerações petrogenéticas 

Na Suíte Intrusiva Valsungana, o Granito Major Gercino e o 
Granodiorito Valsungana exibem, não raro, um intensivo e 
extensivo desenvolvimento de blastese K-feldspática, onde a 
textura poiquiloblástica atinge uma grande proeminência, de tal 
forma que a matriz torna-se intersticial ou quase desaparece 
totalmente, com fenoblastos de microclínio ou seu dimorfo, o 
ortoclásio, ocupando quase todos os espaços. Tem-se, então, 
rochas de composição de um microclinito (na acepção de GARY; 
McAFEE JÚNIOR; WOLF, 1972, p. 449). 

Este fato incomum proporciona a seguinte questão: qual a 
fonte do potássio, para que enormes quantidades de microclínio 
pudessem ser geradas, ao que parece, durante a mobilização dos 
distexitos do Complexo Canguçu, numa fase compressional de 
evolução da crosta? 

Na bibliografia geológica, depara-se, para esclarecer essa 
fonte, inicialmente com modelos genéricos, de fluxão e 
degasificação (MIYASHIRO, 1974, p. 351) e envolvimento do 

magma com variável trânsito para a superfície (HATHERTON; 
DICKINSEN, 1969, p. 5307; WYLLIE, 1973, p. 204). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Best (1975), abordando especificamente o problema em 
pauta, propôs um modelo no qual os fluidos derivados da crosta 
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oceânica subduzida, ricos em potássio e outros elementos 
incompatíveis do peridotito, migram para cima, alcançando a 
cunha do manto sobrejacente, que é então varrida por esses 
mesmos fluidos. Progressivamente, grandes quantidades de 
referidos elementos são, assim, subtraídos, de modo crescente, 
das espessas seções verticais da crosta subduzida (Fig. 1.82). É 
secundário, nesse modelo, se os fluidos são fusões aquosas de 
silicatos derivados da fusão parcial da crosta, ou se os mesmos 
são soluções aquosas “subsolidus” derivadas da desidratação da 
crosta. 

O modelo de Best (1975) explicaria de maneira satisfatória o 
intensivo e extensivo desenvolvimento da blastese K-feldspática 
encontrada no Granodiorito Valsungana e no Granito Major 
Gercino, bem como tornaria compreensível a ocorrência de outros 
tipos de rochas e a própria minerogênese no ambiente 
petrotectônico do Grupo Brusque. 
 

 
 
1.2.11 − Suíte Intrusiva Três Córregos 
 
1.2.11.1 − Generalidades 

Uma das primeiras referências às rochas graníticas do Estado do 
Paraná deve-se a Derby (1878), que registrou a presença de 
granitos porfiríticos associados aos metassedimentos da região 
do rio Açungui. 

Oliveira (1927) denominou de Granito Cunhaporanga as 
rochas graníticas constituídas por “quartzo, ortose, hornblenda e 
mica em pequena quantidade”, que ocorrem na fazenda 
Cunhaporanga, a leste de Castro. O mesmo autor referiu-se, 
também, à presença de rocha granítica porfiroide Joaquim 
Murtinho, nordeste de Piraí do Sul, e nas serras de Puxa Nervo e 
Boa Esperança, entre os rios Jaguariaíva e Jaguaricatu. 

Carvalho e Pinto (1937) relacionaram os granitos intrusivos do 
Grupo Açungui ao diastrofismo Caledoniano. 

Já Oliveira e Leonardos (1943) atribuíram idade “huroniana” 
às rochas graníticas intrusivas no Grupo Açungui. 

Maack (1947) fez referência à presença de granitos na região 
do Primeiro Planalto Paranaense e na Serra do Mar. Citou, ainda, 
a existência de granitos “huronianos” intrusivos no Grupo Açungui. 

Almeida (1957) citou granitos associados a gnaisses e xistos 
nas serras da Avenca e da Água Branca, a leste de Piraí do Sul, 
supondo que os mesmos pertencessem ao “Complexo Cristalino”. 
Descreveu, também, granitos porfiríticos intrusivos 
concordantemente no Grupo Açungui. 

Maack (1961b) relatou, no vale do rio Ribeira, granitos 
intrusivos sinorogênicos, relacionados à primeira fase de 
dobramentos do Grupo Açungui. Essas rochas corresponderiam a 
granodioritos e granitos pórfiros “palingenéticos − anatexíticos”, 
ricos em quartzo, plagioclásio, microclínio, hornblenda e biotita. 
Os granitos da Serra do Mar foram relacionados, por este autor, a 
uma segunda fase de dobramentos que teria afetado o Grupo 
Açungui. 

Muratori (1966) e Fuck (1966) denominaram de Granito Três 
Córregos as rochas graníticas que ocorrem nas folhas de Campo 
Largo e Abapã, que foram caracterizadas como apresentando 
textura porfiroide, com fenocristais de feldspato imersos em 
matriz de granulação grosseira. 

Fuck (1967), estudando a geologia da Folha de Abapã, 
chegou a mesma intrusão do Granito Cunhaporanga no Grupo 
Açungui. Afirmou que as relações de contato observadas 
indicavam que as rochas graníticas eram anteriores aos 

metassedimentos deste grupo. Ressaltou, também, que o Granito 
Cunhaporanga correspondia, mais propriamente, a um 
“complexo”, com ampla variação textural, estrutural e 
composicional. Descreveu granitos, granodioritos e, mais 
raramente, quartzo-monzonitos e rochas cuja composição se 
aproxima da de dioritos. Com relação à idade e posição 
estratigráfica dessas rochas, afirmou que eram ainda incertas, 
havendo necessidade de estudos mais aprofundados para se 
esclarecer essas questões. Admitiu, entretanto, que o Granito 
Três Córregos fosse intrusivo no Grupo Açungui. 

Fuck, Marini e Trein (1967a), sumarizando os dados coligidos 
no decorrer do mapeamento do leste paranaense pela Comissão 
de Carta Geológica do Paraná, individualizaram três categorias 
principais de rochas graníticas no Estado do Paraná: granitos de 
anatexia, granitos intrusivos nos metassedimentos do Grupo 
Açungui e granitos alcalinos da Serra do Mar. Dentre os granitos 
considerados intrusivos neste grupo, relacionaram os granitos 
Três Córregos, Cunhaporanga, Serra do Carambeí, Morro 
Grande, Cerne, Varginha, Piedade e dois outros menores do que 
esses, um deles situado na localidade de Rio Abaixo, e outro nas 
margens do rio Piedade, ambos no noroeste de Rio Branco do 
Sul. Citaram, como características principais dos granitos Três 
Córregos, Cunhaporanga, Varginha e Morro Grande: (1) caráter 
nitidamente intrusivo no Grupo Açungui; (2) geralmente 
concordantes com suas encaixantes; (3) presença de textura 
porfiroide, com cristais de feldspato potássico de até 10 cm de 
comprimento (Granito Três Córregos) imersos em matriz de 
granulação média a grosseira. Textura cataclástica foi descrita no 
Granito Varginha. No Granito Cunhaporanga foram observadas 
feições, definindo-o tanto como granito intrusivo quanto como 
granito de anatexia. 

Salamuni e Bigarella (1967b) citaram a idade 604 ± 14 MA, 
obtida em amostras de Granito Três Córregos, em datação 
realizada no Departamento de Geodésia e Geofísica da 
Universidade de Cambridge. 

Cordani e Bittencourt (1967), baseados em datações pelo 
método K-Ar de rochas graníticas associadas ao Grupo Açungui e 
de rochas do embasamento desta unidade, situaram a fase 
orogenética principal deste grupo entre 600 e 650 MA, 
relacionando a essa época a intrusão dos granitos sintectônicos. 
Os granitos tarditectônicos apresentariam idades em torno de 590 
MA, enquanto os granitos pós-tectônicos teriam idade entre 500 e 
580 MA. 

Cordani e Kawashita (1971), através de determinações 
geocronológicas pelo método Rb-Sr em rochas graníticas 
intrusivas no Grupo Açungui, indicaram como eventos evolutivos 
importantes: uma fase tarditectônica, com cerca de 610 MA, e 
outra pós-tectônica, principal, com cerca de 540 MA. 

Kaefer e Algarte (1972b), descrevendo as rochas graníticas 
intrusivas no Grupo Açungui, na Folha Itararé, utilizaram, 
informalmente, o termo “complexo” para definir os grandes 
batólitos graníticos da área, representados pelos granitos Três 
Córregos, Cunhaporanga e Agudos Grandes (Ibiúna). 
Consideraram também intrusivos no Grupo Açungui os granitos 
Varginha, Epitássio Pessoa, Itaoca, Apiaí, Espírito Santo, Vargem 
Grande, Freguesia Velha, Barreiro, Capuava e Morro Grande. Os 
granitos Agudos Grande e Morro Rolado foram citados como 
intrusivos na zona de contato entre o Grupo Açungui e o 
“Complexo Basal”. Registraram, por outro lado, os granitos 
Itapeúna e Morro do Aboboral como intrusivos neste “complexo”. 
Os granitos Três Córregos e Cunhaporanga foram interpretados 
ora como corpos intrusivos (tardi-cinemáticos a pós-cinemáticos), 
ora como corpos gerados por anatexia (sin-cinemáticos). 
Ressaltando as semelhanças entre esses dois granitos, os 
autores destacaram suas principais características: textura 
porfiroide e grande heterogeneidade estrutural, textural e 
petrográfica, dentro de um mesmo corpo. 

Melcher et al. (1973), com base em características 
petrográficas, dividiram, preliminarmente, as rochas graníticas da 
porção sudeste do Estado de São Paulo e nordeste do Paraná em 
3 tipos principais: (1) tipo porfiroide, sendo o principal 
representante, na área, o batólito Três Córregos; (2) tipo 
migmatítico, representado pelo Granito Itapeúna; (3) tipo 
equigranular, representado, principalmente, pelos granitos Garaú, 
Mandira e Alto Turvo. Esses 3 últimos granitos serão 
considerados, como se verá, adiante, no presente relatório, como 
componentes da Suíte Intrusiva Serra do Mar. 
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Kaefer e Cunha (1974) e Algarte et al. (1974), mantiveram, 
em linhas gerais, o que havia sido estabelecido por Kaefer e 
Algarte (1972b). 

Wernick e Gomes (1974), estudando os granitos e o 
metamorfismo no vale do Ribeira do Iguape, observaram 
evidências petrográficas sugestivas de que parte dos granitos 
porfiroides relacionados ao que consideraram como “Grupo 
Açungui s.s.” possuíam uma origem complexa, provavelmente 
marcada por uma intensa fase metassomática. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974), na nota explicativa da 
Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo − folhas SG.21 
Asunción e SG.22 Curitiba, descreveram os granitos intrusivos no 
Grupo Açungui com base nos principais dados bibliográficos 
disponíveis até então. Cordani (1974), ao comentar os dados 
geocronológicos dessas mesmas folhas, considerou, com relação 
aos granitos dessa área, a existência das seguintes fases 
tectônicas: (1) fase sintectônica, com cerca de 650 MA; (2) fase 
tarditectônica, com mais ou menos 610 MA; (3) fase pós-
tectônica, com aproximadamente 540 MA. 

Morgental et al. (1975) atribuíram origem metassomática aos 
granitos Ibiúna, Itapeúna, Faú e Pilãozinho, entre outros, tendo 
em vista que continham feições tais como passagens 
gradacionais para migmatitos e anatexitos, crescimento 
porfiroblástico e paragênese compatível com a dos migmatitos a 
eles associados. Destacaram, também, a presença, entre esses 
granitos, de uma ampla variedade de termos texturais e 
estruturais. 

Gomes et al. (1975 a), analisando quimicamente os granitos 
do vale do Ribeira, caracterizaram os maciços Cunhaporanga, 
Três Córregos e Itaoca como adamelíticos, notando que o maciço 
Itapeúna se destacava por uma maior heterogeneidade química, 
revelando composições entre granito alcalino e sienito cálcio-
alcalino. 

Lopes Júnior et al. (1977b), ao descreverem o Granito 
Cunhaporanga, na Folha de Piraí do Sul, chamaram a atenção 
para a morfologia apresentada pelo mesmo, com um relevo 
bastante arrasado, extensos depósitos de várzea, matacões 
graníticos ao longo das drenagens e presença de um espesso 
manto de intemperismo. Consideraram o Granito Cunhaporanga, 
em princípio, como sintectônico, com remobilização 
tarditectônica. Destacaram, também, a semelhança entre os 
batólitos Três Córregos e Cunhaporanga, ambos apresentando 
heterogeneidades texturais, estruturais e composicionais, exibindo 
granitos, granodioritos, quartzo-monzonitos e, localmente, 
quartzo-dioritos e dioritos. 

Rodrigues et al. (1977a e b), com base em datações 
geocronológicas citadas por Cordani e Bittencourt (1967), 
admitiram a presença, no Três Córregos, de manifestações 
sintectônicas até pós-tectônicas. 

Batolla Júnior et al. (1977b) e Paiva et al. (1977) confirmaram, 
em linhas gerais, as observações de Fuck, Marini e Trein (1967a) 
e Kaefer e Algarte (1972b), atrás focalizadas. 

Silva et al. (1977b), no relatório final do Projeto Santos − 
Iguape, deram o nome de Complexo Ibiúna a um grande maciço 
granítico que se estendia desde as imediações de São Paulo até 
os contrafortes do sudoeste da serra de Paranapiacaba. Tal 
maciço havia sido designado de Complexo Piedade por Hasui 
(1973), e de Complexo Granítico Ibiúna por Morgental et al. 
(1975). 

Wernick e Gomes (1977), com base em dados químicos dos 
maciços Itaoca e Três Córregos, concluíram que cerca de 30% 
das amostras por eles estudadas apresentavam sinais variáveis 
de metassomatismo sódico. Concluíram, também, que a gênese 
dessas rochas teria ocorrido em profundidades superiores a 30 
km, o que favorecia a hipótese de contribuição de material do 
manto durante essa litogênese. Wernick e Penalva (1978) 
consideraram os complexos graníticos da “Faixa Apiaí” como 
sendo do tipo mesotectônico e de polidiapirismo restrito.  

Hasui, Carneiro e Bistrichi (1978) dividiram os granitos e 
granitoides da Região de Dobramentos Sudeste, nos estados de 
São Paulo e do Paraná, de acordo com sua constituição 
faciológica, em 5 tipos principais, quais sejam: Fácies 
Migmatítica, Fácies Cantareira, Fácies Itu, Fácies Graciosa e 
Fácies Granofírica. Ressaltaram que corpos com 2 ou 3 fácies 
podiam ser reconhecidos, indicando uma origem polifásica. 
Observaram, também, uma nítida relação do magmatísmo com 
as estruturas maiores da área (grandes falhamentos e grandes 
dobras). 

Wernick (1979), estudando o magmatismo granitoide da 
região de dobramentos Nordeste e Sudeste do Brasil, reuniu os 
granitoides dessa área em 3 suítes principais: (1) suíte de 
granitoides sintectônicos (650 ± 30 MA), com granitos anatexíticos 
e granitos porfiroides, estes agrupados em 2 associações (uma, 
autóctone-parantóctone; outra, parantóctone-alóctone); (2) suíte 
de granitoides tarditectônicos (540 ± 25 MA), com tonalito-granitos 
a monzonito-adamelitos e uma associação de álcali-granito-
sienitos, com possibilidades de incluir alcaligabros; (3) suíte de 
granitoides pós-tectônicos (510-460 MA), com rochas plutônicas 
de natureza cálcio-alcalina, subalcalina e alcalina, e também 
diques e eruptivas cálcio-alcalinas, com basaltos, andesitos, 
dacitos e riolitos. Afirmou esse mesmo autor que muitos desses 
granitoides eram polifásicos, com duas ou mais porções 
mostrando diferentes características estruturais, geomorfológicas, 
petrográficas e químicas, constituindo, na realidade , complexos 
altamente heterogêneos. Ressaltou, também, que a distribuição e 
localização das diferentes suítes foram controladas por grandes 
alinhamentos tectônicos, que funcionaram como canais térmicos, 
ao longo dos quais ocorreram fenômenos de granitização e 
ascensão de diferentes gerações de granitoides, resultando em 
“complexos polidiapíricos”. 

Issler et al. (1980), com base em dados analíticos existentes 
na bibliografia, apresentaram uma avaliação das perspectivas 
metalogenéticas dos maciços graníticos da Folha SG.22 Curitiba. 

Santos e Felipe (1980) realizaram um reconhecimento 
geológico em diversos granitoides de Suíte Intrusiva Três 
Córregos, descrevendo os granitos Três Córregos, Morro Grande, 
Varginha e Banhado (São Miguel), com ênfase nas possibilidades 
metalogenéticas dos mesmos. Identificaram, por outro lado, 
diversas fácies dentro desses maciços, destacando a dominância 
da fácies porfiroblástica. 

Hasui et al. (1981) relacionaram à Fácies Cantareira todos os 
granitoides que são, neste relatório, atribuídos à Fácies Intrusiva 
Três Córregos, considerando-os como sintectônicos. Destacaram, 
outrossim, que esses corpos foram afetados por grandes falhas 
transcorrentes, e se localizaram em núcleos de geanticlíneos e 
anticlinórios gerados na segunda fase de dobramentos do Ciclo 
Brasiliano. Atribuíram, enfim, a esses corpos, origem mesozonal e 
catazonal, bem como caráter autóctone a parautóctone. 

Landim et al. (1982a e b) adotaram, para os granitos e 
granitoides da Região de Dobramentos Sudeste, a classificação 
proposta por Hasui, Carneiro e Bistrichi (1978), na qual essas 
rochas foram divididas em várias fácies. Os granitos Três 
Córregos, Agudos Grandes (Ibiúna) e Itaoca, entre outros, foram 
incluídos na Fácies Cantareira. 

Silva et al. (1981) descreveram as rochas graníticas em causa 
como “granitoides anatexíticos e metassomáticos”, afirmando que 
entre os mesmos predominava o granito ou granitoide 
embrechítico ou porfiroblástico. 

O Granito Itaoca foi estudado em detalhe por Mello et al. 
(1981) e por Silva, Silva e Sintoni (1981), que individualizaram 2 
conjuntos litológicos principais: Suíte Itoaca e Suíte Saltinho. À 
primeira suíte relacionaram monzonitos e quartzo-monzonitos 
aflorantes na porção central e leste do maciço; à segunda, 
atribuíram granitos, monzogranitos, quartzo-monzonitos e 
quartzo-sienitos róseos por vezes alaskíticos. 

Sob a denominação de Suíte Intrusiva Três Córregos, foram 
reunidos, no presente relatório, diversos maciços graníticos acima 
focalizados, considerados, pelo menos em parte, intrusivos no 
Grupo Açungui ou no embasamento deste. Constituindo corpos 
geralmente alongados, concordantemente intrusivos nas suas 
encaixantes, com discordâncias apenas locais, aparecem 
alojados em núcleos de grandes estruturas antiformais. 
Apresentam, por outro lado, uma gama variada de estruturas, 
texturas e tipos litológicos, com características em comum, como 
predominância da textura porfiroblástica e do quimismo cálcio-
alcalino. Os tipos litológicos variam de granito a diorito, tendo-se 
raramente álcali-feldspato-granito. Admite-se que esses granitos e 
granitoides, considerados orogenéticos, tenham idade situada no 
intervalo 590-650 MA, tendo sido gerados no Evento Geodinâmico 
Brasiliano. O Granito Três Córregos, que constitui um batólito 
alongado numa faixa de mais de 200 km de extensão, encaixado 
nos metamorfitos do Grupo Açungui, é o mais expressivo granito 
(maciço) representante dessa suíte, pelo que se adotou seu nome 
(Três Córregos) para se designar esta unidade litoestratigráfica. 

Os maciços que constituem essa suíte são batólitos e stocks 
dos mais diversos tamanhos, conhecidos pelos nomes de: 
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Cunhaporanga, Três Córregos, Morro Grande, Varginha, Epitácio 
Pessoa, Itaoca, Encapoeirados, Apiaí, Vargem Grande, Espiríto 
Santo, Empossados, Freguesia Velha, Barreiros, Capuava, Capão 

Bonito, Banhado (São Miguel), Itapeúna, Morro do Aboboral, 
Morro Rolado, Areado, Ibiúna, Serra da Boa Vista, Faú, Pilãozinho 
e Represa do França (Fig. 1.83). 

 

 
1.2.11.2 − Distribuição na área 

A Suíte Intrusiva Três Córregos ocorre na porção nordeste da 
Folha SG.22 Curitiba e noroeste da Folha SG.23 Iguape, sendo 
constituída por diversos corpos de granitos e granitoides de 
dimensões muito variadas, desde 1 a 2 km até pouco mais de 200 
km de extensão máxima aflorante. Geralmente, esses corpos se 
alongam na direção NE-SW, ou NNE-SSW, e se encontram 
alojados em núcleos de grandes antiformes; por vezes, estão 
tectonicamente controlados por falhamentos de expressão 
regional. 

“Granito Cunhaporanga”: este batólito granítico se alonga por 
cerca de 100 km, ocorrendo desde os contrafortes da serra das 
Almas até a região de Eduardo Xavier da Silva. Naquela e nesta 
região, é recoberto pelas rochas sedimentares da Formação 
Furnas. A oeste, faz contato por falha, ou por inconformidade, 
com o Grupo Castro; a leste, está separado do Granito Três 
Córregos por estreita e irregular faixa de metamorfitos do Grupo 
Açungui, com a qual faz contatos por falhas, contatos 
discordantes através de apófises e filões, e, localmente, contatos 
gradacionais. Na região de Castro, centro-sul do batólito, esse 
granito está coberto pelos sedimentos da Cobertura Sedimentar 
da Região de Castro, distribuídos principalmente ao longo das 
calhas do rio Iapó e de seus tributários. Restos de teto dos mais 
diversos tamanhos, principalmente de quartzitos e metatexitos do 
Grupo Açungui, se encontram no seio dessa massa granítica, 
principalmente nas regiões de Eduardo Xavier da Silva, sul de 
Jaguariaíva, leste de Piraí do Sul e sudeste de Castro. 

“Granito Três Córregos”: este é o maior batólito da Suíte 
Intrusiva Três Córregos, em superfície, pouco superior a 200 km. 
Aflora desde a região de Itaiacoca até pouco a sul de Capão 
Bonito, estando, naquela e nesta região, que correspondem, 
respectivamente, às extremidades sudoeste e nordeste do 
batólito, recoberto por rochas sedimentares da bacia do Paraná. 
Nos seus limites noroeste e sudeste, faz contatos geralmente 
tectônicos com os metamorfitos do Grupo Açungui. Não raro, 
apresenta feições que denotam, claramente, que é intrusivo neste 
grupo: apófises graníticas e filões aplíticos ou pegmatíticos 
penetrados nos metamorfitos Açungui. Nestas encaixantes são 
frequentes, por outro lado, como nas localidades de Vargeado e 
Ribeira, aureólas de metamorfismo térmico. Contatos 
gradacionais entre rochas graníticas e referidos metamorfitos 
podem ser constatados localmente. Restos de teto de rochas 

metassedimentares e metavulcânicas do Grupo Açungui ocorrem 
em diversos locais, porém notadamente nas regiões de Cerro 
Azul e Ribeirão Branco. Estruturas gnáissicas ou migmatíticas 
podem ser observadas, nesse batólito: (1) ao longo da estrada 
que liga Vila Branca a Cerro Azul; (2) na região do rio da Várzea; 
(3) na estrada Bom Sucesso – Ribeirão da Ilha; (4) em Rio das 
Pedras; (5) em Guapiara. 

“Granito Morro Grande”: trata-se de um stock granítico 
localizado a sudeste da cidade de Cerro Azul, com dimensão 
maior de aproximadamente 10 km, intrusivo nas rochas 
metassedimentares do Grupo Açungui. Evidências de tal intrusão 
podem ser observadas ao longo da rodovia que liga Cerro Azul à 
estrada da Ribeira: aí o Grupo Açungui se apresenta penetrado 
por apófises e filões graníticos, com efeitos de metamorfismo de 
contato, ou seja, recristalizações relativamente intensas (FUCK; 
MARINI; TREIN, 1967a). 

“Granitos Varginha e Epitácio Pessoa”: esses 2 pequenos 
corpos graníticos ocorrem bem próximos, um do outro; o primeiro 
se localiza na rodovia Tunas – Ribeira, o segundo na localidade 
de Epitácio Pessoa. Mostram contatos notadamente discordantes 
com os metamorfitos do Grupo Açungui. 

“Granito Itaoca”: Trata-se de um corpo granítico de formato 
aproximadamente circular, localizado na região da cidade de 
Itaoca. Faz contatos localmente discordantes com os 
metamorfitos do Grupo Açungui; raramente, contatos por falha. 
Exibe muitos xenólitos, principalmente de rochas metabásicas do 
Grupo Açungui., os quais se encontram parcialmente assinalados. 

“Granito Encapoeirados”: este é um pequenino stock granítico 
situado poucos quilômetros a oeste da localidade de Araçaíba, 
bem próximo do Granito Três Córregos. Faz contatos por falha ou 
não com os metamorfitos do Grupo Açungui. 

“Granito Apiaí”: trata-se de um corpo granítico bastante 
alongado, localizado próximo da cidade de mesmo nome. Faz 
contatos intrusivos ou através de falhas com os metamorfitos do 
Grupo Açungui. 

“Granitos Vargem Grande, Espírito Santo, Freguesia Velha, 
Barreiros e Capuava”: trata-se de corpos graníticos bastante 
alongados, de tamanhos que variam desde pequenos até médios, 
aflorantes desde a região do rio Iporanga até a do rio das Almas, 
formando parte da serra de Paranapiacaba. Apresentam diversos 
tipos de contatos com os metamorfitos do Grupo Açungui. 

“Granito Empossados”: este pequenino stock granítico se 
situa próximo ao Granito Três Córregos, poucos quilômetros a 
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sudoeste de Guapiara, encaixado nos metamorfitos do Grupo 
Açungui. 

“Granito Capão Bonito”: trata-se de 2 pequenos stocks 
graníticos, situados junto ao limite norte da Folha SG.22 Curitiba, 
a sul da cidade de Capão Bonito. Estão circundados por rochas 
sedimentares do Grupo Itararé. 

“Granito Banhado”: este pequeno stock granítico, também 
conhecido pelo nome de Granito São Miguel, ocorre pouco a norte 
do rio São Miguel, próximo à Falha da Lancinha. Mantém contatos 
aparentemente discordantes com os metamorfitos do Grupo 
Açungui. 

“Granito Itapeúna”: trata-se de corpo granítico bastante 
alongado, situado na região de Itapeúna, pouco a sul de Eldorado 
Paulista, junto ao vale do Ribeira do Iguape. Na sua extremidade 
sudoeste, mostra uma pequena porção separada do resto do 
corpo granítico por rochas de Complexo Paraíba do Sul. A leste e 
sudeste, mantém contatos discordantes ou gradacionais com este 
complexo. A sul, leste e norte, faz contatos também discordantes 
com os metamorfitos do Grupo Setuva. 

“Granitos Morro do Aboboral e Morro Rolado”: trata-se de 
stocks graníticos próximos um do outro, localizados pouco a norte 
da cidade de Eldorado Paulista. O primeiro tem formato 
aproximadamente circular e mantém contatos aparentemente 
discordantes e intrusivos com os metamorfitos, está separado, a 
oeste, por falha, do Granito Ibiúna, mantendo a norte, sul e leste 
contatos discordantes ou por falha com os metamorfitos do Grupo 
Açungui. 

“Granito Areado”: este pequeno corpo granítico, muito 
estreito, aflora segundo porções descontínuas, a noroeste da 
cidade de Sete Barras. Está encaixado no Complexo Embu e no 
Grupo Açungui, mantendo, com os mesmos, contatos 
aparentemente discordantes, por vezes com falha. 

“Granito Ibiúna”: este batólito granítico, também denominado 
de Granito Agudos Grande (KAEFER; ALGARTE, 1972b; 
MORGENTAL et al., 1975), tem formato bastante alongado, 
aflorando por mais de 90 km no extremo nordeste da Folha SG.22 
Curitiba e noroeste da Folha SG.23 Iguape, adentrando a Folha 
SF.23 Rio de Janeiro. Mantém contatos por falha ou intrusivos 
com os metamorfitos do Grupo Açungui e do Complexo Embu. 

“Granitos Serra da Boa Vista, Faú, Pilãozinho e Represa do 
França”: trata-se de 4 pequenos corpos graníticos bastante 
alongados, correspondentes às serras de Juquiá-Guaçu (ou de 
São Lourencinho) e da Boa Vista. Estão todos encaixados em 
metatexitos do Complexo Embu, com os quais mantêm contatos 
tectônicos ou gradacionais. O Granito Represa do França se 

prolonga para a Folha SF.23 Rio de Janeiro, até a região da 
represa que lhe empresta o nome. 

Na extremidade noroeste da Folha SG.23 Iguape, região da 
represa de São José, ocorre um corpo granítico sem 
denominação própria, encaixado em metamorfitos do Grupo 
Açungui. Este corpo se prolonga para a Folha SF.23 Rio de 
Janeiro, onde tem maior expressão em área. 

 
1.2.11.3 − Posição estratigráfica 

Conforme será visto, adiante, quando se focalizará a 
geocronologia da Suíte Intrusiva Três Córregos, admite-se que as 
rochas dessa unidade litoestratigráfica tenham sido geradas no 
final do Proterozoico Superior, entre 650 e 590 MA. Esta suíte 
intrusiva, por outro lado, é considerada, neste relatório, como 
unidade homotaxial da Suíte Intrusiva Valsungana, esta com 
idade isocrônica Rb-Sr de cerca de 630 MA. 

Alojadas, respectivamente, nos grupos (também homotaxiais) 
Açungui e Brusque, do Pré-Cambriano Superior, as suítes 
intrusivas Três Córregos e Valsungana, na sucessão de unidades 
litoestratigráficas da Folha SG.22 Curitiba, parte da SG.21 
Asunción e Folha SG.23 Iguape, estão sobrepostas, assim, 
àqueles grupos, e sobpostas à Suíte Intrusiva Catinga, a qual 
mostra evidências de ser posterior à Suíte Intrusiva Valsungana. 

 
1.2.11.4 − Geocronologia 

Dispõe-se de três resultados radiométricos pelo método K-Ar 
(Tab. 1.XXVI) (Fig. 1.28), obtidos em amostras de rochas da Suíte 
Intrusiva Três Córregos: 2 amostras de granodiorito do maciço 
Três Córregos, que revelaram 510 ± 15 MA e 604 ± 14 MA, e 1 
amostra de granito do maciço Itaoca, que acusou 500 ± 15 MA. 
Tais idades, considerando-se o método empregado para sua 
obtenção, devem ser consideradas como idades mínimas. 

Os granitos e granitoides da Suíte Intrusiva Três Córregos 
têm sido considerados, na literatura geológica, como 
sintectônicos e tarditectônicos (CORDANI; BITTENCOURT, 1967; 
CORDANI; KAWASHITA, 1971). À luz de modernos conceitos, 
entretanto, eles são tipicamente orogenéticos, compondo uma 
“suíte compressional” (PETRO; VOGEL; WILBAND, 1979) 
correlata ao Grupo Açungui (encaixante da suíte). Admitida, para 
esse grupo, uma evolução no intervalo de tempo 1.000-590 MA, 
no Evento Geodinâmico Brasiliano, crê-se que as rochas da Suíte 
Intrusiva Três Córregos foram geradas entre 650 e 590 MA. 

 

TABELA 1.XXVI 
Suíte Intrusiva Três Córregos − Dados Radiométricos K-Ar 

Nº Fig. Nº Campo Litologia Material Nº Lab. %K 
  

Idade (MA) Fonte 

160 
161 
162 

CG-IT-26 
3-C 
ED-RIB 

Granodiorito 
Granodiorito 
Granito * 

biot 
- 
biot 

652 
- 

765 

7,270 
- 

7,610 

16,90 
- 

17,50 

0,70 
- 

12,80 

510 ± 15 
604 ± 14 
500 ± 15 

1 
2 
1 

 
Constantes: λ ε  = 0,581 x 10-10 anos-1; λ β - = 4,962 x 10-10 anos; % atom. de K40 em K total = 0,01167. 
Fonte:   1 – Cordani e Bittencourt (1967) 

2 – Determinação no Departamento de Geodésia e Geofísica da Universidade de Cambridge 
* Granito Itaoca 
 

 
1.2.11.5 − Litologias e petrografia 

As seguintes litologias foram constatadas como componentes da 
Suíte Intrusiva Três Córregos nas folhas SG.22 Curitiba e SG.23 
Iguape: granito, quartzo-monzonito, monzonito, granodiorito e 
quartzo-diorito. Foi registrada, também, presença de álcali-
feldspato-granito, que, entretanto, talvez pertença, efetivamente, a 
pequeno corpo de outra unidade de rochas plutônicas − a Suíte 
Intrusiva Serra do Mar. A questão não pôde ser devidamente 
esclarecida por falta de maior detalhamento nas investigações de 
campo e laboratório. 

Os granitos e granitoides acima listados são rochas de 
estrutura maciça ou levemente orientada, por vezes gnáissica ou, 
ainda, cataclástica, de coloração cinza, cinza rosada ou rosa, 
comumente inequigranulares, com porfiroblastos de microclínio 
medindo, em média, 1,5 a 3,0 cm, imersos em matriz 

predominantemente quartzo-feldspática de granulação média a 
grosseira. A catáclase, quando presente, se traduziu por intenso 
fraturamento ou esmagamento dos constituintes minerais. 

Ao microscópio, essas rochas mostram textura 
predominantemente do tipo porfiroblástico, sendo constituídas, 
fundamentalmente, por: feldspatos potássicos, plagioclásio, 
quartzo, biotita, muscovita e hornblenda. Outros componentes 
dessa paragênese são: granada, apatita, zircão, esfeno, minerais 
opacos, fluorita, turmalina, epídoto, sericita, carbonato, clorita e 
argilo-minerais. 

O microclínio é o feldspato potássico dominante, ocorrendo 
sob forma de cristais xeno a hipidiomórficos, maclados segundo 
albita-periclina. Frequentemente, constitui porfiroblastos com 
abundantes inclusões de plagioclásio, quartzo e, mais raramente, 
biotita. Muitas vezes, se apresenta micropertítico e, 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP  %Ar40 

(atm) 
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ocasionalmente, exibe textura mirmequítica em suas bordas. 
Altera-se para argilo-minerais. 

Por vezes, há evidências de microclinização do plagioclásio 
da matriz, com desenvolvimento de manchas irregulares de 
microclínio nos interstícios ou bordas dos grãos de plagioclásio. 

O ortoclásio ocorre mais raramente. Foi, entretanto, o 
feldspato potássico dominante nas amostras analisadas dos 
granitos Empossados, Espírito Santo e, em parte, do 
Cunhaporanga. 

O plagioclásio apresenta composição variando de oligoclásio 
a andesina. Geralmente, constitui prismas hipídio a xenomórficos, 
com a macla albita raramente associada à macla Carlsbad. Com 
a catáclase, as lamelas dessas maclas foram deformadas. A 
alteração a sericita (ou a saussuritização, em casos extremos) é 
mais ou menos frequente. Albita secundária pode aparecer 
substituindo os antigos cristais de plagioclásio. Ocasionalmente, 
se constata plagioclásio sob a forma de porfiroblasto. 

O quartzo, em geral, se apresenta xenomórfico, fraturado e 
com forte extinção ondulante; muitas vezes, se encontra 
recristalizado. 

A biotita é o máfico mais comum nessas rochas, 
apresentando-se mais ou menos cloritizada. Exibe pleocroísmo 
variando de castanho esverdeado a castanho avermelhado, 
ocorrendo em geral sob a forma de lamelas alinhadas segundo 
uma direção preferencial. 

A muscovita foi registrada em certas ocorrências restritas de 
granitos ou granitoides dos maciços Três Córregos, 
Cunhaporanga, Ibiúna, Faú e Areado, entre outros. Geralmente, 
está associada a falhamentos.  

A hornblenda verde ocorre na forma de grãos hipidioblásticos 
prismáticos ou irregulares. Sua percentagem é maior nas rochas 
mais ricas em plagioclásio. As relações entre a hornblenda e a 
biotita são variáveis, ora ocorrendo isoladas, ora associadas. 

A granada ocorre sob forma de cristais fraturados, com leve 
coloração rosada. Sua presença foi constatada nos maciços 
Areado, Ibiúna e Três Córregos. 

Apatita, zircão, esfeno e minerais opacos são os principais 
minerais acessórios. Bem menos frequentes são a fluorita e a 
turmalina. A percentagem de epídoto pode ser elevada, sendo 
que este mineral é formado, principalmente, às expensas do 
plagioclásio. 

Os minerais secundários principais são sericita, carbono, 
clorita e argilo-minerais. 

 
1.2.11.6 − Caracterização litoquímica 

Foram analisadas 8 amostras de rochas da Suíte Intrusiva Três 
Córregos, determinando-se elementos maiores e menores (Tab. 
1. XXVII). Os resultados analíticos aí contidos foram aplicados em 
diferentes diagramas discriminantes, revelando o que se segue. 

No diagrama SiO2 contra Na2O + K2O, de Zubkov (1967) (Fig. 
1.84), os pontos analíticos demonstram razões de óxidos desde 
as proximidades do campo do monzonito, ascendendo para o 
campo do granito. 

No diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975) (Fig. 1.85), os 
pontos analíticos exprimem razões normativas que os inserem 
nos campos do álcali-feldspato-granito, do granito, do granodiorito 
e do tonalito. 

O diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975) é usado como 
“moldura” por Lameyre (1980) e Lameyre e Bowden (1982) para 
distinguir quatro tipos de séries características, entre a grande 
variedade de granitoides associados nas intrusões, 3 delas 
correspondendo a composições variadas, desde termos básicos a 
ácidos: (1) a série cálcio-alcalina, com suas alternativas, baixo-K 
(ou trondhjemito), médio-K (ou granodiorito), alto-K (ou 
monzonito); (2) a série alcalina, com suas associações sieníticas 
características; (3) a série toleítica desprovida de feldspato-K; (4) 
a série de mobilizados associados com migmatitos de 
composição variada mas sempre rica em quartzo. No gráfico da 
Figura 1.85 estão representadas as importantes áreas das várias 
séries de granitoides. Sob a perspectiva da geotectônica, 
conforme as asserções de Lameyre e Bowden (1982), é possível 
ligar os rumos maiores da série cálcio-alcalina com o 
posicionamento geodinâmico e a cronologia no orógeno, tendo-se 
uma evolução inicial, interna, de magmagênese de baixo-K (ou 
trondhjemito) em direção à final, externa, de magmagênese de 
alto-K (ou monzonito). A série de granitoides alcalinos, incluindo 
os álcali-feldspato-granitos, com álcali-feldspato-sienitos, 
monzonitos e gabros, é inserida em áreas de rifting continental 

(magmagênese anorogênica mesoplaca, que pode ser continental 
ou oceânica). A série plutônica toleítica abrange os trondhjemitos 
ricos em Na, além de granófiros (marinhos e continentais). A série 
de mobilizados e granitoides relacionados abrange dois 
conjuntos. O primeiro conjunto abarca os monzonitos e 
granodioritos enfocados anteriormente. O segundo conjunto 
compreende rochas sem encraves ígneos básicos, mas com uma 
grande quantidade de xenólitos refratários metassedimentares. 
Caracterizadas, também, pela presença de minerais aluminosos, 
tais como muscovita e/ou sillimanita, andaluzita, cordierita e 
granada, estas rochas ricas em tais xenólitos podem ser 
classificadas como “leucogranitos” (segundo JOHANNSEN, 
1932/1938), termo cujo significado foi ampliado por Lameyre 
(1966) para incluir rochas ricas em albita (alaskitos) ou oligoclásio 
(leucogranodioritos). Eventualmente, essas litologias são 
greisenizadas e caulinizadas. Tal conjunto de rochas granitoides 
marcadamente leucocráticas tem sido atribuído à fusão parcial de 
material crustal durante o metamorfismo da fácies anfibolito 
(LAMEYRE; BOWDEN, 1982, p. 181). 

No diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975), “clichê” de 
Lameyre e Bowden (1982) (Fig. 1.85), os pontos analíticos 
referentes aos granitos da Suíte Intrusiva Três Córregos, 
distribuem-se nos campos: 1 − toleítico; 3 − cálcio-alcalino-
granodiorítico (médio-K); 5 − granitoides aluminosos encontrados 
nas províncias alcalinas; 7 − campo transgressivo de granitoides 
formados por fusão crustal. A precariedade dos dados analíticos 
manuseados, face à pequena amostragem dos granitos 
estudados, não permite grandes considerações sobre a natureza 
da magmagênese da Suíte Intrusiva Três Córregos. Todavia, os 
resultados obtidos, embora insuficientes, insinuam características 
cálcio-alcalinas, fato este assinalado, anteriormente, por Gomes 
et al. (1975a). 

No diagrama SiO2 − log Al2O3 + CaO + (K2O + Na2O) /Al2O3 + 
CaO - (K2O + Na2O), de Wright (1969) (Fig. 1.86), os pontos 
analíticos expressam razões químicas que os colocam nos 
campos cálcio-alcalino, alcalino e sobre a linha divisória dos 
campos alcalino e peralcalino. 

No diagrama SiO2 − log10(K2O/MgO), de Rogers e Greenberg 
(1981) (Fig. 1.87), os pontos analíticos registram razões químicas 
que os situam no campo dos batólitos cálcio-alcalinos, alinhados, 
grosso modo, segundo o rumo do batólito Sierra Nevada, 
situando-se os demais pontos no campo dos granitos alcalinos e 
fora dos campos assinalados. 

Nos diagramas FeO* contra Na2O + K2O e MgO, e CaO 
/Na2O + K2O) contra SiO2, de Petro, Vogel e Wilband (1979) 
(Figs. 1.88 e 1 89), os pontos analíticos demonstram: no primeiro 
caso, um arranjo linear em ascenso, cujo prolongamento é quase 
perpendicular ao lado FeO* − MgO do diagrama, fato 
característico das “suítes compressionais”; no segundo caso, uma 
disposição em aclive dos pontos, que intercepta a razão 
CaO/Na2O+K2O no valor de 1,00, correspondendo, na abscissa, a 
um valor de SiO2 > 56%. Os índices no intervalo de 56-60% SiO2 

podem ser ambíguos (PETRO; VOGEL; WILBAND, 1979, p. 232). 
No diagrama Ba-Rb-Sr, de El Bouseily e El Sokkary (1975), 

com o campo de Biste (1979, 1981, 1982) (Fig. 1.90), os pontos 
analíticos denotam razões geoquímicas que os colocam nos 
campos dos granodioritos, quartzo-dioritos e granitos anômalos. 
Estes granitos incluem: granitos metassomatizados, granitizados, 
rapakivi, granitos magmáticos submetidos a metassomatismo e 
granitos que sofreram mudanças químicas ou não foram gerados 
por um mecanismo simples (EL BOUSEILY; EL SOKKARY, 
1975). 

Pearce e Gale (1977) asseveraram que o diagrama Nb − SiO2 
discrimina magmas de arco vulcânico com baixo-Nb de magmas 
intraplaca com alto-Nb. Ocorre uma superposição, no diagrama, 
entre magmas toleíticos intraplaca e magmas cálcio-alcalinos 
com alto-K ou shoshoníticos de arco vulcânico e ambientes pós-
orogênicos. O K2O e o Rb podem ser usados para eliminar 
parcialmente esta superposição, estipulando-se que a alteração 
de silicato-K não tenha ocorrido. Os magmas ácidos intraplaca 
variam de aproximadamente 100ppm (com Nb=5ppm) a 300ppm 
de Rb (com Nb=500ppm), embora os magmas ácidos de arco 
vulcânico variem de aproximadamente menos do que 50ppm 
(com Nb=5ppm) a mais do que 200ppm de Rb (com Nb > 20ppm). 
Este guia grosseiro sugere que as rochas que contêm 
concentrações muito altas de Rb e K2O, e que caem dentro do 
campo de superposição, têm uma origem no arco vulcânico. 
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No diagrama Nb-SiO2, de Pearce e Gale (1977) (Fig. 1.91), os 
pontos analíticos externam valores de Nb < 20ppm, Rb entre 97 e 
273ppm, e SiO2 de 55,92 a 70,18%, com razões geoquímicas 
que evocam magmas cálcio-alcalinos de arco vulcânico. O 
posicionamento dos pontos analíticos no diagrama, segundo um 
alinhamento longilíneo e dentro do campo de superposição, 
enfatizam a magmagênese de arco vulcânico. 

No diagrama FeO/Fe2O3 − ID, de Ishihara et al. (1979) (Fig. 
1.92), os pontos analíticos concernentes aos granitos da Suíte 
Intrusiva Três Córregos esboçam razões gequímicas e normativas 
que os inserem, finalmente, tanto no campo da série magnetita 
quanto no campo da série ilmenita. 
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TABELA 1.XXVII 

Suíte Intrusiva Três Córregos. Análises químicas e composições normativas 

Granitos Cunhaporanga 
Empossad

os 
Esp. 

Santo 
Três 

Córreg. 

Nº da Amostra 
873/ 
126 

873/ 
163 

873/ 
192 

873/ 
194 FC-110 

874/    
78.1 

874/     
75 

873/ 
170.3 

Pontos Analíticos 1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 70,18 62,94 55,92 69,67 66,37 66,04 65,30 57,92 
Al2O3 14,24 14,69 15,65 14,36 12,33 16,00 16,51 13,15 
Fe2O3 0,03 0,02 0,04 0,21 0,47 1,45 1,30 0,23 
FeO 3,07 4,60 7,13 2,10 5,04 1,92 2,64 7,40 
MnO 0,10 0,10 0,12 0,10 0,16 0,10 0,10 0,13 
MgO 0,71 1,70 2,86 0,43 1,29 1,01 1,47 3,36 
CaO 1,74 3,50 4,80 0,22 1,79 2,39 3,60 5,17 
Na2O 3,00 3,92 3,06 2,73 3,77 4,03 4,21 3,44 
K2O 4,94 3,45 3,56 5,35 4,58 4,64 3,27 2,65 
TiO2 0,40 0,80 1,12 0,34 1,33 0,41 0,41 1,10 
P2O3 0 0 0 0 0,41 0,17 0,14 0 
H2O - - - - 0,35 - - - 
PF 1,30 1,25 2,69 2,22 1,71 1,46 0,92 1,29 

 

TOTAL 99,71 96,97 96,95 97,73 99,60, 99,62 99,87 95,84 

B <10 <10 <10 <10 - 70 <10 <10 
Ba 1140 1370 1240 1200 - 1680 800 1590 
Be <2 <2 <2 <2 - <2 <2 <2 
Cu <5 18 26 <5 - <5 6 22 
Cr <5 57 64 <5 - 18 30 97 
F 700 1725 950 325 - 400 425 1500 
La <30 <30 <30 <30 - 50 <30 <30 
Li <50 <50 <50 <50 - <50 <50 <50 
Mg 0,60 >1,00 >1,00 0,52 - 700 0,9 >1,00 
Mo <5 <5 <5 <5 - <5 <5 <5 
Nb <20 <20 <20 <20 - <10 <10 <20 
Ni <5 10 16 <5 - 11 14 29 
Pb <10 <10 <10 <10 - 38 <10 <10 
Rb 176 127 132 273 - 167 118 97 
Sn <5 <5 <5 <5 - <5 <5 <5 
Sr 360 630 480 470 - 670 480 700 
Zn <200 <200 <200 <200 - <200 <200 <200 

 

Zr 220 290 240 220 - 136 59 200 

Quartzo 30,91 21,55 16,33 34,53 25,86 20,69 21,45 19,33 
Ortoclásio 23,82 10,85 5,42 29,18 18,10 23,73 13,29 - 
Albita 25,75 34,57 27,42 24,15 32,69 34,67 35,96 30,71 
Anortita 7,18 12,82 19,54 0,06 1,61 9,85 15,75 13,31 
Biotita 9,72 17,06 27,55 6,53 16,07 6,56 9,86 26,81 
 Ac. - - - - - - - 3,34 
Hornblenda Ed. - - - - - - - - 
 Ri. - - - - - - - - 
KS - - - - - - - - 
Coríndon 1,39 - - 4,24 0,61 0,81 0,33 - 
Wolastonita - 0,65 0,51 - - - - 2,93 
Hiperstênio En. - - - - - - - - 
 Fs. - - - - - - - - 
Rutilo - - - - - - - - 
Titanita 1,00 2,04 2,91 0,87 3,34 1,02 1,01 2,85 
Ilmenita - - - - - - - - 
Hematita - - - - - - - - 
Magnetita 0,04 0,03 0,06 0,32 0,71 2,18 1,94 0,36 
Zircão 0,04 0,06 0,05 0,05 - 0,03 0,01 0,04 
Fluorita 0,15 0,37 0,21 0,07 - 0,05 0,06 0,32 
Apatita - - - - 1,00 0,41 0,34 - 
Cassiterita - - - - - - - - 

 

Cromita - - - - - - - - 
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TABELA 1.XXVII 
Suíte Intrusiva Três Córregos. Análises químicas e composições normativas 

Granitos Cunhaporanga 
Empossad

os 
Esp. 

Santo 
Três 

Córreg. 

Nº da Amostra 
873/ 
126 

873/ 
163 

873/ 
192 

873/ 
194 FC-110 

874/     
78.1 

874/      
75 

873/ 
170.3 

Pontos Analíticos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Log. da Razão de Alcalinidade 
(WRIGHT, 1969) 

2,02 2,36 1,85 2,20 3,29 2,56 2,16 2,00 

An 12,64 22,01 37,31 0,11 3,07 14,43 24,24 30,23 
Ab 45,38 59,36 52,35 45,24 62,39 50,80 55,32 69,76 
Or 41,98 18,63 10,34 54,65 34,53 34,77 20,44 0 
Q 35,26 27,01 23,77 39,27 33,05 23,26 24,81 30,52 
A 49,75 33,45 16,55 60,60 61,49 54,24 34,40 0 
P 14,99 39,53 59,68 0,13 5,46 22,50 40,79 69,48 
Q 38,40 32,18 33,21 39,30 33,74 26,15 30,34 38,63 
Or 29,60 51,62 55,77 33,21 23,61 30,01 50,86 - 

 

Ab 32,00 16,10 11,02 27,49 42,65 43,84 18,80 61,37 

ID − Thornton e Tuttle (1960) - - - - 77,26 79,93 71,02 - 

IC − Poldervaart e Parker 
(1964) 

- - - - 1,61 9,81 15,75  

 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: 873/126 − granito; 873/163 − hornblenda-granito; 873/192 − 
monzonito; 873/194 − granito cataclástico; FC-110 − granito; 874/78.1 − granito; 874/75 − hornblenda-biotita-granito; 
873/1970.3 − biotita-hornblenda-quartzo-dioto. 
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1.2.11.7 − Especialização metalogenética 

Rattingan (1964) usou os diagramas triangulares Na + K − Fe − 
Mg e Na − K − Ca para inferir o rumo da evolução magmática. 
Esses mesmos diagramas têm sido usados para definir os 
campos das rochas mineralizadas.  

Assim, nos diagramas Na+K − Fe − Mg e Na − K − Ca, de 
Rattingan (1964) (Fig. 1.93 e 1.94), os pontos analíticos 
referentes aos granitos da Suíte Intrusiva Três Córregos 

demonstram razões químicas que não os inserem no campo dos 
granitos mineralizados em estanho. 

Da mesma forma, no diagrama SiO2 − CaO+MgO+FeO − 
Na2O+K2O+Al2O3 de Stemprok (1970), de acordo com Greig 
(1927) (Fig. 1.95), os pontos analíticos concernentes aos granitos 
da Suíte Intrusiva Três Córregos mostram razões químicas que os 
colocam fora do campo dos granitos mineralizados em estanho. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
1.2.12 − Suíte Intrusiva Catinga 

 
1.2.12.1 − Generalidades 

Trainini et al. (1978) determinaram um quartzo-monzonito a 
granito que denominaram de Granito Catinga, intrusivo nos xistos, 
filitos e gnaisses da Formação Botuverá, na porção nordeste da 
Folha Aguti, proximidades da localidade de Serraval, distando 
26km, rumo oeste, da cidade de Nova Trento. Por suas 
propriedades petrográficas − textura magmática, blastese 
incipiente, leucocrático, e seu caráter alcalino, aqueles autores 
inseriram-no na Suíte Intrusiva Guabiruba, suíte que compreendia 
os granitos Nova Trento, Catinga, Serra do Tijucas, Rio do Alho e 
Tabuleiro. Krebs, Souza e Pomerancblum (1978) fizeram um 
estudo das características morfológicas dos zircões do Granito 
Catinga. Tentando desvendar dados sobre a gênese, estes 
autores chegaram a resultados compatíveis com uma origem 
anatética-palingenética, provavelmente com alguma contribuição 
sedimentar na formação dessas rochas. Issler et al. (1980), 
através de índices e parâmetros litogeoquímicos, avaliaram as 
expectativas metalogenéticas do Granito Catinga e coevos. Silva 
e Krebs (1980) relataram, sucintamente, as principais 
características macro e microscópicas deste granito e o cortejo de 
apófises e diques graníticos (leucosienogranito, leuco-quartzo-
monzonito e leucomonzogranito) no nordeste da Mina da Catinga. 
Silva, M. A. S. da et al. (1982) descreveram, resumidamente, a 
Suíte Intrusiva Guabiruba, representada, neste caso, pelo Granito 
Catinga, bem como abordaram, sucintamente, a localização 
estrutural e o controle das mineralizações de wolframita na área 
da Catinga. Issler (1982), com base no critério geoquímico de 
Chappell e White (1974) e Plimer (1980), classificou os granitos 
Catinga (SC) e Campinas (RS) como granitos do tipo-S, 
externando que, provavelmente, os mesmos foram gerados pela 
refusão da pilha metassedimentar e metavulcânica dos grupos 
Brusque e Porongos, tectonomagmatismo conectado com 
movimento de placas, colisão dos crátons Rio de La Plata e Dom 
Feliciano. 

Trabalhos de campo, amostragem, análises químicas, 
petrografia, cotejo e discussão de resultados levaram, no 
presente mapeamento, a que se reformulasse a conceituação da 
Suíte Intrusiva Guabiruba de Trainini et al. (1978), criando-se a 
Suíte Intrusiva Catinga, conjunto magmatectônico formado pelos 
granitos Catinga, Nova Trento, Rio do Alho e Serra do Tijucas. 

 
1.2.12.2 − Distribuição na área 
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A Suíte Intrusiva Catinga distribui-se na Folha SG.22-Z-D e 
compreende os seguintes termos petrotectônicos: granitos 
Catinga, Nova Trento, Rio do Alho e Serra do Tijucas (Fig. 1.69). 

“Granito Catinga”: assoma na área da Catinga na forma de 
dois corpos alongados, de direção nordeste, paralelos ao 
Lineamento Catinga, separados por uma pequena área de duas 
centenas de metros de largura, de metassedimentos da 
Formação Botuverá. O corpo SO tem aproximadamente 1.900 m 
de extensão por 700 m de largura máxima, enquanto o NE tem 
em torno de 1.600 m de extensão por 700 m de largura máxima. 
Os contatos com os xistos e gnaisses do Grupo Brusque são 
normalmente tectônicos, falhamentos com direções N65ºE, 
N55ºE, NS e N15ºW, destacando-se o Lineamento Catinga. 

“Granito Nova Trento”: assoma nas proximidades da 
localidade de Nova Trento, na forma de um corpo grosso modo 
poligonal alongado de direção nordeste. Os limites do bordo oeste 
são tectônicos, uma paráclase que o põe em contato com o 
Granodiorito Valsungana. Ressalta-se, neste contato, perto da 
localidade de Nova Trento, uma variação textural no granito, que 
passa de uma textura porfiroblástica, semelhante à do 
Valsungana, próximo deste, até uma textura granular, típica do 
granito. Os seus contatos a leste e a sul se realizam através de 
paráclases com metassedimentos da Formação Botuverá. Um 
corpo intrusivo menor, que assoma mais a leste, é delimitado a 
leste e a sul por aluviões do rio do Braço, enquanto seus contatos 
a norte e a oeste se fazem por falha com metassedimentos da 
Formação Botuverá. 

“Granito Rio do Alho”: aflora quase na extremidade meridional 
do Granodiorito Valsungana, na forma de stock grosso modo 
circular. Os limites do bordo norte e oeste são tectônicos, através 
de paráclase com o Granodiorito Valsungana, enquanto os limites 
do bordo leste e sul são igualmente tectônicos, através de falha 
com metassedimentos da Formação Botuverá. 

“Granito Serra do Tijucas”: assoma no bordo oeste da porção 
mediana do Granodiorito Valsungana, na forma de stock grosso 
modo poligonal. Os limites do bordo norte, oeste e sul são 
tectônicos, através de paráclases com os metassedimentos da 
Formação Botuverá, enquanto os limites do bordo leste são 
também tectônicos, através de falha com o Granodiorito 
Valsungana. 

 
1.2.12.3 − Posição estratigráfica 

O posicionamento estratigráfico da Suíte Intrusiva Catinga, bem 
como seu inter-relacionamento com as demais unidades 
litoestratigráficas da Folha SG.22 Curitiba, advém de algumas 
relações de campo, alguns dados geocronológicos e ilações 
geotectônicas inerentes aos biotita-muscovita (duas micas) 
leucogranitos. Com relação aos dados de campo referíveis aos 
contatos da Suíte Intrusiva Catinga, tem-se que esta invade os 
metassedimentos da Formação Botuverá do Grupo Brusque, com 
efeitos de mecânica de bordo sem o desenvolvimento de texturas 
hornfélsicas apreciáveis. Tais efeitos são mais de natureza rúptil 
do que térmicos. Assim, a Suíte Intrusiva Catinga é posterior à 
Formação Botuverá, em virtude de transpassá-la tectonicamente 
(p.ex. na rodovia SC-411, entre as localidades de Tijucas e Nova 
Trento). Por outro lado, Basei (1982 apud TEIXEIRA, 1982) 
obteve, para esta formação, a idade isocrônica Rb-Sr de 612  ±  
23 MA. Com relação à Suíte Intrusiva Valsungana, os membros 
constituintes da Suíte Intrusiva Catinga, exemplificados pelos 
Granitos Catinga, Nova Trento, Rio do Alho e Serra do Tijucas, 
mantêm contatos predominantes tectônicos; mas, em razão de 
terem dimensões de stocks e se agruparem na porção mediana e 
quase meridional dos limites exteriores do batólito Valsungana, 
torna-se plausível serem relativamente posteriores a este, datado 
em 630 ± 55 MA por Basei (1982 apud TEIXEIRA, 1982). 

Desta forma, pode-se admitir que a Suíte Intrusiva Catinga 
tenha sido gerada no final do Proterozoico Superior. Na sucessão 
de unidades litoestratigráficas das folhas SG.22 Curitiba, parte da 
folha SG.21 Asunción e folha SG.23 Iguape, ela se posiciona 
acima das suítes intrusivas homotaxiais Valsungana e Três 
Córregos, e abaixo da Suíte Intrusiva Guabiruba. 

 
1.2.12.4 − Geocronologia 

Segundo Basei (1980 apud TEIXEIRA, 1982), o granito coletado 
nas imediações da localidade de Nova Trento (Suíte Intrusiva 
Catinga) forneceu idade isocrônica Rb-Sr de 670 ± 40 MA, e uma 
razão Sr86/Sr87 inicial de 0,717. Os dados de campo indicam tal 

granito como posterior ao Granodiorito Valsungana (Suíte 
Intrusiva Valsungana), apesar da isócrona Rb-Sr deste ter 
evidenciado cerca de 630 ± 55 MA e uma razão Sr86/Sr87 inicial 
de 0,71. Na realidade, ambos os dados isocrônicos necessitam 
de refinamento, face aos acentuados erros experimentais, de 
forma que as cifras ora disponíveis apenas comprovam a 
participação destas rochas na evolução do Grupo Brusque, 
durante o Evento Geodinâmico Brasiliano. 

 
1.2.12.5 − Litologias e petrografia 

Os mobilizados e granitoides relacionados da Suíte Intrusiva 
Catinga compreendem os granitos Catinga, Nova Trento, Rio do 
Alho e Serra do Tijucas, cuja caracterização petrográfica, 
litoquímica e especialização metalogênica foram objeto de estudo 
por parte de Trainini et al. (1978), Krebs, Souza e Pomerancblum 
(1978), Issler (1979, 1980), Silva e Krebs (1980), Silva, M. A. S. 
da et al. (1982), Moreira e Marimon (1982) e Issler (1982). 

Esses granitos assomam em domínio petrotectônico do 
Grupo Brusque, consubstanciando-se, petrograficamente, grosso 
modo, como biotita-muscovita (duas micas) leucogranitos. 
Segundo as observações petrográficas de Trainini et al. (1978), 
Silva e Krebs (1980), Silva, M. A. S. da et al. (1982), Moreira e 
Marimon (1982), as características petrográficas dos granitos 
componentes da Suíte Intrusiva Catinga são as seguintes: 

“Granito Catinga”: caracteriza-se, no aspecto mesoscópico, 
por ser uma rocha com coloração cinza esbranquiçada a cinza, 
com pontuações escuras, leucocrática, granulação média, às 
vezes fina, isótropa, podendo exibir alguma orientação 
cataclástica, identificando-se quartzo, feldspato, biotita e rara 
muscovita. Ao microscópio, exibe textura granular alotriomórfica 
preponderante, com catáclase não exagerada. A mineralogia 
dominante expressa-se por quartzo, ortoclásio ou ortoclásio mais 
microclínio e plagioclásio, ocorrendo ainda biotita, ilmenita e 
zircão. O quartzo é anédrico (∼ 1 mm a 3 mm); o ortoclásio é 
anédrico a subédrico (∼ 1 mm a 3 mm), frequentemente 
pertitizado e com associações irregulares de microclínio; o 
plagioclásio se apresenta anédrico a subédrico (∼ 1 mm a 3 mm), 
com minúsculas inclusões de sericita; a biotita ocorre anédrica  
(∼ 0,8 mm a 1 mm); o zircão ocorre como inclusões minúsculas 
no interior da biotita e da clorita; a ilmenita (∼ 0,3 mm a 0,5 mm) é 
xenomórfica. O Granito Catinga apresenta variações de 
composição ligadas aos fenômenos deutéricos: albitização, 
greisenização, turmalinização e caulinização (TRAININI et al., 
1978), como aqueles estudados alhures por Lameyre, Rocci e 
Didier (1974), De La Roche, Stussi e Chauris (1980) e 
sofisticadamente descritos por Charoy (1979). Nesse granito, 
além dos acessórios descritos, ocorrem ainda fluorita, esfeno e 
granada. Krebs, Souza e Pomerancblum (1978), ao descreverem 
o zircão e a granada desta rocha, concluíram que os zircões de 
uma amostra, pela sua alongação e hábito, denotavam processos 
de granitização ou de assimilação de rochas metamórficas de 
origem sedimentar na formação daquele granito. Por outro lado, 
as granadas estudadas apresentavam características 
semelhantes às encontradas nos xistos do Grupo Brusque. Além 
disso, a inclusão esférica desse mineral em descontinuidade ótica 
com o feldspato e o quartzo hospedeiros foi suporte para a idéia 
da contribuição possível de rocha sedimentar nessa 
granitogênese. Por sua composição mineralógica, que inclui 
muscovita, ilmenita e granada, o Granito Catinga, por outro lado, 
se aproxima dos granitos tipo-S, de Chappell e White (1974), fato 
assinalado por Issler (1982). Trainini et al. (1978) relataram que o 
Granito Catinga possui algumas variações bruscas ou 
gradacionais para fácies porfiríticas muito semelhantes ao 
Granodiorito Valsungana, sendo então dificilmente distinguível 
deste. Ao microscópio, tais fácies possuem textura alotriomórfica 
a porfirítica, com fenocristais de potássio às vezes poiquilíticos, 
anédricos e subédricos (~ 1 cm), imersos em uma matriz de 
composição semelhante à que o Granito Catinga apresenta 
normalmente, granular, com raros cristais de apatita. Silva, M. A. 
S. da et al. (1982) registraram que amostras petrográficas 
provenientes de apófises e de diques de granitoides duvidosos da 
“Mina da Catinga” foram identificadas como leucosienogranitos, 
leucoquartzo-monzonitos e leucomonzogranitos. 

“Granito Nova Trento”: apresenta-se, na mesoscopia, como 
uma rocha granítica variando a quartzo-monzonítica, de coloração 
cinza, com textura granular média às vezes porfiroblástica, com 
abundantes a raros fenocristais de feldspatos imersos numa 
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matriz grosseira. São rochas bastante homogêneas, com 
raríssimos encraves biotíticos de aproximadamente 5 cm de 
diâmetro. Ocorrem, nesses tratos graníticos, raros diques de 
aplito, microgranito e quartzo leitoso, assim como veios de 
pegmatitos que se estendem além dos limites dos contatos, 
penetrando nas encaixantes. Por suas características 
macroscópicas e jazimento, o Granito Nova Trento se mostra 
bastante semelhante aos granitos Catinga e Serra do Tijucas, 
embora não tenha sido encontrada, naquele, muscovita primária, 
como acontece nestes. A textura porfiroblástica próxima do 
contato por falha com o Granodiorito Valsungana deve ser 
atribuída à neoformação de feldspatos em sítio de falhamento, ao 
invés de uma gradação entre os granitos. O Granito Nova Trento 
assoma como lajeados, matacões em cortes de estrada, e, via de 
regra, profundamente intemperizado. Microscopicamente, exibe 
textura granular hipídio-xenomórfica, fina a média. O feldspato 
potássico é microclínio, sob a forma de porfiroblastos; a biotita 
ocorre na forma de palhetas xenomórficas; o quartzo é anédrico. 
A mineralogia dos acessórios compreende: zircão, apatita, 
granada e ilmenita. 

“Granito Rio do Alho”: caracteriza-se, no aspecto 
mesoscópico, por ser uma rocha granítica, bastante cataclasada, 
de coloração cinza-clara que passa a rosa nas zonas 
cataclásticas. Leucocrática, com textura granular média a fina, 
mostra-se bastante homogênea mesoscopicamente. Ainda que 
sem muscovita e granada, e, apesar de intensamente 
cataclasada, exibe características petrográficas semelhantes às 
dos granitos acima descritos. Microscopicamente, mostra textura 
granular hipídio-xenomórfica, média a fina. O feldspato potássico 
é microclínio, sob a forma de porfiroblastos; a biotita ocorre na 
forma de palhetas xenomórficas; o quartzo é anédrico. A 
mineralogia dos acessórios compreende: zircão, apatita e 
ilmenita. 

“Granito Serra do Tijucas”: apresenta-se, na mesoscopia, 
como uma rocha granítica e subordinadamente quartzo-
monzonítica, de coloração cinza-clara. É leucocrática, com textura 
granular hipidiomórfica média a fina e mesmo grosseira, muito 
homogênea, às vezes cataclástica. Este granito assoma como 
lajeados ou matacões, e se apresenta parcialmente 
intemperizado. Ao microscópio, exibe textura granular 
hipidiomórfica, cuja mineralogia essencial se expressa por: 
microclínio, quartzo, biotita e muscovita, enquanto a mineralogia 
dos acessórios compreende: zircão, apatita, fluorita, granada e 
ilmenita. 

 
1.2.12.6 − Caracterização litoquímica 

Foram analisadas 10 amostras de rochas da Suíte Intrusiva 
Catinga, determinando-se elementos maiores e menores, 
conforme se observa na Tabela 1.XXVIII. Aplicados em diferentes 
diagramas discriminantes, os resultados analíticos desta tabela 
revelaram o seguinte: no diagrama SiO2 contra Na2+K2O, de 
Zubkov (1967) (Fig. 1.96), os pontos analíticos referentes ao 
elenco de granitos da Suíte Intrusiva Catinga externam razões de 
óxidos que os situam no campo superior do granito. 

O diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975) é usado como 
“moldura” por Lameyre (1980) e Lameyre e Bowden (1982) para 
distinguir quatro tipos de séries características, entre a grande 
variedade de granitoides associados nas intrusões, 3 delas 
correspondendo a composições variadas, desde termos básicos a 
ácidos: (1) a série cálcio-alcalina, com suas alternativas, baixo-K 
(ou trondhjemito), médio-K (ou granodiorito), alto-K (ou 
monzonito); (2) a série alcalina, com suas associações sieníticas 
características; (3) a série toleítica desprovida de feldspato-K; (4) 
a série de mobilizados associados com migmatitos de 
composição variada mas sempre rica em quartzo. No gráfico da 
Figura 1.97, estão representadas as importantes áreas das várias 
séries de granitoides. Sob a perspectiva da geotectônica, 
conforme as asserções de Lameyre e Bowden (1982), é possível 
se ligarem os rumos maiores da série cálcio-alcalina com o 
posicionamento geodinâmico e a cronologia no orógeno, tendo-se 
uma evolução inicial, interna, de magmagênese de baixo-K (ou 
trondhjemito) em direção à final, externa, de magmagênese de 
alto-K (ou monzonito). A série de granitoides alcalinos, incluindo 
os álcali-feldspato-granitos, com álcali-feldspato-sienitos, 
monzonitos e gabros, são inseridos em áreas de rifting continental 
(magmagênese anorogênica mesoplaca, que pode ser continental 
ou oceânica). A série plutônica toleítica abrange os trondhjemitos 
ricos em Na, além de granófiros (marinhos e continentais). A série 

de mobilizados e granitoides relacionados abrange dois 
conjuntos. O primeiro conjunto abarca os monzonitos e 
granodioritos enfocados anteriormente. O segundo conjunto 
compreende rochas sem encraves ígneos básicos, mas com uma 
grande quantidade de xenólitos refratários metassedimentares. 
Caracterizadas, também, pela presença de minerais aluminosos, 
tais como muscovita e/ou sillimanita, andaluzita, cordierita e 
granada, estas rochas ricas em tais xenólitos podem ser 
classificadas como “leucogranitos” (JOHANNSEN, 1932/1938), 
termo este cujo significado foi ampliado por Lameyre (1966) para 
incluir rochas ricas em albita (alaskitos) ou oligoclásio 
(leucogranodioritos). Eventualmente, essas litologias são 
greisenizadas e caulinizadas. Tal conjunto de rochas granitoides, 
marcadamente leucocráticas, tem sido atribuído à fácies anfibolito 
(LAMEYRE; BOWDEN, 1982, p. 181). 

No diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975), “moldura” de 
Lameyre e Bowden (1982) (Fig. 1.97), os pontos analíticos 
referentes ao elenco de granitos da Suíte Intrusiva Catinga se 
inserem no campo 7, que compreende os “mobilizados e 
granitoides relacionados”. Duas exceções, no campo 5 e 6, são 
referíveis aos granitoides aluminosos das províncias alcalinas. 

No diagrama SiO2 contra log Al2O3 + CaO + (K2O + Na2O) 
/Al2O3 + CaO - (K2O+Na2O), de Wright (1969) (Fig. 1.98), os 
pontos analíticos jazem no campo alcalino, com uma exceção no 
campo cálcio-alcalino. 

No diagrama SiO2 versus log10 (K2O/MgO), de Rogers e 
Greenberg (1981) (Fig. 1.99), os pontos analíticos se colocam no 
campo dos granitos alcalinos, ao longo do rumo representativo do 
batólito Sierra Nevada. 

Nos diagramas FeO* contra Na2O + K2O e MgO, e CaO / 
Na2O + K2O contra SiO2, de Petro, Vogel e Wilband (1979) (Figs. 
1.100 e 1.101), os pontos analíticos expressam: no primeiro, uma 
leve disposição em aclive, cujo prolongamento é quase 
perpendicular ao lado FeO* − MgO do diagrama, fato 
característico do rumo das “suítes compressionais”; no segundo, 
uma leve disposição ascendente dos pontos que, prolongada, 
intercepta a razão CaO / Na2 + K2O no valor de 1,00, 
correspondendo, na abscissa, a um valor de SiO2 entre 60 e 64, 
relacionável às “suítes compressionais” dos supracitados autores. 

Nos diagramas Rb − Ba − Sr de El Bouseily e El Sokkary 
(1975) e Nb − SiO2 de Pearce e Gale (1977) (Figs. 1.102 e 1.103), 
o ponto analítico representativo do granito pertencente à Suíte 
Intrusiva Catinga demonstra razões geoquímicas que o inserem 
no campo dos granitos normais e fundidos crustais dos referidos 
autores. 

No diagrama FeO/Fe2O3 − ID, de Ishihara et al. (1979) (Fig. 
1.104), os pontos analíticos expressam razões geoquímicas e 
normativas referíveis ao campo dos granitos da “série ilmenita”, 
um ponto analítico jaz na linha divisória dos campos e outro se 
insere no campo dos granitos da “série magnetita”. Sob o ponto 
de vista da minerogênese, quase 100% do enxofre, sulfeto dos 
metais básicos, ouro e prata, e uma grande parte do molibdênio, 
incluindo aqueles dos depósitos do tipo cobre nos pórfiros e tipo 
Kuroko, são relacionados ao magmatismo da série magnetita; 
enquanto Sn, W, Be e CaF2 são grandemente associados com o 
magmatismo da série ilmenita. 

Beckinsale (1979, p. 38-39) registrou que: “neste ponto, é útil 
examinar-se a Figura 2, que mostra a distribuição dos granitos 
tipo-I e tipo-S numa escala mundial. Embora a Figura 2 seja muito 
simplificada, é óbvio que muitos batólitos graníticos, nos quais os 
tipos-I predominam, estão relacionados, espacialmente, na 
realidade, à subducção da litosfera oceânica. Ao contrário, muitos 
dos batólitos graníticos nos quais predominam os tipos-S e que 
estão caracteristicamente associados a depósitos de estanho não 
estão relacionados, efetivamente, a subducção da litosfera 
oceânica. A única situação, nos modelos da tectônica de placas, 
outra do que a da subducção, na qual seria possível se produzir 
uma faixa de granitos tipo-S em escala batolítica, via extensa 
fusão crustal, é aquela da colisão entre continentes ou entre um 
continente e um marco magmático”. 
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TABELA 1.XXVIII 

Suíte Intrusiva Catinga. Análises químicas e composições normativas 

Granitos SERRA DA CATINGA NOVA  TRENTO SERRA DO TIJUCAS 

Nº da Amostra 
844/ 
10A 

844/ 
11A 

844/  
12 

AK/ *  
17B 

AK/ * 
18 

8017/* 
532 

MA/*    
32 

AK/*  
54 

AK/* 
107 

IC/* 
425 

Pontos Analíticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SiO2 75,77 69,25 72,34 75,300 73,30 72,20 72,90 73,20 74,10 74,30 
Al2O3 13,20 16,16 14,41 14,00 16,20 13,35 14,30 15,50 15,30 15,10 
Fe2O3 0,35 0,44 N 0,17 0,24 1,26 0,31 0,01 0,14 0,13 
FeO 0,48 0,36 1,61 0,95 0,61 1,05 1,52 1,04 0,82 00,63 
MnO 0,11 <0,10 0,09 0,04 0,04 <0,10 0,10 0,06 0,04 0,02 
MgO <1,00 <1,00 0,55 0,08 0,09 0,32 0,35 0,13 0,07 0,15 
CaO 0,25 0,60 1,07 0,49 0,35 1,20 0,18 0,63 0,28 0,35 
Na2O 3,73 4,32 4,99 3,48 3,71 3,33 3,38 3,83 3,36 3,29 
K2O 4,66 5,39 4,66 4,02 3,91 4,75 5,44 3,72 3,89 3,98 
TiO2 0,10 0,24 0,07 0,08 0,06 0,29 0,25 0,10 0,03 0,09 
P2O5 <0,10 <0,10 0,08 0,04 0,01 <0,10 0,11 0,06 0,02 0,01 
H2O 0,15 0,22 0,15   -     
PF 0,10 1,17 0,55   1,20     

 

TOTAL 99,85 99,13 100,42        

B 500 455 565 - - <10 - - - - 
Ba 100 150 300 - - 500 - - - - 
Be 6 6 9 - - <2 - - - - 
Cu 32 35 33 - - 11 - - - - 
Cr 20 25 15 - - <5 - - - - 
F 0 8200 300 - - 1620 - - - - 
La - - - - - 100 - - - - 
Li 21 170 136 - - <50 - - - - 
Mg 0 500 100 - - 260 - - - - 
Mo 0 0 0 - - <5 - - - - 
Nb N N N - - 20 - - - - 
Ni 24 30 30 - - 26 - - - - 
Pb 200 247 165 - - 26 - - - - 
Rb - - - - - 260 - - - - 
Sn 31 54 7 - - <5 - - - - 
Sr 125 330 40 - - 104 - - - - 
Zn 310 170 70 - - <200 - - - - 

 

Zr N N N - - 184 - - - - 

Quartzo 36,12 23,93 23,81 39,32 36,52 33,16 32,76 36,21 39,93 40,06 
Ortoclásio 24,73 30,03 24,10 22,70 22,54 27,07 30,00 20,62 22,23 22,85 
Albita 31,63 37,22 42,26 29,85 31,86 28,75 28,93 32,97 28,99 28,39 
Anortita 0,30 - 3,16 1,92 1,48 4,52 0 2,43 1,17 1,38 
Biotita 4,30 3,47 5,72 2,39 1,55 2,50 4,19 2,99 2,10 1,88 
 Ac. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hornblenda Ed. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Ri. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coríndon 1,91 3,28 0 3,27 5,51 1,17 2,88 4,37 5,24 4,98 
Wolastonita 0 0 0,54 0 0 0 0 0 0 0 
Hiperstênio En. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Fs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rutilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Titanita 0,25 0 0,17 0,20 0,15 0,72 0,13 0,25 0,08 0,23 
Ilmenita 0 0,46 0 0 0 0 0,38 0 0 0 
Hematita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Magnetita 0,52 ,66 0 0,25 0,36 1,82 0,46 0,01 0,21 0,20 
Zircão 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 
Fluorita 0 0,70 0,05 0 0 0 0 0 0 0 
Apatita 0,24 ,24 0,19 0,09 0,02 0,23 0,26 0,14 0,05 0,02 
Cassiterita 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cromita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razão de Alcalinidade 
(WRIGHT,1969) 

3,49 3,13 4,31 2,85 2,61 2,69 2,75 2,76 2,52 2,48 

An 0,54 0 4,54 3,53 2,66 7,49 0 4,33 2,24 2,63 
Ab 55,82 53,35 60,79 54,80 57,01 47,65 49,09 58,85 55,33 53,94 

 

Or 43,64 44,65 34,67 41,67 40,33 44,86 50,91 36,81 42,43 43,43 
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Q 38,93 26,24 25,51 41,93 39,52 35,46 35,73 39,26 43,25 43,22 
A 60,33 73,76 65,85 53,54 56,74 55,30 64,27 54,34 53,90 53,54 
P 0,74 0 8,64 4,53 3,74 9,23 0 6,40 2,85 3,24 
Q 39,06 26,24 26,41 42,80 40,17 37,27 35,73 40,32 43,80 43,88 
Or 26,74 32,94 26,72 24,71 24,79 30,42 32,72 22,96 24,39 25,03 

 

Ab 34,20 40,82 46,87 32,49 35,04 32,31 31,55 36,72 31,81 31,09 

D − Thornton e Tuttle (1960)           

C − Poldervaart e Parker 
(1964) 

          

 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: 844/10A − muscovita-granito; 844/11A − leucogranito; 844/12 − leucogranito; 
AK/17B − biotita-granito; AK/18 − quartzo-monzonito; 8017/532 − granito porfiroblástico; MA/32 − granito cataclástico; AK/54 − biotita-
muscovita-granito; AK/107 − biotita-muscovita-granito; IC/425 − granito. 

 
* Análises compiladas de Trainini et al. (1978) 
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1.2.12.7 − Especificação metalogenética 

Existe notável polêmica a respeito do caráter geoquímico dos 
granitos responsáveis pela mineralização em Sn. Muito da 
discussão diz respeito à concentração do Sn em amostras de 
rocha total. Ainda que Barsukov (1957), Ivanova (1963) e 
Rattingan (1963, 1964) tenham proposto que a abundância de Sn 
na rocha total é mais alta em granitos portadores de 
mineralizações de Sn, alguns autores, como Hosking (1968) e 
Flinter (1971), argumentaram contra isto. A falta de dados 
seguros, conforme observaram Bond (1970), Schmidt (1971) e 
Goodman (1973), tem contribuído para tal controvérsia. 

Por outro lado, Rattingan (1964), Klominsky e Groves (1970), 
Stemprok (1970) e Juniper e Kleeman (1979) tentaram descobrir 
alguma “correlação geoquímica” dos elementos maiores com a 
mineralização de estanho. A partir daí, inúmeros trabalhos foram 
publicados, então, sobre granitos com mineralização de estanho, 
usando-se parâmetros litogeoquímicos. 

Diversos métodos foram propostos para a prospecção dos 
depósitos de estanho: por meio de rasteadores mineralógicos 
(JONES, 1925; WESTERVELD, 1936; HOSKING, 1968; 
KLOOSTERMAN, 1967 e 1970), através das concentrações e 
dispersões dos elementos (TAUSON; KOZLOV, 1973), por 
intermédio de índices petrológicos (SATTRAN; KLOMINSKY, 
1970; FLINTER; HESP; RIGBY, 1972), empregando índices ou 
razões geoquímicas (GROVES, 1972; HESP; RIGBY, 1974; 
LAWRENCE, 1975; SMITH; TUREK, 1976; GROVES; 
McCARTHY, 1978; JUNIPER; KLEEMAN, 1979; BOISSAVY-
VINAU; ROGER, 1980; OLADE, 1980; ISSLER et al., 1980; 
PLIMER, 1980; BISTE, 1981; LEHMAN, 1982). Tischendorf 
(1979) propôs uma lista de características geotectônicas, 
geoquímicas e mineralógicas que podem ser usadas para 
identificar granito portador de minério potencial. Entretanto, 
granitos com todas as características de “portador de minérios” 
necessariamente não contêm depósitos de estanho (STEMPROK, 
1979). 

Rattingan (1964) empregou os diagramas triangulares Na + K 
− Fe − Mg e Na − K − Ca para inferir o rumo da evolução 
magmática. Estes mesmos diagramas também têm sido 
utilizados para definir os campos das rochas mineralizadas. 

Assim, nos diagramas Na + K − Fe − Mg e Na − K − Ca de 
Rattingan (1964) (Figs. 1.105 e 1.106), os pontos analíticos do 
elenco dos granitos da Suíte Intrusiva Catinga externam razões 
geoquímicas tais que, no primeiro, a metade dos pontos jaz no 
campo dos granitos mineralizados em estanho, enquanto, no 
segundo, quase todos os pontos se inserem no campo dos 
granitos com tal mineralização. 

O diagrama triangular SiO2 − CaO+MgO+FeO − 
Na2O+K2O+Al2O3, sugerido por Stemprok (1970), de acordo com 
Greig (1927), pode ser utilizado para definir um campo de rochas 
mineralizadas em estanho, somente com uns poucos pontos 
caindo fora de tal campo. 

Desta maneira, no diagrama SiO2 − CaO+MgO+FeO − 
Na2O+K2O+Al2O3 de Stemprok (1970), de acordo com Greig 
(1927) (Fig. 1.107), os pontos analíticos relacionados aos granitos 
da Suíte Intrusiva Catinga registram razões químicas tais que 
somente alguns pontos jazem no campo dos granitos 
mineralizados em estanho, dispondo-se os demais no limite 
inferior externo deste campo. 

 

 
 

 
 

 
 

1.2.13. − Suíte Intrusiva Guabiruba 
 
1.2.13.1 − Generalidades 

Carvalho e Pinto (1938) descreveram um granito intrusivo nas 
rochas metamórficas do atual Grupo Brusque, na localidade de 
Gaspar Alto. Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969) 
denominaram essa rocha de Granito Guabiruba, descrevendo sua 
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natureza intrusiva na Formação Botuverá do Grupo Brusque e 
citando sua possível associação genética com o Granodiorito 
Valsungana, junto ao qual foi considerado unidade daquele grupo. 
Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) descreveram suscintamente o 
Granito Guabiruba. Kaul (1976c) aventou que esse granito 
pudesse representar “fusão total” (?) de granito anatéxico do 
Grupo Tabuleiro, ou resultado da fusão total ou parcial, em 
profundidade, do Granodiorito Valsungana. Trainini et al. (1978) 
concluíram que este granito (Guabiruba) representava, em 
realidade, a máxima evolução de um trend de fracionamento que, 
a partir dos diatexitos do Complexo Metamórfico−Migmático, tinha 
como estágios intermediários as suítes cálcio-alcalina Valsungana 
e alcalina Pedras Grandes. O caráter intrusivo, principalmente no 
Grupo Brusque, e a textura magmática de tal granito sugeriram-
lhes, por outro lado, um posicionamento tardicinemático desta 
unidade na evolução estrutural. Fundamentados na 
recomendação de Sohl (1977), artigo 9(g), como modificação ao 
Código de Nomenclatura Estratigráfica, propuseram, então, a 
denominação informal de Suíte Intrusiva Guabiruba para o 
conjunto de granitos de quimismo alcalino, com textura 
magmática e blastese incipiente, leucocráticos, que 
representavam os estágios finais de uma diferenciação granítica. 
Os referidos autores incluíram nessa suíte vários corpos 
graníticos que receberam denominações informais, conforme a 
toponímia local, sem conotação do Tijucas e Tabuleiro. Issler et 
al. (1979, 1980) através de índice e parâmetros litoquímicos, 
avaliaram as expectativas metalogenéticas do elenco de granitos 
da Suíte Intrusiva Guabiruba. Silva e Dias (1981b) abordaram a 
Suíte Intrusiva Guabiruba na multiplicidade dos aspectos de 
caracterização petrográfica. Com relação ao nível crustal de 
alojamento, asseveraram tratar-se de corpos epitectônicos, 
apesar de os mesmos já haverem sido classificados como 
mesotectônicos por Wernick e Penalva (1978). Registraram, 
ainda, que tais granitos, não só na área em que os estudaram 
(domínios do Projeto Timbó − Barra Velha), como em outras 
regiões, mostravam características que permitiam sua 
classificação como pós-tectônicos, cortando não só as estruturas 
do granitoide Valsungana, do qual teriam evoluído por processos 
de polidiapirismo (WERNICK; PENALVA, 1978), como também as 
do Complexo Metamórfico, representando, possivelmente, enfim, 
o estágio final de rejuvenescimento do possível domo gnáissico 
manteado Valsungana. 

Trabalhos de campo, amostragem, análises químicas, 
petrografia, cotejo e discussão de resultados levaram, no 
presente mapeamento, a que se reformulasse a conceituação de 
Suíte Intrusiva Guabiruba de Trainini et al. (1978), criando-se a 
Suíte Intrusiva Catinga, atrás focalizada, constituída pelos 
granitos Catinga, Nova Trento, Rio do Alho e Serra do Tijucas, 
enquanto a Suíte Guabiruba ficou constituída pelos granitos aqui 
designados de Campo Novo, Guabiruba, Lajeado Alto, Ponta das 
Taquaras, Serra da Batéia, Serra dos Macacos e Santo Antônio 
(Fig. 1.69). 

 
1.2.13.2 − Distribuição na área 

O elenco dos granitos pertencentes à Suíte Intrusiva Guabiruba 
distribuem-se segundo duas faixas, grosso modo orientadas para 
NE, intrometidas no Granodiorito Valsungana, Grupo Brusque e 
Complexo Canguçu, localizando-se na porção norte da Folha 
SG.22-Z-D e sul da Folha SG.22-Z-B. A primeira faixa, a leste, 
abrange os granitos Campo Novo, Serra dos Macacos e Ponta 
das Taquaras, enquanto a segunda faixa, a oeste, abarca os 
granitos Lajeado Alto, Santo Antônio, Guabiruba e Serra da 
Batéia. 

“Granito Campo Novo”: assoma na forma de um pequeno 
stock circular, nas margens do rio Campo Novo, a noroeste da 

localidade de Tijucas. Trata-se de uma intrusão alojada nos 
ectinitos do Grupo Brusque. 

“Granito Guabiruba”: aflora na forma de um corpo alongado, 
na região de Gaspar Alto, nas cabeceiras do rio Poço Grande. 
Está intrometido nos ectinitos do Grupo Brusque. 

“Granito Lajeado Alto”: ocorre na forma de um corpo 
alongado, nas cabeceiras do ribeirão Lajeado, a noroeste da 
localidade de Botuverá. Intrusivo na porção meridional da massa 
batolítica setentrional do Granodiorito Valsungana. 

“Granito Ponta das Taquaras”: assoma na forma de um corpo 
irregular, alongado, na localidade homônima, e constitui as 
principais elevações a leste de Balneário Camboriú. Intrusivo no 
substrato petrotectônico do Complexo Canguçu. 

“Granito Serra da Batéia”: aflora na forma de 3 pequenos 
corpos, constituindo a serra homônima a norte da cidade de 
Brusque. Intromete-se na massa batolítica setentrional do 
Granodiorito Valsungana. 

“Granito Serra dos Macacos”: assoma na forma de um corpo 
irregular, alongado, constituindo parte da serra dos Macacos, a 
sul de Balneário Camboriú. Intrusivo na porção norte da massa 
batolítica meridional do Granodiorito Valsungana. 

“Granito Santo Antônio”: aflora na forma de um corpo 
irregular, constituindo o morro homônimo na serra do Itajaí, a 
norte da localidade de Botuverá. Intrusivo na porção meridional da 
massa batolítica setentrional do Granodiorito Valsungana. 

 
1.2.13.3 − Posição estratigráfica 

A posição estratigráfica da Suíte Intrusiva Guabiruba, assim como 
seu inter-relacionamento com as demais unidades 
litoestratigráficas da Folha SG.22 Curitiba, resulta de algumas 
relações de campo, alguns dados geocronológicos, ilações 
geotectônicas inerentes a tais tipos de granitos, bem como 
informes da bibliografia internacional relacionada a esses tipos de 
rochas. Com relação aos dados de campo referíveis aos contatos 
da Suíte Intrusiva Guabiruba, tem-se que os granitos dessa 
unidade transpassam o Complexo Canguçu, o Grupo Brusque e o 
Granodiorito Valsungana, com efeitos de mecânica de bordo no 
primeiro e no terceiro, contatos gradicionais no terceiro e térmicos 
no segundo. Consequentemente, tais relações de contato 
permitem deduzir que a Suíte Intrusiva Guabiruba é mais jovem 
que os tratos rochosos do Complexo Canguçu (idade isocrônica 
Rb-Sr de 2.000 MA e 670 MA, segundo BASEI, informação verbal 
1983; BASEI, 1980 apud TEIXEIRA, 1982), que os ectinitos do 
Grupo Brusque (idade isocrônica Rb-Sr de 612 ± 23 MA, segundo 
BASEI, 1980 apud TEIXEIRA, 1982) e que o Granodiorito 
Valsungana (idade Rb-Sr de 630 ± 55 MA, segundo TEIXEIRA, 
1982). Esses fatos e a determinação Rb-Sr convencional de 754 ± 
70 MA obtida para um dos granitos dessa suíte (Fig. 1.49) (Tab. 
1.XXIX) permite que se posicione a mesma no final do 
Proterozoico Superior. 

Na sucessão de unidades litoestratigráficas das folhas SG.22 
Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, a 
Suíte Intrusiva Guabiruba está sobreposta à Suíte Intrusiva 
Catinga (da qual um granito revelou idade isocrônica em torno de 
670 MA) e sobposta às suítes intrusivas (homotaxiais) Tabuleiro e 
Serra do Mar, estas duas geradas já quase no limiar dos tempos 
eopaleozoicos. 

 
1.2.13.4 − Geocronologia 

Dispõe-se de apenas 1 resultado radiométrico convencional Rb-Sr 
para a Suíte Intrusiva Guabiruba, obtido em amostra do Granito 
Ponta das Taquaras (Fig. 1.49) (Tab. 1.XXIX) e equivalente a 754 
± 70 MA. 

 
TABELA 1.XXIX 

Suíte Intrusiva Guabiruba − Dado Radiométrico Rb-Sr em rocha total 

Nº Fig. 1 Nº Campo Litologia Nº Lab. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* Idade (MA) 

165 PK-220a Granito 1911 199,2 263,1 2,19 ± 0,06 0,7286 ± 0,0007 754 ± 70 

 
Constantes: λ Rb = 1,42 x 10-11 anos-1; Rb85 / Rb87 = 2,6039 ± 0,0047; (Sr87 / Sr86)i = 0,705 ± 0,002. 
* valor normalizado  
Observação: Análise inédita, convênio CPRM/CPRGeo − IGUSP 
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1.2.13.5 − Litologias e petrografia 

Os granitos da Suíte Intrusiva Guabiruba, que assomam nos 
domínios petrotectônicos do complexo Canguçu, Grupo Brusque 
e Granodiorito Valsungana, apresentam características 
petrográficas que, com base nas observações de Schulz Júnior, 
Albuquerque e Giffonni (1969), Kaul (1976c), Trainini et al. (1978), 
Silva e Dias (1981b) e Moreira e Marimon (1982), podem ser 
assim sumarizadas: na macroscopia, revelam coloração cinza-
clara, com textura equigranular, granulação fina a média, 
raramente porfiríticos, homogêneos, constituídos principalmente 
por quartzo, feldspato-K e plagioclásio, enquanto os minerais 
máficos, que se observam em pequenas porcentagens, são: 
biotita cloritizada, hornblenda e ocasionalmente muscovita 
secundária. Na microscopia, as rochas revelam texturas 
hipidiomórficas a xenomórficas, bem como cataclástica, sendo 
constituídas predominantemente de: feldspato-K, que 
normalmente revela ser ortoclásio pertítico ou o seu dimorfo, o 
microclínio. O ortoclásio está geminado segundo a lei de 
Carlsbad, enquanto o microclínio se apresenta maclado segundo 
albita-periclina. Nos contatos com cristais de quartzo e 
plagioclásio, surgem intercrescimentos granofíricos e 
mirmequíticos respectivamente. O quartzo, normalmente, é 
xenomórfico, com extinção ondulante variável em função dos 
efeitos cataclásticos a que as rochas foram submetidas. O 
plagioclásio é o mineral essencial menos frequente nas rochas, 
xenomórfico, com composição de oligoclásio e/ou andesina 
sódica (KAUL, 1976c, p. 40) geminado segundo a lei da albita; 
frequentemente, está alterado a sericita e epídoto, enuviando os 
indivíduos das maclas. A biotita, via de regra, mostra-se alterada 
a clorita e associa-se a minerais opacos (titanomagnetita e/ou 
ilmenita), epídoto, esfeno e apatita. Processos de desferritização 
com passagem para muscovita foram observadas em algumas 
lamelas daquele mineral. A hornblenda foi mencionada por Kaul 
(1976c) em hornblenda-biotita-granito desta suíte. O zircão, em 
finas agulhas, está associado aos minerais máficos, enquanto 
diminutos grãos de fluorita se encontram associados à biotita 
cloritizada. 

 
1.2.13.6 − Considerações petrogenéticas 

Kaul (1976c, p. 41-42) relatou que: “De modo semelhante, poderia 
se imaginar a origem do Granito Guabiruba, este poderia ser o 
resultado da ascensão e completa cristalização, em zonas 
superiores da crosta, de material resultante da fusão total (?) de 
granito anatéxico do Grupo Tabuleiro. O fato de o Granito 
Guabiruba possuir uma granulação fina poderia, por exemplo, ser 
então explicado como consequência de um rápido resfriamento 
do “material magmático” em tais zonas pouco profundas da 
crosta. Outra possibilidade que pode ser aventada para a origem 
desse granito é a de que ele tenha sido resultado da fusão total 
ou parcial, em profundidade, do Granodiorito Valsungana que, 
neste estado, teria ascendido e rapidamente cristalizado com 
zonas superiores da crosta”. 

Trainini et al. (1978, p. 37), referindo-se à Suíte Guabiruba, 
registraram que “este granito representa, em realidade, a máxima 
evolução de um trend de fracionamento que se inicia nos 
diatexitos do Complexo Metamórfico Migmático e tem como 
estágio intermediário as suítes cálcio-alcalina Valsungana e 
alcalina Pedras Grandes”. 

Silva e Dias (1981b, p. 161-164), após caracterizarem 
petrograficamente a Suíte Intrusiva Guabiruba, assinalaram que: 
“Quanto ao nível crustal de sua colocação, trata-se de um corpo 
epitectônico, apesar de já ser sido classificado como 
mesotectônico por Wernick e Penalva (1978). Apresenta 
características, não só na presente área, como em outras regiões, 
que permitem classificá-lo como pós-tectônico, cortando não só 
as estruturas do granitoide Valsungana, do qual evolui por 
processos de polidiapirismo (WERNICK; PENALVA, 1978), como 
também as do Complexo Metamórfico. Representa, 
possivelmente, o estágio de rejuvenescimento do possível domo 
gnáissico manteado Valsungana, conforme vem sendo 
interpretado neste trabalho”. 

Moreira e Marimon (1982) apresentaram resultados analíticos, 
elementos maiores e menores, de apenas 1 amostra (919/489) 
pertencente a um granito da Suíte Intrusiva Guabiruba. Entre tais 
resultados, constam: SiO2=69,10%, Nb=20 ppm e Rb=66 ppm, 
valores que, no diagrama Nb versus SiO2 de Pearce e Gale 

(1977), correspondem a 1 ponto no “campo de superposição”, que 
compreende magmas ácidos de arco vulcânico. 

Em resumo, tais informações, acima examinadas, sobre a 
Suíte Intrusiva Guabiruba, insuficientes e não conclusivas, 
permitem apenas que se avente que a mesma foi gerada por 
fusão crustal na raiz de um arco vulcânico, representando, talvez, 
o epílogo da magmatectogênese Valsungana. 

 
 

1.2.14 − Suíte Intrusiva Tabuleiro 
 
1.2.14.1 − Generalidades 

A granitogênese confinada entre os limites da borda meridional 
dos tratos petrotectônicos do Grupo Brusque e o paralelo 28º00’ 
de latitude sul, abstraindo-se os corpos graníticos da Suíte 
Intrusiva Valsungana, expressa-se por um elenco de granitos 
bastante peculiares, intrometidos no substrato petrotectônico 
diatexítico do Complexo Canguçu. 

As diversas contribuições para o conhecimento dessa 
granitogênese advêm dos trabalhos de Schulz Júnior, 
Albuquerque e Giffonni (1969); Schulz Júnior, Albuquerque e 
Rodrigues (1970); Trainini et al. (1978); Fernandes e Trainini 
(1979); Issler et al. (1979, 1980); Issler (1979); Coitinho, 
Fernandes e Issler (1981). 

Coitinho, Fernandes e Issler (1981), nos trabalhos de campo 
da Folha SG.22-Z-D, arrolaram uma série de dados sobre essa 
granitogênese, passando a denominar os granitos sob as 
seguintes toponímias: Granito Anitápolis ( = Granito Jaguaruna, 
de SCHULZ JÚNIOR; ALBUQUERQUE; GIFFONNI, 1969); 
Granito Armação ( = Granito São Miguel, de TRAININI et al., 
1978, em substituição a Granito Palmeira do Meio, de SCHULZ 
JÚNIOR; ALBUQUERQUE; GIFFONNI, 1969); Granito Gamboa  
( = Granito Imaruí, de SCHULZ JÚNIOR; ALBUQUERQUE; 
GIFFONNI, 1969); Granito Ribeirão (toponímia dos autores 
supracitados); Granito São Miguel (toponímia e descrição original 
de TRAININI et al., 1978); Granito Zimbros ( = Granito Palmeira 
do Meio, de SCHULZ JÚNIOR; ALBUQUERQUE; GIFFONNI, 
1969). 

Após trabalhos de campo, amostragem, análises químicas, 
petrografia, tratamento litoquímico, comparação e discussão dos 
resultados, a equipe de geólogos da Folha SG.22 Curitiba, com 
base nas recomendações de Sohl (1977), inclinou-se a propor 
formalmente a denominação de Suíte Intrusiva Tabuleiro ao 
elenco de granitos: Anitápolis, Armação, Gamboa, Ribeirão, São 
Miguel, Tabuleiro e Zimbros. 

Comumente tidos, em trabalhos anteriores, como “pós-
tectônicos” e do Ciclo Brasiliano, esses corpos graníticos são, 
pelo contrário, como se verá, precisamente de caráter 
anorogênico, conforme antevisto por Issler (1979), e ligados a 
processos de elaboração de rifts intracontinentais. 

 
1.2.14.2 − Distribuição na área 

Os tratos rochosos que compõem a Suíte Intrusiva Tabuleiro 
compreendem as intrusões de granitos alcalinos de Anitápolis, 
Armação, Gamboa, Ribeirão, São Miguel, Tabuleiro e Zimbros, 
distribuídos na Folha SG.22-Z-D sob a forma de stocks (Fig. 
1.69). 

“Granito Anitápolis”: aflora sob a forma de stock, grosso 
modo, losangular, com os bordos noroeste e sudeste balizados 
por paráclases. Localiza-se a nordeste da cidade de Anitápolis. 
Falhamentos nordeste e noroeste são conspícuos no corpo do 
granito, enquanto que a porção norte-noroeste foi perfurada pelas 
alcalinas feldspatóidicas com carbonatito de Altos do Rio Pinheiro 
(Anitápolis) de idade cretácea. Intrusivo em tratos do Complexo 
Canguçu. 

“Granito Armação”: assoma sob a forma de stock irregular 
alongado na orla atlântica, na Serra da Armação, a sul da cidade 
de Governador Celso Ramos. Longitudinalmente, é seccionado 
por uma paráclase com direção geral nordeste. 

“Granito Gamboa”: expõe-se sob a forma de um pequeno 
stock irregular, a leste da localidade de Paulo Lopes, nos 
povoados de Gamboa e Alto do Morro. Intrusivo nos diatexitos do 
Complexo Canguçu. 

“Granito Ribeirão”: expressa-se sob a forma de um pequeno 
stock irregular, próximo à localidade de Ribeirão da Ilha, na ilha 
de Santa Catarina, na orla atlântica, com frente para o continente. 
Intrusivo no Granito Florianópolis. 
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“Granito São Miguel”: exprime-se sob a forma de um stock 
alongado quase norte-sul, constituído pelas serras de São Miguel, 
Queimada, Cabo Frio e uma cunha alongada nordeste na serra do 
Itinga. Feixe de falhamentos grosso modo norte-nordeste 
secciona longitudinalmente o corpo granítico. 

“Granito Tabuleiro”: ocorre sob a forma de dois “maciços”, 
grosso modo, retangulares, separados espacialmente por uma 
faixa com largura entre 1 e 3 km, onde assomam os 
anquimetamorfitos da Formação Queçaba. Edifica a maior porção 
da Serra do Tabuleiro, a sul da localidade de Santo Amaro da 
Imperatriz. Os dois maciços são balizados, externamente, por 
paráclases, bem como seccionados longitudinalmente por dois 
sistemas de falhas, nordeste e noroeste. Contatos por falhas com 
a Formação Queçaba e Complexo Canguçu, e gradacional com o 
Granito Capivara, foram constatados. 

“Granito Zimbros”: aparece sob a forma de um pequeno corpo 
granítico na orla atlântica, na região da Ponta dos Zimbros, a 
sudeste da localidade de Porto Belo. 

 
1.2.14.3 − Posição estratigráfica 

A situação estratigráfica da Suíte Intrusiva Tabuleiro, bem como o 
seu inter-relacionamento com as demais unidades 
litoestratigráficas da Folha SG.22 Curitiba, advém das relações de 
campo, dados geocronológicos e ilações geotectônicas inerentes 
aos granitos alcalinos de natureza anorogênica explicitados 
alhures. Com relação aos dados de campo referíveis ao 
“ambiente tectônico” de intromissão da Suíte Intrusiva Tabuleiro, 
tem-se que seus componentes são intrusivos em tratos 
petrotectônicos do Complexo Canguçu, através de intrometimento 
mecânico, com o desenvolvimento predominante de contatos 
tectônicos, enquanto os contatos térmicos são raros ou 
inexistentes. Assim, a Suíte Intrusiva Tabuleiro é posterior ao 
substrato petrotectônico do Complexo Canguçu. 

Basei (1980 apud TEIXEIRA, 1982), através de isócrona Rb-
Sr em rocha total em migmatitos homogêneos do Complexo 
Canguçu da região entre Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçu, 
obteve resultado de 670 MA, interpretado por ele como época de 
cristalização metamórfica dessas rochas. Por conseguinte, a 
Suíte Intrusiva Tabuleiro é posterior a tal época. Esta 
magmagênese granítica, alcalina, de características 
anorogênicas, é, por outro lado, análoga àquela da Suíte Intrusiva 
Serra do Mar, estando posicionada, na sucessão das unidades 
litoestratigráficas das folhas SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 
Asunción e Folha SG.23 Iguape, acima da Suíte Intrusiva 
Guabiruba e abaixo das unidades homotaxiais Formação 
Queçaba − Grupo Itajaí − Grupo Campo Alegre. 

 
1.2.14.4 − Geocronologia 

Os resultados geocronológicos ora apresentados para a Suíte 
Intrusiva Tabuleiro devem-se a determinações radiométricas de 
Basei (1980 apud TEIXEIRA, 1982), que datou o Granito 
Armação, que assoma ao norte da ilha de Santa Catarina, 
obtendo isócrona Rb-Sr em rocha total com idade de 570 ± 25 MA 
e razão Sr87/Sr86 inicial de 0,708. 

Assim, os granitos alcalinos da Suíte Intrusiva Tabuleiro 
provavelmente recuam, em idade, ao Vendiano Superior, 
correspondendo a uma granitogênese anorogênica do Cambriano 
Inferior segundo a Coluna Geocronológica proposta por Muratov 
(1977). 

 
1.2.14.5 − Litologias e petrografia 

Os granitos alcalinos arrolados à Suíte Intrusiva Tabuleiro 
abrangem os maciços Anitápolis, Armação, Gamboa, Ribeirão, 
São Miguel, Tabuleiro e Zimbros, cuja caracterização petrográfica, 
litoquímica e especialização metalogenética advêm dos trabalhos 
de Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969); Schulz Júnior, 
Albuquerque e Rodrigues (1970); Trainini et al. (1978); Fernandes 
e Trainini (1979); Issler et al. (1979); Issler et al. (1980); Coitinho, 
Fernandes e Issler (1981). São granitos intrometidos no substrato 
petrotectônico do Complexo Canguçu, consubstanciando-se, 
petrograficamente, grosso modo, como: biotita-granito e quartzo-
sienito (Anitápolis), granito, quartzo-monzonito, mais raramente 
granodiorito e quartzo-diorito (Armação), granito e alaskito 
(Gamboa), granito e alaskito (Ribeirão), granito, quartzo-
monzonito e granodiorito (São Miguel), granito, quartzo-monzonito 
e alaskito (Tabuleiro), granito (Zimbros). Segundo as observações 

de Trainini et al. (1978), Coitinho, Fernandes e Issler (1981) e 
Moreira e Marimon (1982), as características petrográficas 
sumárias do elenco de granitos da Suíte Intrusiva Tabuleiro são 
as seguintes: 

“Granito Anitápolis”: explicita-se, petrograficamente, como 
uma rocha em geral de composição granítica, mais 
especificamente biotita-granito de granulação média, localmente 
porfiroide, composto essencialmente por quartzo, ortoclásio ou 
dimorfo (microclínio), biotita e, mais raramente, muscovita. 

“Granito Armação”: exemplifica-se, petrograficamente, como 
uma rocha de composição granítica, com variações a quartzo-
monzonítica, mais raramente granodiorítica e quartzo-diorítica, 
com coloração cinza a rosa, textura granular grosseira a média, 
raramente porfirítica, constituído por ortoclásio, quartzo, biotita e 
raramente plagioclásio. Exibe uma grande heterogeneidade 
litológica, schlieren e encraves de rochas básicas. 

“Granito Gamboa”: exprime-se, petrograficamente, como 
rochas de composição granítica e alaskítica, com coloração 
castanha, rosa a cinza-clara, com pontuações pretas de biotita, 
leucocráticas, isótropas, com textura equigranular fina a média, 
compostas essencialmente por ortoclásio, quartzo, plagioclásio e 
rara biotita (alaskito). 

“Granito Ribeirão”: expressa-se, petrograficamente, como 
rochas de composição do granito e alaskito, com coloração cinza 
rosada, leucocrática, porfiroide, isótropa, constituída 
essencialmente por ortoclásio, quartzo azulado e raros máficos. 
Esta intrusiva exibe notáveis características subvulcânicas, com 
grandes xenólitos do Granito Florianópolis, sua encaixante. 

“Granito São Miguel”: demonstra-se, petrograficamente, como 
uma rocha de composição granítica, com variações a quartzo-
monzonítica e granodiorítica, com coloração cinza a rosa, 
leucocrática, textura equigranular média a grosseira, 
amiudamente cataclástica, constituída essencialmente por 
ortoclásio, quartzo, plagioclásio e biotita. 

“Granito Tabuleiro”: mostra-se, petrograficamente, como uma 
rocha de composição granítica, variando a quartzo-monzonítica e 
alaskítica, com coloração rosa e pontuações pretas de biotita, 
leucocrática, equigranular média a grosseira, raramente 
porfiroblástica, bastante homogênea, às vezes cataclástica, 
constituída essencialmente por ortoclásio, quartzo, plagioclásio e 
biotita. Foram observados, localmente, processos deutéricos, com 
o desenvolvimento de greisens. 

“Granito Zimbros”: revela-se, petrograficamente, como uma 
rocha de composição granítica, com coloração rosa, leucocrática, 
porfiroide, com matriz grosseira, constituída por ortoclásio, 
quartzo e biotita, com pórfiros de feldspato potássico róseo com 
comprimento de até 2 cm, em média 1 cm. 
 
1.2.14.6 − Caracterização litoquímica 

Foram analisadas 19 amostras de rochas da Suíte Intrusiva 
Tabuleiro, determinando-se elementos maiores e menores (Tab. 
1.XXX). Os resultados analíticos aí contidos foram aplicados em 
diferentes diagramas discriminantes, comentados a seguir. 

No diagrama SiO2 - Na2O + K2O% de Zubkov (1967) (Fig. 
1.108), os pontos analíticos concernentes ao conjunto dos 
granitos da Suíte Intrusiva Tabuleiro demonstram razões de 
óxidos que os situam numa posição superior ao campo do granito. 

No diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975) (Fig. 1.109), os 
pontos analíticos exprimem razões normativas que os localizam 
no campo de álcali-feldspato-granito, duas exceções no campo do 
granito. 

O diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975) é usado como 
“guarnição” por Lameyre (1980) e Lameyre e Bowden (1982) para 
distinguir quatro tipos de séries características, entre a grande 
variedade de granitoides associados nas intrusões, 3 delas 
correspondendo a composições variadas desde termos básicos a 
ácidos: (1) a série cálcio-alcalina, com suas alternativas, baixo-K 
(ou trondhjemito), médio-K (ou granodiorito), alto-K (ou 
monzonito); (2) a série alcalina, com suas associações sieníticas 
características; (3) a série toleítica desprovida de feldspato-K; (4) 
a série de mobilizados associados com migmatitos de 
composição variada mas sempre rica em quartzo. No gráfico da 
figura estão representadas as importantes áreas das várias séries 
de granitoides. Sob a perspectiva da geotectônica, conforme as 
asserções de Lameyre e Bowden (1982), é possível ligar os 
rumos maiores da série cálcio-alcalina com o posicionamento 
geodinâmico e a cronologia no orógeno, tendo-se uma evolução 
inicial, interna, de magmagênese de baixo-K (ou monzonito). A 
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série de granitoides alcalinos, incluindo os álcali-feldspato-
granitos, com álcali-feldspato-sienitos, monzonitos e gabros, são 
inseridos em áreas de rifting continental (magmagênese 
anorogênica mesoplaca, que pode ser continental ou oceânica). A 
série plutônica toleítica abrange os trondhjemitos ricos em Na, 
além de granófiros (marinhos e continentais). A série de 
mobilizados e granitoides relacionados abrange dois conjuntos. O 
primeiro conjunto abarca os monzonitos e granodioritos 
enfocados anteriormente. O segundo conjunto compreende 
rochas sem encraves ígneos básicos, mas com uma grande 
quantidade de xenólitos refratários metassedimentares. 
Caracterizadas, também, pela presença de minerais aluminosos, 
tais como muscovita e/ou sillimanita, andaluzita, cordierita e 
granada, estas rochas ricas em tais xenólitos podem ser 
classificadas como “leucogranitos” (segundo JOHANNSEN, 
1932/1938), termo este cujo significado foi ampliado por Lameyre 
(1966) para incluir rochas ricas em albita (alaskitos) ou oligoclásio 
(leucogranodioritos). Eventualmente, essas litologias são 
greisenizadas e caulinizadas. Tal conjunto de rochas granitoides, 
marcadamente leucocráticas, tem sido atribuído à fusão parcial 
de material crustal durante o metamorfismo da fácies anfibolito 
(LAMEYRE; BOWDEN, 1982, p. 181). 

No diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975), “guarnição” de 
Lameyre e Bowden (1982) (Fig. 1.109), os pontos analíticos 
referentes ao agrupamento de granitos da Suíte Intrusiva 
Tabuleiro assentam-se no campo 5, dos granitoides aluminosos 
encontrados nas províncias alcalinas. As características 
anorogênicas da Suíte Intrusiva Tabuleiro começam a ser 
comprovadas já nesse passo: sua disposição, no diagrama da 
Figura 7b de Lameyre e Bowden (1982, p. 177), sobrepõe-se à do 
arranjo dos pontos dos Granitos Jovens do Niger-Nigéria. 

No diagrama SiO2 – log Al2O3 + CaO + (K2O + Na2O) /Al2O3 + 
CaO – (K2O + Na2O), de Wright (1969) (Fig. 1.110), os pontos 
analíticos representativos da associação de granitos da Suíte 
Intrusiva Tabuleiro expressam razões químicas que os inserem 
totalmente no campo alcalino. 

Segundo Rogers e Greenberg (1981), a suíte de rochas 
referidas como “álcali-granitos” tem ampla distribuição como 
produto tectono-magmático final de áreas orogenicamente ativas, 
sendo seu alojamento comumente seguido por estabilidade 
crustal e desenvolvimento de sequências sedimentares de 
quartzito-carbonato. Os álcali-granitos também ocorrem como 
evento final nas faixas orogênicas fanerozoicas, podendo aí 
simplesmente representar um altíssimo nível crustal, conforme se 
observa em muitos escudos expostos. Os álcali-granitos têm uma 
litologia e composição química extremamente similar, 
independentemene de idade e ocorrência. Seus minerais maiores 
são invariavelmente quartzo, feldspato potássico e plagioclásio 
sódico; seu único mineral máfico (escasso) é biotita. Os autores 
supracitados apresentam as composições de seis suítes bem 
estudadas de tais granitos; na Tabela 1 de seu trabalho, tais 
suítes são todas saturadas no SiO2, em contraste com a suíte 
completamente anorogênica, alcalina (nefelina-normativa), que 
comumente assoma, como diques anelares e outras intrusões 
rasas, em cráton estável por extenso período de tempo. Muitos 
dos álcali-granitos são peraluminosos ou metaluminosos, umas 
poucas amostras estudadas por aqueles autores sendo 
levemente peralcalinas (molecular Na2O+K2O maior do que 
Al2O3). Os álcali-granitos ocorrem, como acentuam, enfim, 
aqueles investigadores, sob a forma de plutões isolados, muitos 
dos quais são discordantes e claramente pós-orogênicos. 

No diagrama SiO2 − log10(K2O/MgO) de Rogers e Greenberg 
(1981) (Fig. 1.111), os pontos analíticos referentes ao grupamento 
de granitos da Suíte Intrusiva Tabuleiro registram razões químicas 
que os inscrevem no campo dos granitos alcalinos, alguns 
transpassando a parte superior deste campo, provavelmente 
devido a altos teores de SiO2. 

Nos diagramas FeO* − (Na2O + K2O)-MgO e CaO/Na2O + 
K2O-SiO2 de Petro, Vogel e Wilband (1979) (Figs. 1.112 e 1.113), 
os pontos analíticos demonstram: no primeiro, um arranjo linear 
em ascenso cujo prolongamento é aproximadamente paralelo ao 
lado Na2O + K2O – FeO* do diagrama, fato característico das 
“suítes distensionais”; no segundo, uma disposição linear ao 
longo da abscissa SiO2, sem resultados que permitam discernir 
“suítes compressionais e distensionais”. 

Segundo El Bouseily e El Sokkary (1975), a discriminação da 
diferenciação dos granitos com base no diagrama Ba − Rb − Sr 
se faz através do seguinte rumo: dioritos, quartzo-diorito, 

granodioritos, granitos anômalos, granitos normais e granitos 
fortemente diferenciados. 

Sob o termo “granitos anômalos” são incluídos os seguintes 
tipos de granitos:metassomatizados, granitizados, rapakivi, 
granitos magmáticos submetidos a metassomatismo e granitos 
que sofreram mudanças químicas ou não foram formados por um 
mecanismo simples. 

Sob o termo “granitos normais” são abrangidos aqueles tipos 
semelhantes aos bem conhecidos “granitos com baixo-Ca” de 
Turekian e Wedepohl (1961). 

Os “granitos fortemente diferenciados” são aqueles que 
demonstram um distinto empobrecimento em Ba e, 
consequentemente, um enriquecimento em Rb. Representam um 
estágio muito tardio da diferenciação, em que se situam os 
granitos especializados. 

O diagrama Ba-Rb-Sr de El Bouseily e El Sokkary (1975) é 
usado por Biste (1979, 1981, 1982) no estabelecimento de um 
campo retangular onde se inserem os granitos especializados em 
Sn, W e Mo. 

No diagrama Ba-Rb-Sr de El Bouseily e El Sokkary (1975), 
com o campo de Biste (1979, 1981, 1982) (Fig. 1.114), a 
população de pontos relacionados ao conjunto dos granitos da 
Suíte Intrusiva Tabuleiro demonstram razões geoquímicas que os 
inscrevem nos campos dos granitos normais e granitos 
fortemente diferenciados, insinuando uma especialização em 
elementos “granitófilos”. 

Segundo Pearce e Gale (1977), no diagrama Nb − SiO2 
podem-se separar magmas de arco vulcânico com baixo-Nb de 
magmas de intraplaca com alto-Nb. Os campos desses dois tipos 
de magmas, entretanto, se superpõem nesse diagrama. Os 
teores de K2O e Rb, então, podem ser usados para se eliminar 
parcialmente tal superposição, estipulando-se que não tenha 
ocorrido alteração dos silicatos potássicos. Os magmas ácidos de 
intraplaca apresentam teores de Rb variando aproximadamente 
de 100ppm (com Nb = 15ppm) a 300ppm (com Nb = 500ppm), 
enquanto os magmas ácidos de arco vulcânico contêm teores de 
Rb desde 50ppm (com Nb = 5ppm) até mais de 200 ppm (com  
Nb = 20ppm). Considerando-se tais relações, pode-se dizer que 
rochas que contêm concentrações muito altas de Rb e K2O e que 
se situam no campo de superposição do diagrama em foco, têm 
origem no arco vulcânico. 

É impossível, por outro lado, encontrar-se uma clara 
explicação para a distribuição dos diferentes campos em tal 
diagrama, em razão do pouco conhecimento que se tem acerca 
das variações geoquímicas e mineralógicas que acontecem na 
crosta inferior e manto superior. 

A variação dos teores de Nb nas rochas ácidas (5-50 ppm), 
formadas em diferentes ambientes tectônicos, não pode ser 
entendida como consequência, apenas, de variação no grau da 
fusão parcial e/ou do fracionamento cristalino. O fator mais 
importante dessa variação poderá ser, simplesmente, a natureza 
e a composição da própria rocha. Coeficientes de separação do 
Nb, entre cristal e fundido, são, provavelmente: baixo (< 0,2) para 
olivina, ortopiroxênio, granada e plagioclásio; moderadamente 
baixo (< 0,6) para clinopiroxênio; moderadamente alto (> 1,0) para 
anfibólio; e alto (> 2,5) para micas; magnetita, apatita e zircão. 
Consequentemente, a presença, na rocha, de fases menores, 
particularmente de minerais como, por exemplo, flogopita 
(FLOWER; SCHMINKE; THOMPSON, 1975; AOKI, 1974) e o 
comportamento das mesmas durante o processo de fusão 
desempenharão um papel importante na limitação da 
concentração do Nb no fundido. Por motivo de seu alto potencial 
iônico, os íons Nb+5 não se separam expressivamente nos fluidos 
aquosos; entretanto, os íons de baixo potencial, tais como K+, são 
prontamente transportados nesses fluidos. 

Tal comportamento de íons de alto e baixo potencial pode 
explicar, parcialmente, as características geoquímicas dos 
magmas de arco vulcânico. A cunha do manto acima da zona de 
subducção poderá ser modificada pelos fluidos aquosos 
derivados da desidratação da litosfera oceânica subduzida 
(RINGWOOD, 1974). Esses fluidos deverão conter altas 
concentrações de K+ e relativamente baixas concentrações de 
Nb+5. Desta forma, qualquer magma ácido derivado da fusão 
parcial do manto, seguido por fracionamento cristalino, não será 
enriquecido em Nb. Entretanto, através de migrações de 
pequenas quantidades de fundido, poderão vir a aumentar as 
proporções de Nb no manto, cuja fusão parcial, seguida de 
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fracionamento cristalino, estaria em condições, então, de produzir 
fusões ácidas ricas em Nb. 

Os argumentos esboçados acima se aplicam a magmas 
derivados do manto. Alguns magmas ácidos, entretanto, podem 
ter, naturalmente, uma origem crustal, razão pela qual o diagrama 
Nb - SiO2 em foco contém um campo correspondendo a “fundidos 
crustais”. Este campo foi delineado com base em interpretações 
da geoquímica de veios graníticos concordante dos terrenos pré-
cambrianos (BOWES, 1972; DRURY, 1972) e levando em conta 
cálculos petrogenéticos sobre fusão de rochas 
metassedimentares. 

As fases portadoras de Nb (hornblenda, biotita, muscovita ou 
flogopita) são, usualmente, fases residuais, na fusão parcial de 
sedimentos pelíticos e silicosos (BROWN; FYFE, 1972; KILINC, 
1972; CLIFFORD; STUMPE; McILVER, 1975). Isto ocasiona a 
produção de fundidos, consequentemente, com baixas 
concentrações de Nb em muitos modelos. Entretanto, há algumas 
exceções a essa regra: a fusão parcial de eclogito e de alguns 
granulitos poderá expulsar, de tais litologias, o piroxênio, a 
granada e o plagioclásio, como fases residuais, produzindo, 
consequentemente, fusões com alto-Nb. 

No diagrama SiO2 − Nb, de Pearce e Gale (1977) (Fig. 1.115), 
dos pontos analíticos do elenco de granitos da Suíte Intrusiva 
Tabuleiro, 3 externam razões geoquímicas que os inscrevem no 
campo dos fundidos crustais, enquanto 5 registram valores de Rb 
(228 a 623 ppm) e Nb (< 20 e 18 a 34 ppm) que os inserem no 
campo de superposição, dos magmas ácidos de arco vulcânico. 

Segundo Ishihara (1981), os granitoides podem ser 
classificados tanto na série magnetita como na série ilmenita, 
classificação que pode ser estendida aos seus equivalentes 
efusivos. A série magnetita pode ser correlacionada aos 
granitoides do tipo-I, a série ilmenita é composta tanto de 
granitoides do tipo-I quanto do tipo-S (classificação de 
CHAPPELL; WHITE, 1974). Tais séries também correspondem, 
respectivamente, aos pares esfeno-allanita e ilmenita-monazita, 
de Ivanova e Butuzova (1968), ou aos grupos portadores de 
allanita e de monazita, de Vernadskiy (1914 apud TAUSON, 
1983). Como qualquer outra classificação das rochas ígneas, por 
outro lado, nenhuma das distinções apresentadas por Beckinsale 
(1979, Tabela I) e Mitchell e Beckinsale (1982, Tabela I) poderá 
ser olhada como absolutamente rígida. Coleman (1979) 
demonstrou que, em alguns casos, mudanças significativas na 
fugacidade de oxigênio podem ocorrer durante a cristalização de 
um magma granítico, e em tal caso a distinção entre granitos tipo-
I e tipo-S, com base na presença de magnetita ou ilmenita, 
poderá ser enganosa. 

Sob o ponto de vista da minerogênese, quase 100% do 
enxofre, sulfetos dos metais básicos, ouro e prata, e uma grande 
parte do molibdênio, incluindo aqueles dos depósitos do tipo 
cobre não pórfiros e tipo Kuroko, são relacionados ao 
magmatismo da série magnetita, enquanto Sn, W, Be e CaF2 são 
grandemente associados com o magmatismo da série ilmenita. 

No diagrama FeO/Fe2O3 − ID, de Ishihara et al. (1979) (Fig. 
1.116), a população dos pontos analíticos da Suíte Intrusiva 
Tabuleiro está situada, predominantemente, no campo da série 
magnetita. 
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TABELA 1.XXX 
Suíte Intrusiva Tabuleiro. Análises químicas e composições normativas 

Granitos Anitápolis Armação Gamboa 
Ribeirã

o São Miguel Tabuleiro 

Nº da Amostra 
8017/ 
564 

854/ 
49 

DT/ * 
8B 

MA/* 
553 

MA/* 
581 

854/  
231 

8017/ 
598 

8017/ 
509 

MA/ * 
464 

MA/ * 
633 

854/ 
234.1 

8017/ 
588 

8017/ 
605 

AD/ * 
1234 

AD/* 
1295A 

AD/* 
1297A 

AD/ * 
1297C 

JT/ * 
1334 

JT/* 
1382 

Pontos Analíticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

SiO2 78,10 74,56 74,10 75,50 72,60 75,26 76,10 75,10 75,40 74,90 74,43 76,20 76,40 76,90 77,10 77,30 77,20 76,70 77,20 
Al2O3 11,62 12,42 13,60 13,00 13,40 13,30 12,31 12,69 13,30 13,50 13,25 12,21 11,37 12,20 12,40 13,20 13,30 12,80 12,50 
Fe2O3 0,63 0,82 0,39 1,22 0,24 0,77 0,74 1,54 0,74 0,26 0,78 0,88 1,07 0,40 0,52 0,32 0,88 0,40 0,47 
FeO 0,44 0,78 1,09 0,47 1,70 0,40 0,29 0,64 0,43 0,83 0,38 0,54 0,59 0,42 0,72 0,21 0,23 0,07 0,30 
MnO <0,10 <0,10 0,04 0,05 0,04 <0,10 <0,10 <0,10 0,05 0,03 <0,10 <0,10 <0,10 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 
MgO <0,10 <0,10 0,19 0,10 0,24 <0,10 <0,10 <0,10 0,12 0,17 <0,10 <0,10 <0,10 0,08 0,02 0,02 0,02 0,05 0,07 
CaO 0,61 0,97 0,18 0,06 1,12 0,31 0,58 1,03 0,08 0,84 0,56 0,70 0,72 0,17 0,59 0,52 0,17 0,07 0,33 
Na2O 3,20 3,09 3,38 3,54 3,92 4,44 3,84 3,10 3,38 3,24 3,84 3,71 3,30 4,00 3,71 3,98 3,74 3,78 3,31 
K2O 4,60 5,16 5,14 5,14 4,84 4,02 4,55 5,50 5,26 4,72 4,60 5,29 4,69 4,40 4,66 4,26 4,18 4,66 4,66 
TiO2 0,12 0,12 0,20 0,10 0,12 <0,10 0,10 0,21 0,15 0,20 <0,10 0,15 0,18 0,05 0,07 0,05 0,05 0,07 0,07 
P2O5 <0,10 <0,10 0,07 0,02 0,01 <0,10 <0,10 <0,10 0,04 0,05 <0,10 <0,10 <0,10 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
H2O - 0,32    0,33 - -           0,32 - -       
PF 0,84 0,78    0,80 0,91 0,64   0,74 0,67 0,96       

 

TOTAL 100,46 99,32    100,03 99,72 100,76   99,30 100,65 99,58       

B <10 <10 - - - N <10 24 - - N 10 10 - - - - - - 
Ba 16 184 - - - 34 320 1120 - - 140 190 264 - - - - - - 
Be <2 N - - - N 3 <2 - - N 5 3 - - - - - - 
Cu <5 18 - - - 8 <5 <5 - - 34 <5 <5 - - - - - - 
Cr <5 <5 - - - <5 <5 <5 - - <5 <5 <5 - - - - - - 
F 2250 1525 - - - 1000 2150 650 - - 1350 2300 2300 - - - - - - 
La <30 N - - - N <30 30 - - N <30 62 - - - - - - 
Li <50 N - - - N <50 <50 - - N <50 <50 - - - - - - 
Mg 340 800 - - - 400 100 1280 - - 400 780 1200 - - - - - - 
Mo <5 <5 - - - N <5 <5 - - N <5 <5 - - - - - - 
Nb <20 18 - - - 34 <20 <20 - - 18 <20 <20 - - - - - - 
Ni <5 <5 - - - <5 <5 <5 - - <5 <5 <5 - - - - - - 
Pb 49 14 - - - 32 36 51 - - 16 43 49 - - - - - - 
Rb 623 417 - - - 560 471 228 - - 317 404 366 - - - - - - 
Sn <5 30 - - - 162 <5 <5 - - <5 <5 <5 - - - - - - 
Sr 8 32 - - - <5 8 12 - - 10 12 10 - - - - - - 
Zn <200 N - - - N <200 <200 - - N <200 <200 - - - - - - 

 

Zr 94 148 - - - 108 138 84 - - 108 174 220 - - - - - - 

Quartzo 41,72 36,15 35,25 35,48 29,61 34,33 36,45 34,24 35,95 36,95 34,59 33,88 39,26 37,02 36,59 36,87 39,26 37,32 39,91 
Ortoclásio 26,68 30,11 29,27 20,38 26,41 23,61 26,86 32,13 31,07 26,88 27,24 30,68 27,55 25,85 26,89 25,04 24,70 27,80 27,54 
Albita 27,14 26,58 29,06 30,19 33,77 37,94 32,83 26,17 28,89 27,76 33,04 31,34 28,25 34,31 31,44 30,70 31,70 32,43 28,30 
Anortita 0,38 2,79 0 0 4,75 - 0,44 3,54 0 3,19 0,90 0,72 0,74 0,54 2,55 2,27 0,54 0,04 1,34 
Biotita 0,91 1,51 2,69 0,33 4,60 0,61 0,45 0,44 0,50 2,29 0,62 0,87 0,80 0,84 1,21 0,25 0,06 0,17 0,45 
 Ac. - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hornblenda Ed. - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Ri. - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KS - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Coríndon 1,24 0,76 2,52 1,63 0 1,66 0,92 0,33 2,07 1,93 1,65 0,16 0,60 0,67 0,32 1,21 2,43 1,54 1,54 

 

Wolastonita - - 0 0 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TABELA 1.XXX 

Suíte Intrusiva Tabuleiro. Análises químicas e composições normativas 
 

Granitos Anitápolis Armação Gamboa 
Ribeirã

o São Miguel Tabuleiro 

Nº da Amostra 
8017/ 
564 

854/ 
49 

DT/ * 
8B 

MA/* 
553 

MA/* 
581 

854/ 
231 

8017/ 
598 

8017/ 
509 

MA/ * 
464 

MA/ * 
633 

854/ 
234.1 

8017/ 
588 

8017/ 
605 

AD/ * 
1234 

AD/* 
1295A 

AD/* 
1297A 

AD/ * 
1297C 

JT/ * 
1334 

JT/* 
1382 

Pontos Analíticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Hiperstênio En. - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Fs. - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rutilo - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Titanita 0,29 0,30 0,31 0,12 0,30 0,16 0,25 0,51 0,10 0,50 0,25 0,37 0,45 0,12 0,17 0,12 0,12 0,17 0,17 
Ilmenita - - 0,14 0,10 0 0,06 0 0 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hematita - - 0 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 0,23 0 
Magnetita 0,93 1,23 0,59 1,54 0,36 1,15 1,10 2,27 1,10 0,39 1,17 1,30 1,60 0,60 0,77 0,47 0,77 0,26 0,70 
Zircão 0,02 0,03 0 0 0 0,02 0,03 0,02 0 0 0,02 0,03 0,04 0 0 0 0 0 0 
Fluorita - 0,30 0 0 0 0,19 0,43 0,11 0 0 0,26 0,45 0,46 0 0 0 0 0 0 
Apatita 0,24 0,24 0,17 0,05 0,02 0,24 0,24 0,23 0,09 0,12 0,24 0,24 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 
Cassiterita - 0,01 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Cromita - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razão de Alcalinidade 
(WRIGHT, 1969) 

3,19 2,71 2,93 3,37 3,35 4,28 3,95 2,65 3,04 2,65 3,51 3,70 3,40 4,66 3,66 3,76 3,50 3,85 3,13 

An 0,71 4,69 0 0 7,32 0 0,73 5,73 0 5,51 1,48 1,15 1,31 0,90 4,20 3,73 0,94 0,06 2,34 
Ab 50,06 44,69 49,83 49,84 52,00 61,65 54,59 42,32 48,19 48,00 54,00 49,95 49,96 56,52 51,64 55,23 55,68 53,81 49,49 
Or 49,23 50,62 50,17 50,16 40,67 38,35 44,67 51,96 51,81 46,49 44,52 48,89 48,72 42,28 44,16 41,04 43,38 46,13 48,16 
Q 43,49 37,80 37,67 36,94 31,32 35,81 37,74 35,64 37,48 38,98 36,12 35,07 40,98 37,89 37,54 37,66 40,81 38,24 41,10 
A 55,71 56,92 62,33 63,06 58,20 64,19 61,25 57,97 62,51 54,55 61,82 63,44 57,47 60,83 57,04 57,15 57,93 61,67 56,16 
P 0,08 5,27 0 0 10,48 0 1,01 6,59 0 6,47 2,05 1,49 1,55 1,28 5,42 5,19 1,26 0,09 2,73 
Q 43,67 38,94 37,67 36,94 32,97 35,81 37,91 37,00 37,48 40,34 36,46 35,33 41,30 38,10 38,55 38,56 41,04 38,26 41,68 
Or 27,40 32,43 31,27 31,63 29,42 24,62 27,94 34,72 32,39 29,35 28,71 31,99 28,98 26,60 28,33 26,19 25,82 28,50 28,76 

 

Ab 28,40 28,63 31,06 31,43 37,61 39,57 34,14 28,28 30,12 30,31 34,82 32,68 29,72 35,30 33,12 35,25 33,14 33,24 29,56 

ID – Thornton e Tuttle 
(1960) 

                   

IC – Poldervaart e Parker 
(1964) 

                   

 
Classificação petrográfica das seguintes analisadas: 8017/564 − granito; 854/49 − alaskito; DT/8 − granito cataclástico; MA/553 − leucogranito; MA/581 − granito; 854/321 − alaskito cataclástico; 8017/598 − alaskito; 
8017/509 − granito porfirítico; MA;464 − granito; MA/633 − granito; 854/234.1 − alaskito; 8017/588 − alaskito; 8017/605 − leucogranito; AD/1234 − aplito granítico; AD/1295A − granito (?); AD/1297A − granito (?); 
AD/1297C − granito (?); JT/1334 − leucogranito porfirítico; JT/1382 − leucogranito. 
* Análises compiladas de Trainini et al. (1978) 
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1.2.14.7 − Especialização metalogenética 

Existe um acentuado inter-relacionamento espacial e temporal 
entre depósitos de estanho e rochas granitoides (HOSKING, 
1968; STEMPROK, 1979). Embora sem muita segurança, uma 
relação genética entre tais rochas e tais depósitos (HOSKING, 
1968, p. 269; FLINTER, 1971, p. 324) foi inferida (Taylor, 1979, p. 
27). 

Muitos métodos têm sido sugeridos para a prospecção dos 
depósitos de estanho: através de rasteadores mineralógicos 
(JONES, 1925; WESTERVELD, 1936; HOSKING, 1968; 
KLOOSTERMAN, 1967, 1970), através das concentrações e 
dispersões dos elementos (TAUSON; KOZLOV, 1973), por meio 
de índices petrográficos (SATTRAN; KLOMINSKY, 1970; 
FLINTER; HESP; RIGBY, 1972), usando-se índices ou razões 
geoquímicas (GROVES, 1972; HESP; RIGBY, 1974; 
LAWRENCE, 1975; SMITH; TUREK, 1976; GROVES; 
McCARTHY, 1978; JUNIPER; KLEEMAN, 1979; BOISSAVY-
VINAU; ROGER, 1980; OLADE, 1980; ISSLER et al., 1980; 
PLIMER, 1980; BISTE, 1981; LEHMANN, 1982). Tischendorf 
(1979), por sua vez, sugeriu uma lista de características 
geotectônicas, geoquímicas e mineralógicas, para serem usadas 
na identificação de granitos potencialmente portadores de 
minério. Acontece que, entretanto, tais granitos não contêm, 
necessariamente, depósitos de estanho (STEMPROK, 1979). 

Rattingan (1964) empregou os diagramas triangulares Na + K 
− Fe − Mg e Na − K − Ca para inferir o rumo da evolução 
magmática. Esses mesmos diagramas têm sido usados, também, 
para se definir campos de rochas mineralizadas. 

Plotados nesses diagramas de Rattingan (1964) (Figs. 1.117 
e 1.118), os pontos analíticos referentes aos granitos da Suíte 
Intrusiva Tabuleiro se agrupam quase totalmente no campo dos 
granitos mineralizados em estanho. 

O diagrama triangular SiO2 − CaO + MgO + FeO − Na2O + 
K2O + Al2O2, sugerido por Stemprok (1970) de acordo com Greig 
(1927) pode ser usado para se definir um campo de rochas 
mineralizadas em estanho, com poucos podendo incidir fora 
desse campo. Em tal tipo de diagrama (Fig. 1.119), os pontos 
analíticos relativos aos granitos da Suíte Intrusiva Tabuleiro se 
inscrevem no campo dos granitos mineralizados em estanho, 
registrando-se uma exceção apenas. 

 

 
 

1.2.14.8 − Considerações petrogenéticas 

Rogers e Greenberg (1981, p. 8) aventaram a possibilidade de 
que os granitos alcalinos pudessem ter sido gerados por 
diferenciação de magma ancestral cálcio-alcalino normal, com 
teor de SiO2 situado no intervalo 65-70%. Por cálculos simples, 
pode ser demonstrado que tal diferenciação é plausivel, o resíduo 
sólido da mesma sendo uma mistura ígnea normal de quartzo, 
feldspato potássico, plagioclásio e minerais ferromagnesianos. A 
formação de granito alcalino requer, em relação à de granito 
cálcio-alcalino, acentuada remoção de material máfico, 
provavelmente correspondente, na maior parte, a biotita. 

 

 
 

 
 
 

Outras origens têm sido postuladas para os magmas dos 
granitos alcalinos. Por exemplo, o Granito Manaslu do Nepal (LE 
FORT, 1973), focalizado por Rogers e Greenberg (1981, Tabela 
I), apresenta razão Sr87/Sr86 inicial maior do que 0,72, sendo 
claramente derivado de anatexia crustal (HAMET; ALLEGRE, 
1976, 1978; VIDAL, 1978). Uma contribuição crustal tem sido 
admitida na formação dos granitos velhos do Novo México 
(CONDIE, 1978; CONDIE; BUDDING, 1979). 

Em muitos modelos de geração de rochas félsicas, é admitido 
que pelo menos algum material félsico pré-existia (granodiorito, 
tonalito, granulito), a fim de se justificar o alto conteúdo de 
elementos litófilos naquelas rochas. 

Por outro lado, inúmeras suítes de granitos alcalinos não 
apresentam evidências de contribuição crustal, como por exemplo 
no Egito oriental (ROGERS et al., 1978). 

Conforme foi visto, a Suíte Intrusiva Tabuleiro, que transpassa 
o substrato petrotectônico do Complexo Canguçu, é composta por 
granitos alcalinos gerados em ambiente tectônico distensional, 
fortemente diferenciados, provenientes de fundidos crustais e 
magmas ácidos de arco vulcânico, com especialização 
metalogenética em Sn, W, Mo e CaF2. Trata-se de granitos 
caracteristicamente anorogênicos, ou do tipo-A, na acepção de 
Loiselle e Wones (1979), ou suíte 4, no sentido de Strong (1980). 

Os estudos radiométricos realizados na Suíte Intrusiva 
Tabuleiro, através do Granito Armação (rocha total), forneceram 
isócrona Rb-Sr de 570 ± 25 MA, com razão Sr87/Sr86 inicial de 
0,708 Basei (1980 apud TEIXEIRA, 1982). 

A razão Sr87/Sr86 inicial de um granito se destaca como 
parâmetro elucidativo da origem e proveniência da geodinâmica 
do mesmo. Segundo Chappell e White (1974), os granitos tipo-S 
têm razões de estrôncio iniciais relativamente altas (Sr87/Sr86

i = 
0,708), contendo mais estrôncio radiogênico do que os granitos 
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do tipo-I, que possuem razões iniciais entre 0,704 e 0,706. Bonin 
(1975) relatou que: “com base na relação Sr87/Sr86 inicial das 
rochas, admite-se uma origem a partir do manto para uma relação 
compreendida entre 0,702 e 0,703, uma origem crustal certa 
acima de 0,712 e, entre as duas, várias explicações, das quais a 
mais corrente é a da contaminação de um magma básico pela 
crosta siálica”. Loiselle e Wones (1979) estipularam, para os 
granitos tipo-A, razões Sr87/Sr86 iniciais no intervalo de 0,703 a 
0,712. Collins et al. (1982) asseveraram, entretanto, que os 
granitos tipo-A têm razão Sr87/Sr86 inicial extremamente variável, 
estendendo-se de 0,703 (p. ex. Complexo Evisa, Córsega – 
BONIN; GRELOU-ORSINI; VIALETTE, 1978) até mais de 0,720 
(e. g. Granitos Jovens da Nigéria − VAN BREEMEN; 
HUTCHINSON; BOWDEN, 1975). 

Razões Sr87/Sr86 iniciais baixas servem de suporte, assim, 
para um modelo de origem a partir do manto, através de 
cristalização fracionada de fontes máficas e intermediárias, 
enquanto razões Sr87/Sr86 iniciais altas sugerem origem crustal. 
No caso da Suíte Intrusiva Tabuleiro, que revelou Sr87/Sr86 inicial 
de 0,708, que pode ser considerada como mais ou menos alta, é 
plausível admitir-se que os granitos tenham sido gerados na 
crosta continental, com alguma contaminação de material 
proveniente do manto, quando os tratos rochosos do Complexo 
Canguçu eram submetidos a um episódio geodinâmico 
distensional (Episódio Campo Alegre − KAUL; COITINHO; 
ISSLER, 1982), caracterizado pela elaboração de rifts 
intracontinentais acompanhados por granitogênese – 
vulcanogênese – sedimentogênese de características cratônicas. 
 
 
1.2.15 − Suíte Intrusiva Serra do Mar 
 
1.2.15.1 − Generalidades 

A intensiva e extensiva granitogênese confinada nos domínios 
das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, entre os limites da 
borda diagonal sudeste dos tratos petrotectônicos do Grupo 
Açungui, os limites da borda transversa setentrional dos terrenos 
petrotectônicos do Grupo Brusque e a linha de costa atlântica 
expressa-se por um elenco de granitos bastante peculiares, 
intrometidos no substrato petrotectônico granulítico, greenstone e 
gnáissico – migmatítico dos complexos Luiz Alves e Paraíba do 
Sul. 

As diversas contribuições para o discernimento dessa 
granitogênese advêm dos trabalhos de Maack (1961b); Fuck, 
Marini e Trein (1967a); Melcher et al. (1973); Monaco, Zir Filho e 
Valentini (1974); Wernick e Gomes (1974) ; Gomes et al. (1975a e 
b); Bettencourt, Wernick e Penalva (1976); Kaul (1976c); Wernick 
e Gomes (1977); Wernick e Penalva (1978); Hasui, Carneiro e 
Bistrichi (1978); Trainini et al. (1978); Wernick (1979); Fernandes 
e Trainini (1979); Issler et al. (1979); Silva, Silva e Sintoni (1981); 
Mello et al. (1981). 

Não obstante a existência de tantos trabalhos, a real natureza 
de cada figurante do elenco desta granitogênese e da 
minerogênese a ela associada é assunto que, sob a perspectiva 
de modernas abordagens geológicas, vinha se mostrando carente 
de investigação. 

Kaul et al. (1982), embasados numa série de dados 
petrográficos, geocronológicos, litoquímicos e metalogenéticos, 
bem como nas recomendações de Sohl (1977), propuseram 
formalmente a designação de Suíte Intrusiva Serra do Mar para o 
conjunto de granitos produzidos por essa granitogênese, 
considerados como de natureza “anorogênica” e relacionados a 
processos geodinâmicos de elaboração de rifts intracontinentais. 

Aos 16 granitos considerados originalmente por Kaul et al. 
(1982) como componentes dessa suíte, somam-se, aqui, 12 
outros, de características idênticas às daqueles, porém alojados 
em epimetamorfitos do Grupo Açungui. 

 
1.2.15.2 − Distribuição na área 

Os terrenos rochosos que constituem a Suíte Intrusiva Serra do 
Mar compreendem as seguintes intrusões de granitos alcalinos e 
excepcionalmente peralcalinos (Fig. 1.120): Agudos, Alto Turvo, 
Anhangava, Barra do Bromado, Campina do Veado, Cerne, 
Corupá, Dona Francisca, Graciosa, Guaraú, Ilha do Cardoso, 
Joaquim Murtinho, Mandira, Marumbi, Morro Redondo, Piedade, 
Piraí, Rio Abaixo, Serra Alta, Serra da Igreja, Serra do Paratiú, 
Serra do Carambeí e Subida, distribuídos nas folhas SG.22-X-A, 
X-B, X-C, X-D e Z-B e SG.23-V-A, V-C, sob a forma de stocks. 

“Granito Agudos”: assoma, principalmente, na região de 
Agudos do Sul, sob a forma de stock, grosso modo fusoide, 
orientado segundo a direção N10oE. 

“Granito Alto Turvo”: aflora a leste da localidade de Rio 
Pardinho, sob a forma de um stock longilíneo, orientado segundo 
a direção N45ºE. 

“Granito Anhangava”: ocorre a leste da localidade de 
Piraquara, sob a forma de um pequeno stock alongado segundo a 
direção N-S. 

“Granito Barra do Bromado”: emerge 2 km a noroeste da 
confluência do rio Bromado com o Piedade, nas margens deste 
último, ocorrendo sob a forma de um pequeno stock com 0,5 km2 
de área, alongado segundo a direção NE-SO. 

“Granito Campina do Veado”: assoma nas proximidades da 
localidade de Campina Bonita (ex.: Campina do Veado), 
ocupando uma área de aproximadamente 16 km2. Possui uma 
forma irregular, com ligeira elongação NE-SO.  

“Granito Cerne”: emerge no núcleo de uma anticlinal ectinítica 
do Grupo Açungui, com direção geral NE-SO. Tem forma 
aproximadamente elíptica, com o eixo maior de 19 km nesta 
direção, e eixo menor de  4,5 km na direção NO-SE, cobrindo 
uma área de aproximadamente 45 km2, sendo, em consequência, 
classificado como um stock. Localizado na região de Retiro – 
Cerne – Ouro Fino de Baixo – Jacusal até o Campo das Flores, 
Estado do Paraná. 

“Granito Corupá”: aparece na região de Corupá, sob a forma 
de um pequeno stock côncavo, nos limites meridionais das 
vulcânicas básicas, intermediárias e ácidas do Grupo Campo 
Alegre. 

“Granito Dona Francisca”: edifica a serra Queimadas, sob a 
forma de um pequeno stock irregular. 

“Granito Graciosa”: constitui as serras da Graciosa, dos 
Órgãos, Mãe Catira e Farinha Seca, sob a forma de um stock 
irregular alongado segundo a direção N-S. 

“Granito Guaraú”: emerge nos limites dos estados do Paraná 
e de São Paulo, mais precisamente na margem esquerda do rio 
Guaraú, sob a forma de um stock irregular alongado segundo a 
direção N15ºE. 

“Granito Ilha do Cardoso”: assoma na ilha que lhe empresta o 
nome, a sul da localidade de Cananéia, sob a forma de um 
pequeno stock, aproximadamente circular. 

“Granito Joaquim Murtinho”: assoma poucos quilômetros a 
sudeste da Estação Joaquim Murtinho, Estado do Paraná. Possui 
uma forma grosso modo poligonal e está balizado por 
falhamentos. 

“Granito Mandira”: edifica a serra da Mandira, na região da 
localidade homônima, sob a forma de um stock estreito e 
longilíneo, segundo a direção N45ºE. 

“Granito Marumbi”: constitui o Pico do Marumbi, a leste da 
cidade de Curitiba, sob a forma de um stock alongado, grosso 
modo segundo N-S. 

“Granito Morro Redondo”: assoma a oeste da localidade da 
Garuva, entre os estados de Santa Catarina e do Paraná, sob a 
forma de um stock grosso modo retangular, segundo a direção 
noroeste. 

“Granito Piedade”: assoma sob a forma de um stock alongado 
segundo NE-SO, ocupando o núcleo de uma anticlinal. O corpo 
aproximadamente elíptico  tem um comprimento de cerca de 12 
km e uma largura máxima de 2 km, cobrindo uma área de cerca 
de 15 km2, aflorando a noroeste de Rio Branco do Sul, na 
margem direita do rio Piedade, Estado do Paraná. 

“Granito Piraí”: aflora nas cabeceiras do rio Piraí, a oeste da 
cidade de Joinville, sob a forma de um pequeno stock. 

“Granito Rio Abaixo”: assoma ao Sul da localidade do Rio 
Abaixo, cerca de 5 km a noroeste de Rio Branco do Sul, Estado 
do Paraná, invadindo metassedimentos do Grupo Açungui sob a 
forma de um pequeno stock com área de cerca de 1 km2. 

“Granito Serra Alta”: assoma na localidade de Serra Alta, a sul 
da cidade de São Bento do Sul, sob a forma de uma pequena 
intrusão. 

“Granito Serra da Igreja”: constitui a serra homônima, a 
sudeste da cidade de Curitiba, e a leste das vulcânicas 
intermediárias a ácidas do Grupo Guaratubinha. 

“Granito Serra do Paratiú”: constitui a serra homônima, a sul 
da localidade de Pariquera-Açu, sob a forma de um pequeno 
stock. 

“Granito Serra do Carambeí”: edifica a serra do Carambeí, ao 
sul de Castro; assoma com a forma alongada, orientada na 
direção NE-SO, com uma superfície de cerca de 40 km2, e está 
inteiramente envolvido pelo Granito Cunhaporanga. 
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“Granito Subida”: assoma na região da localidade de Subida, 
ao sul da cidade de Ibirama, sob a forma de um stock, alojado em 

domínios do Grupo Itajaí. 

 

 
1.2.15.3 − Posição estratigráfica 

O posicionamento estatigráfico da Suíte Intrusiva Serra do Mar, 
bem como o seu inter-relacionamento com as demais unidades 
litoestratigráficas das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, 
advêm de relações de campo, intercruzamento de dados 
geocronológicos e analogias geotectônicas com granitos alcalinos 
e peralcalinos de natureza anorogênica. Com referência aos 

dados de campo imputados ao ambiente tectônico de 
intrometimento da Suíte Intrusiva Serra do Mar, tem-se que seus 
componentes são intrusivos nos complexos Luiz Alves e Paraíba 
do Sul e no Grupo Açungui, através de intromissão mecânica, 
com o desenvolvimento predominante de contatos tectônicos, 
enquanto os contatos térmicos são raros ou inexistentes. Deste 
modo, a Suíte Intrusiva Serra do Mar é ulterior a tais unidades 
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litoestratigráficas. Em termos geocronológicos, os complexos Luiz 
Alves e Paraíba do Sul são bastante distintos, sendo aquele 
gerado no Arqueano e Protezoico Inferior, com estabilização 
tectônica regional atingida no final do Evento Transamazônico, há 
cerca de 1.800 MA (KAUL; TEIXEIRA, 1982), e este gerado 
possivelmente no Protezoico Inferior e afetado  por metamorfismo 
regional por volta de 1.400 MA, bem como por migmatização e 
rejuvenescimento no Evento Geodinâmico Brasiliano. Por 
conseguinte, a Suíte Intrusiva Serra do Mar é ulterior a este 
evento, gerada por volta de 450-600 MA, através de uma 
geodinâmica que elaborava rifts intracontinentais, a qual foi 
reconhecida como Episódio Campo Alegre (KAUL; COITINHO; 
ISSLER, 1982). Na sucessão de unidades litoestratigráficas das 
folhas SG.22 Curitiba, parte da folha SG.21 Asunción e folha SG 
23 Iguape, a Suíte Intrusiva Serra do Mar é homotaxial da Suíte 
Intrusiva Tabuleiro, referíveis, ambas, ao Pré-Cambriano Superior 
e Eopaleozoico, na coluna geocronológica de Muratov (1977). 
 
1.2.15.4 − Geocronologia 

Dispõe-se, para a Suíte Intrusiva Serra do Mar, de 17 resultados 
radiométricos convencionais pelo método Rb-Sr em rocha total 
(Tab. 1.XXXI) e de 14 resultados radiométricos pelo método K-Ar 
obtidos em anfibólio, biotita e feldspatos de diferentes litologias 
(Tab. 1.XXXII) (Fig. 1.121). Com dados pelos métodos Rb-Sr 
foram construídas 3 isócronas, a seguir comentadas. 

Na Figura 1.122, a isócrona Rb/Sr, com 3 pontos referentes 
ao Granito Agudos, demonstra idade de 600 ± 10 MA, e razão 
Sr87/Sr86 inicial de 0,704 ± 0,0001. 

Na Figura 1.123, duas isócronas Rb/Sr, com pontos 
relacionados aos granitos Graciosa, Anhangava e Marumbi. A 
primeira, com 3 pontos refletindo idade de 513 ± 13 MA e razão 
Sr87/Sr86 inicial de 0,7119 ± 0,0006; a segunda, com 5 pontos, 
exibindo idade dd 492 ± 16 MA, e razão Sr87/Sr86 inicial de 0,7124 
± 0,0009. 

Na Figura 1.124, duas isócronas Rb/Sr, com pontos 
referentes aos granitos Corupá, Morro Redondo, Mandira e 
Guaraú. A primeira, com 3 pontos, denotando idade de 596 ± 7 
MA e razão Sr87/Sr86 inicial de 0,7062 ± 0,0009; a segunda 
isócrona aproximada, idade de cerca de 540 MA. 

Com relação ao Granito Subida, Teixeira (1982), registrou a 
idade de 526 ± MA e razão inicial de 0,702, segundo informes 
cedidos a este autor por Basei (1980). 

Essas idades isocrônicas, como se vê, determinam um 
intervalo de tempo de cerca de 100 MA. de atividade ígnea 
alcalina e peralcalina de natureza pós-cinemática (anorogênica) 
na acepção de Marmo (1971, p. 27), que transpassou os 
complexos Luiz Alves e Paraíba do Sul, bem como o Grupo 
Açungui.  

As razões Sr87/Sr86 iniciais, por sua vez , variam de 0,702 a 
0,713, merecendo alguns comentários, com base na bibliografia 
geológica que serve de suporte às conclusões no final deste item. 

Segundo Chappell e White (1974), os granitos tipo-S têm 
razões de estrôncio iniciais relativamente altas (Sr87/Sr86 > 0,708). 
Eles por conseguinte contêm mais estrôncio radiogênico do que 
os granitos  tipo-I, que demonstram razões de estrôncio iniciais 
relativamente baixas (Sr87/Sr86 = 0,704). Bonin (1975) relatou: 
“Com base na relação Sr87/Sr86 inicial das rochas, admite-se uma 
origem a partir do manto para uma relação compreendida entre 
0,702 e 0,703, uma origem crustal certa acima de 0,712, e, entre 
as duas, várias explicações, das quais a mais corrente é a 
contaminação de um magma básico pela crosta siálica”. Loiselle 
e Wones (1979) fixaram, para os granitos tipo-A, razões Sr87/Sr86 
iniciais no intervalo de 0,703 a 0,712. Collins et al. (1982) 
asseveram, por sua vez, que os granitos do tipo-A têm razão 
Sr87/Sr86 inicial extremamente variável, estendendo-se de 0,703 
(p. ex. Complexo Evisa, Córsega – BONIN; GRELOU-ORSINI; 
VIALETTE, 1978) até acima de 0,720 (p. ex. Granitos Jovens da 
Nigéria − VAN BREEMEN; HUTCHINSON; BOWDEN, 1975). 
Destacaram, também, que razões iniciais baixas sugerem um 
modelo de cristalização fracionada de fontes máficas a 
intermediárias, observando que tais razões caracterizam os 
granitos tipo-A associados a sienitos e rochas mais máficas. 

Com base nos comentários acima registrados, os granitos da 
presente suíte (granitos tipo-A) tiveram, desta forma, as origens 
seguintes, conforme referido por Kaul et al. (1982): Granitos 
Agudos e Subida, com razões iniciais de 0,704 e 0,702, 
respectivamente, originaram-se diretamente do manto, por 
diferenciação magmática; granitos Graciosa, Anhangava e 
Marumbi, com razão inicial de 0,712, tiveram origem crustal; 
granitos Corupá, Morro Redondo, Mandira e Guaraú, finalmente, 

com razão inicial de 0,706, são produtos da interação de material 
do manto com material da base da crosta siálica. 

 
 

1.2.15.5 − Litologias e petrografia 

A caracterização petrográfica, bem como a geologia geral, a 
ambiência tectônica e a toponímia dos diversos granitos da Suíte 
Intrusiva Serra do Mar provêm de diferentes trabalhos: Granitos 
Agudos (FUCK; MARINI; TREIN, 1967a); Granito Alto Turvo 
(CORDANI; BITTENCOURT, 1967); Granito Anhangava (FUCK, 
1967); Granito Barra do Bromado (MARINI, 1970); Granito 
Campina do Veado (KAEFER; ALGARTE, 1972b); Granito Cerne 
(MURATORI, 1966); Granito Corupá (ALBUQUERQUE et al., 
1971); Granito Graciosa (CORDANI; GIRARDI, 1967); Granito 
Guaraú (MORGENTAL et al., 1975); Granito Ilha do Cardoso 
(MORGENTAL et al., 1975); Granito Joaquim Murtinho 
(BERTOLDO et al., 1970); Granito Mandira (MORGENTAL et al., 
1975); Granito Marumbi (MAACK, 1961b; FUCK; MARINI; TREIN, 
1967b; CORDANI; GIRARDI, 1967); Granito Morro Redondo 
(MAACK, 1961b); Granito Piedade (MARINI, 1970); Granito Piraí 
(ALBUQUERQUE et al., 1971); Granito Rio Abaixo (MARINI, 
1970); Granito Serra Alta (TRAININI, 1974); Granito Serra da 
Igreja (MURATORI; TREIN; FUCK, 1969b); Granito Serra do 
Paratiú (MORGENTAL et al., 1975); Granito Serra do Carambeí 
(FUCK, 1967); Granito Subida (KAUL; BONOW, 1980). 

Alguns desses corpos graníticos também foram, de maneira 
geral ou especificamente, abordados por Maack (1961b); Fuck, 
Marini e Trein (1967a); Melcher et al. (1973); Monaco, Zir Filho e 
Valentini (1974); Wernick e Gomes (1974); Kaul (1976c); Wernick 
e Gomes (1977); Wernick e Penalva (1978); Hasui, Carneiro e 
Bistrichi (1980); Trainini et al. (1978); Wernick (1979); Fernandes 
e Trainini (1979); Issler (1979); Issler et al. (1979, 1980); Silva, 
Silva e Sintoni (1981); Mello et al. (1981). 

Segundo os dados de Moreira e Marimon (1982), 
complementados pelas informações dos autores supracitados, as 
características petrográficas sumárias do elenco de granitos da 
Suíte Intrusiva Serra do Mar são as que seguem. 

“Granito Agudos”: explicita-se, petrograficamente, como uma 
rocha da composição do granito, mais especificamente biotita-
granito, embora tenham sido identificados biotita-migrogranitos, 
hornblenda-granitos, microgranodioritos e granitos cataclásticos. 
Leucocrático, coloração cinza-clara a rosa clara, granulação 
média e fina, textura granular hipidiomórfica ou xenomórfica. 
Componentes essenciais são: quartzo, ortoclásio ou o dimorfo 
microclínio (catáclase), oligoclásio, biotita, muscovita (deutérica), 
hornblenda; os minerais acessórios compreendem apatita, 
fluorita, zircão e minerais opacos (magnetita e/ou ilmenita); os 
minerais de alteração consistem em clorita, epídoto e argilo-
minerais. 

“Granito Alto Turvo”: exemplifica-se, petrograficamente, como 
uma rocha da composição do biotita-granito. Leucocrático, 
coloração cinza-clara a rosa clara, granulação média a fina, 
textura xenomórfica. Componentes essenciais são: quartzo, 
ortoclásio, oligoclásio, biotita, hornblenda; os minerais acessórios 
constam de apatita, zircão e minerais opacos (magnetita e/ou 
ilmenita); os minerais de alteração abrangem clorita, epídoto e 
argilo-minerais. 

“Granito Anhangava”: exprime-se, petrograficamente, como 
uma rocha da constituição do granito. Leucocrático, coloração 
cinza-clara a rosa clara, granulação média a fina, textura granular 
hipidiomórfica ou xenomórfica. Componentes essenciais: quartzo, 
ortoclásio, oligoclásio, biotita; os minerais acessórios incluem 
apatita, fluorita, zircão e minerais opacos (magnetita e/ou 
ilmenita); os minerais de alteração constam de clorita, epídoto e 
argilo-minerais. 

“Granito Barra do Bromado”: expressa-se, petrograficamente, 
como uma rocha da composição do granito. Leucocrático, 
coloração rosa a rosa clara, granulação média, textura granular 
hipidiomórfica. Componentes essenciais: quartzo, ortoclásio, 
biotita; os minerais acessórios compreendem apatita, fluorita, 
zircão e minerais opacos (magnetita e pirita). 

“Granito Campina do Veado”: expõe-se, petrograficamente, 
como uma rocha da composição do granito. Leucocrático, 
coloração rósea-avermelhada, granulação média a grosseira, 
textura inequigranular hipautomórfica e granular hipidiomórfica. 
Componentes essenciais: quartzo, ortoclásio ou seu dimorfo, 
microclínio, oligoclásio; hornblenda, biotita e muscovita são 
relativamente escassas; os minerais acessórios incluem apatita e 
zircão; os minerais de alteração compreendem clorita, sericita e 
caulinita. 
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TABELA 1.XXXI 

Suíte Intrusiva Serra do Mar −−−− Dados Radiométricos Rb-Sr em rocha total 

N.º Fig. 1 Ocorrência N.º Campo Litologia N.º Lab. Rb(ppm) Sr(ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86 Idade (MA) Fonte 

166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 

Corupá 
Corupá 
Corupá 
Agudos 
Agudos 
Agudos 
Graciosa 
Graciosa 
Graciosa 
Anhangava 
Marumbi 
Carambeí 
Morro Redondo 
Guaraú 
Mandira 
Mandira 
Subida 

851-JCDT-74 
881-PKCW-62 
881-PKCW-61 

VG-181 
VG-200 
VG-227 

PG-3 
A-294B 

A-469 
MO-159 
MO-257 
IL-295B 

881-PKCW-66 
GB-54 

874-LK-91 
892-JC-340 

AK-534 

Sienito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 

4860 
4636 
4620 
  537 
 538 
 540 
 128 
 129 
 126 
 133 
 114 
3816 
4615 
  116 
5493 

5590 ≡ 5478 
       1797 

  132,6 
190,5 
  49,0 
  58,9 
  96,0 
187,0 
148,0 
182,0 
185,0 
225,0 
202,0 
460,6 
148,1 
255,0 
248,3 

228,32* 
114,7 

12,31 
13,13 
46,4 

1490,0 
280,3 
153,5 
428,0 
108,0 
131,6 
92,5 
17,3 
13,3 
62,7 

10,08 
15,95 

18,03* 
53,5 

31,918 ± 0,727 
46,920 ± 1,074 

3,06 ± 0,06 
0,114 ± 0,00 
0,992 ± 0,02 
3,536 ± 0,01 
0,98 ± 0,02 
4,88 ± 0,10 
4,06 ±0,09 

7,05 ± 0,14 
33,71 ± 0,66 
107,4 ± 2,6 
6,87 ± 0,14 
73,3 ± 1,40 

46,53 ± 0,90 
37,814 ± 0,884 
6,232 ± 0,177 

0,9717 ± 0,0009 
1,0395 ± 0,0008 
0,7283 ± 0,0008 
0,7050 ± 0,0007 
0,7125 ± 0,0002 
0,7343 ± 0,0009 
0,7190 ± 0,0005 
0,7470 ± 0,0006 
0,7420 ±0,0003 

0,7600 ± 0,0005 
0,970± 0,110 

1,610 ± 0,004 
0,7670 ± 0,0012 

1,288 ± 0,018 
1,0452 ± 0,0020 
1,0318 ± 0,0011 
0,7499 ± 0,0008 

542 ± 13 
496 ± 12 

- 
- 
- 
- 
- 

603 ± 92 
610 ± 60 
538 ± 55 
551 ± 28 
586 ± 14 
602 ± 29 
549 ± 54 
513 ± 12 
605 ± 15 
505 ± 27 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
4 

Constantes: λ Rb = 1,42 x 10 -11 anos -1; Rb85/Rb87 = 2,6039  ±  0,047; (Sr87/Sr86)i = 0,705  ±  0,002. 
*  por diluição isotópica  
** valores normalizados para Sr86/Sr88 = 0,1194  
Fonte:   1 − Vide Geologia 1 

2 − Girardi et al. (1974) 
3 − Cordani e Kawashita (1971) 
4 − Dado inédito CPGeo − Convênio CPRM/IGUSP 
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TABELA 1.XXXII 
Suíte Intrusiva Serra do Mar −−−− Dados Radiométricos K-Ar em rocha total 

Nº Fig. 1 Ocorrência N.º Campo Litologia Mat. Nº Lab. %K 
  

Idade (MA) Fonte 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 

Corupá 
Marumbi 
Marumbi 
Marumbi 
Guaraú 
Guaraú 
Alto Turvo 
Carambeí 
Carambeí 
Carambeí 
I. Cardoso 
Corpo Básico 
Corpo Básico 
Corpo Básico 

881-PK-CW-61 
MO-133 
MO-56e 
MO-161 
3/2012 
IG-283 
3/2016 
IL-296E 
IL-295 
IL-299 
GM-IC 
VG-170 
VG-170 
VG-170 

Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Granito 
Diabásico 
Diabásico 
Diabásico 

ANF. 
ANF. 
BIOT. 
BIOT. 
BIOT. 
BIOT. 
BIOT. 
ANF. 
ANF. 
FELD. 
ANF. 
BIOT. 
ANF. 
PLAG. 

       4407   
1244 
1250 
1687 

56 
874 
121 

3528 
3538 
3529 
484 

2634 
2647 
2812 

  0,6305  
  0,668 
  6,424 
  6,645 
  4,210 
  7,250 
  4,080 
  0,885 
  0,840 
  5,487 
  1,160 
  2,207 
  1,189 
  1,641 

1,484 
1,790 
16,80 
15,01 
  8,34 
16,30 
12,20 
  1,33 
  9,38 
15,50 
  3,35 
  5,45 
  3,35 
  3,22 

  5,92 
14,90 
  2,70 
  2,60 
  2,30 
  1,40 
  1,10 

        19,1 
8,5 
5,6 
4,5 

         43,3 
6,2 

        18,1 

523 ± 19 
577 ± 36 
564 ± 29 
496 ± 35 
390 ± 10 
490 ± 15 
630 ± 20 
345 ±  7 
261 ±  4 
603 ± 21 
610 ± 20 
527 ± 30 
600 ± 14 
435 ± 13  

1 
2 A 
2 A 
2 A 
3 
3 
3 

2 B 
2 B 
2 B 
4/2 
5 
5 
5 

Constantes: λε  = 0,581 x 10 -10 anos -1;λβ = 4,962 x 10 -10 anos; % ATOM. DE K40 em Ktotal = 0,01167. 
Fonte:          1 − Vide Geologia 1 

2 − Dado inédito CPGeo: (A) Análise por P. Abrão; (B) Convênio CPRM/IGUSP 
3 − Cordani e Kawashita (1971) 
4 − Determinação no Departamento de Geodésia e Geofísica da Universidade de Cambridge 

 
 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP  %Ar40 

(atm) 
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 “Granito Cerne”: exemplifica-se, petrograficamente, como 
uma rocha da composição do granito. Leucocrático, coloração 
cinza-clara a rosa clara, granulação média a fina, textura 
hipidiomórfica. Componentes essenciais: quartzo, ortoclásio, 
oligoclásio, biotita, hornblenda; os minerais acessórios incluem 
apatita, fluorita, zircão e minerais opacos (magnetita e/ou 
ilmenita); os minerais de alteração constam de clorita, epídoto e 
argilo-minerais. 

“Granito Corupá”: expressa-se, petrograficamente, como uma 
rocha da composição do granito, com termos entre sienitos e 
quartzo-sienitos sódicos. Leucocrático, coloração cinza-clara a 
rosa clara, granulação média a fina, textura hipidiomórfica e 
gráfica. Constituintes essenciais são: quartzo, ortoclásio, 
plagioclásio, hornblenda sódica (hastingsita); riebeckita, aegirina e 
aegirina-augita, os minerais acessórios incluem apatita, zircão e 
minerais opacos (magnetita e/ou ilmenita); os minerais de 
alteração consistem em clorita, epídoto e argilo-minerais.  

“Granito Dona Francisca”: demonstra-se, petrograficamente, 
como uma rocha da composição do alaskito. Leucocrático, 
coloração cinza-clara a rosa clara, granulação média a fina, 
textura granular hipidiomórfica e gráfica. Componentes essenciais 
são: quartzo, ortoclásio, oligoclásio, biotita (pouca a rara); os 
minerais acessórios constam de apatita, zircão e minerais opacos 
(magnetita), os minerais de alteração compreendem clorita, 
epídoto e argilo-minerais. 

“Granito Graciosa”: mostra-se, petrograficamente, como uma 
rocha de constituição do granito. Leucocrático, coloração cinza-
clara a rosa clara, granulação média a fina, textura granular 
hipidiomórfica e porfirítica. Componentes essenciais são: quartzo, 
ortoclásio, oligoclásio, biotita, hornblenda sódica (hastingsita); os 
minerais acessórios incluem apatita, zircão, fluorita e minerais 
opacos (ilmenita); os minerais de alteração constam de clorita, 
epídoto e argilo-minerais. 

“Granito Guaraú”: revela-se, petrograficamente, como uma 
rocha da composição do granito. Leucocrático, coloração cinza-
clara a rosa clara, granulação média a fina, textura granular 
hipidiomórfica. Componentes essenciais são: quartzo, ortoclásio, 
oligoclásio, biotita; os minerais acessórios constam de apatita, 
zircão, fluorita e minerais opacos (magnetita e/ou ilmenita); os 
minerais de alteração compreendem clorita, epídoto e argilo-
minerais. 

“Granito Ilha do Cardoso”: explicita-se, petrograficamente, 
como uma rocha da constituição do granito com sintomas de 
metassomatose potássica com a neoformação de blastos de 
feldspato-K. Leucocrático, coloração cinza-clara a rosa clara , 
granulação média a fina, textura porfiroblástica ou xenoblástica. 
Componentes essenciais são: quartzo, ortoclásio e seu dimorfo 
microclínio, oligoclásio, biotita, hornblenda (esporádica); os 
minerais acessórios compreendem apatita, zircão e minerais 
opacos (magnetita e/ou ilmenita); os minerais de alteração 
constam de clorita, epídoto e argilo-minerais. 

“Granito Joaquim Murtinho”: petrograficamente, demonstra-se 
como uma rocha da composição do alaskito. Leucocrático, 
coloração rósea clara a quase avermelhada, granulação média a 
fina, textura granular hipidiomórfica. Componentes essenciais 
são: ortoclásio ou seu dimorfo microclínio, quartzo subordinado, 
com poucos máficos (biotita e hornblenda); os minerais 
acessórios são apatita, zircão e minerais opacos.  

“Granito Mandira”: exemplifica-se, petrograficamente, como 
uma rocha da composição do granito. Leucocrático, coloração 
cinza-clara a rosa clara, granulação média a fina, textura granular 
hipidiomórfica e porfíritica (rapakivi, conforme SILVA; SILVA; 
SINTONI, 1981). Constituintes essenciais são: quartzo, ortoclásio 
(auréolas no ortoclásio), biotita, muscovita (deutérica), hornblenda 
e riebeckita; os minerais acessórios constam de zircão, apatita, 
fluorita e minerais opacos (ilmenita); os minerais de alteração 
compreendem clorita, epídoto e argilo-minerais. 

“Granito Marumbi”: expressa-se, petrograficamente, como 
uma rocha da composição do riebeckita-granito. Leucocrático, 
coloração cinza-clara a rosa clara, granulação média a fina, 
textura granular e hipidiomórfica e xenomórfica. Constituintes 
essenciais são: quartzo, ortoclásio, oligoclásio, biotita, riebeckita; 
os minerais acessórios compreendem zircão, apatita, fluorita e 
minerais opacos (magnetita); os minerais de alteração constam 
de clorita, epídoto e argilo-minerais. 

“Granito Morro Redondo”: exprime-se, petrograficamente, 
como uma rocha da constituição do alaskito, riebeckita-granito, 
aegirina-quartzo e riebeckita-aegirina-granito. Leucocrático, 
coloração cinza-clara a rosa clara, granulação média a fina, 
textura granular hipidiomórfica ou xenomórfica (subordinada). 

Constituintes essenciais são: quartzo, ortoclásio, oligoclásio, 
biotita, hastingsita, riebeckita, aegirina e aegirina-augita; os 
minerais acessórios constam de zircão, apatita, fluorita e minerais 
opacos (ilmenita); os minerais de alteração compreendem clorita, 
epídoto e argilo-minerais. 

“Granito Piedade”: exemplifica-se, petrograficamente, como 
uma rocha da composição do granito. Leucocrático, coloração 
cinza-clara a rosa clara, granulação média, textura hipidiomórfica 
granular. Seus principais minerais são: ortoclásio, hornblenda, 
quartzo, oligoclásio e biotita; os minerais acessórios 
compreendem clorita, epídoto, minerais opacos e argilo-minerais. 

“Granito Piraí”: demonstra-se, petrograficamente, como uma 
rocha da composição do alaskito. Leucocrático, coloração cinza-
clara a rosa clara, granulação média a fina, textura gráfica e 
cataclástica. Componentes essenciais são: quartzo, ortoclásio, 
biotita (subordinada); os minerais acessórios incluem apatita, 
zircão e minerais opacos (magnetita); os minerais de alteração 
constam de clorita, epídoto e argilo-minerais. 

“Granito Rio Abaixo”: exprime-se, petrograficamente, como 
uma rocha da composição do biotita-granito. Leucocrático, 
coloração rosa com pintas pretas de biotita, textura granular 
hipidiomórfica. Constituintes essenciais são: quartzo, microclínio 
micropertítico, oligoclásio (An 25%) e biotita; os minerais 
acessórios constam de fluorita, esfênio apatita e molibdenita. 
Veios centimétricos que cortam a rocha exibem clorita, pistacita, 
fluorita e pirita.  

“Granito Serra Alta”: exibe-se, petrograficamente, como uma 
rocha da constituição do riebeckita-granito. Leucocrático, 
coloração cinza-clara a rosa clara, granulação média a fina, 
textura granular hipidiomórfica. Constituintes essenciais são: 
quartzo, ortoclásio, biotita, riebeckita; os minerais acessórios 
constam de zircão, apatita, fluorita e minerais opacos (magnetita); 
os minerais de alteração incluem a clorita, epídoto e argilo-
minerais. 

“Granito Serra da Igreja”: mostra-se, petrograficamente, como 
uma rocha da composição do granito. Leucocrático, coloração 
cinza-clara a rosa clara, granulação média a fina, textura granular 
hipidiomórfica. Componentes essenciais são: quartzo, ortoclásio, 
biotita; os minerais acessórios compreendem apatita, zircão e 
minerais opacos (magnetita); os minerais de alteração constam 
de clorita, epídoto e argilo-minerais. 

“Granito Serra do Paratiú”: exemplifica-se, petrograficamente, 
como uma rocha da composição do granito. Leucocrático, 
coloração cinza-clara a rosa clara, granulação média a fina, 
textura granular hipidiomórfica. Componentes essenciais são: 
quartzo, ortoclásio, biotita; os minerais acessórios incluem apatita, 
zircão e minerais opacos (ilmenita); os minerais de alteração 
compreendem clorita, epídoto e argilo-minerais. 

“Granito Serra do Carambeí”: demonstra-se, 
petrograficamente, como uma rocha da composição do alaskito. 
Leucocrático, coloração rósea-avermelhada ou branca rósea 
característica, granulação média a grossa, textura granular 
hipidiomórfica. Componentes essenciais são: quartzo, ortoclásio, 
oligoclásio e biotita; os minerais acessórios incluem apatita, zircão 
e minerais opacos; os minerais de alteração constam de clorita e 
argilo-minerais (caulinita). 

“Granito Subida”: explicita-se, petrograficamente, como uma 
rocha da constituição do alaskito. Leucocrático, coloração cinza-
clara a rosa clara, granulação média a fina, textura granular 
hipidiomórfica e granofírica. Componentes essenciais são: 
quartzo, ortoclásio, biotita; os minerais acessórios compreendem 
apatita, zircão e minerais opacos (magnetita); os minerais de 
alteração constam de clorita, epídoto e argilo-minerais. 
 
1.2.15.6 − Caracterização litoquímica 

Dispõe-se de 53 resultados de análises químicas (elementos 
maiores e menores) de amostras de granitos e granitoides  da 
Suíte Intrusiva Serra do Mar (Tab. 1.XXXIII). 

Aplicados em alguns diagramas discriminantes, esses dados 
revelaram o que se segue. 

No diagrama SiO2 contra  Na2 + K2O% de Zubkov (1967) (Fig. 
1.125), os pontos analíticos se situam desde as proximidades dos 
campos do nefelina-sienito e sienito, ascendendo para o limite 
direito do campo do granito, onde se aglomeram, transpassando, 
enfim, para os limites superiores deste campo em razão dos altos 
teores de SiO2. 

No diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975) (Fig. 1.126), os 
pontos analíticos se situam predominantemente no campo do 
álcali-feldspato-granito; subordinadamente, no campo do granito; 



 150  

excepcionalmente, no campo do quartzo-álcali-feldspato-sienito. 
Uns poucos estão nos campos do quartzo-sienito, sienito, 
quartzo-monzonito e monzonito. 

No diagrama Q-A-P de Streckeisen (1975), moldura por 
Lameyre (1980) e Lameyre e Bowden (1982) (Fig. 1.126), os 
pontos analíticos denotam razões normativas que o inserem 
predominantemente no campo 5 dos granitoides aluminosos 
encontrados nas províncias alcalinas; secundariamente, no 
campo 6 dos granitoides alcalinos e peralcalinos; 
excepcionalmente, no campo 4 cálcio-alcalino-monzonítico (alto 
K). 

No diagrama SiO2 contra log Al2O3 + CaO + (K2O + 
Na2O)/Al2O3 + CaO − (K2O + Na2O) de Wright (1969) (Fig. 1.127), 
os pontos analíticos estão, preferencialmente, no campo alcalino, 
excepcionalmente no campo cálcio-alcalino, e secundariamente 
no campo peralcalino. 

No diagrama SiO2 contra Log10 (K2O/MgO) de Rogers e 
Greenberg (1981) (Fig. 1.128), os pontos analíticos estão inscritos 
quase totalmente no campo dos granitos alcalinos, com alguns 
pontos margeando externamente os limites deste campo, 
secundariamente no campo dos batólitos cálcio-alcalinos. 
Excepcionalmente, se situam fora desses campos. 

Nos diagramas FeO* − (Na2O + K2O) – MgO e CaO/Na2O + 
K2O − SiO2 de Petro, Vogel e Wilband (1979) (Figs. 1.129 e 
1.130), os pontos analíticos relacionados aos granitos da Suíte 
Intrusiva Serra do Mar esboçam: no primeiro, um arranjo em 
ascensão cuja tendência é dar um alinhamento aproximadamente 
paralelo ao lado (Na2O + K2O) − FeO* do diagrama, fato 
característico das suítes distensionais, enquanto, no segundo, 
uma disposição grosso modo em ascensão, interceptando a 
razão CaO/Na2O + K2O no valor de 1,00, correspondendo a um 
valor de SiO2 entre 50-56%, assemelhando-se, numericamente, 
às suítes distensionais dos referidos autores. 

No diagrama de Rb-Ba-Sr de El Bouseily e El Sokkary (1975), 
com o campo de Biste (1979, 1981, 1982) (Fig. 1.131), os pontos 
analíticos demonstram razões geoquímicas que os inscrevem, 
predominantemente, no campo dos granitos fortemente 
diferenciados; secundariamente, no campo  dos granitos normais 
e anômalos; excepcionalmente, no campo dos grandioritos. 

No diagrama de Pearce e Gale (1977) (Fig. 1.132), os pontos 
analíticos externam razões geoquímicas que os inscrevem no 
campo dos fundidos crustais, sendo que alguns denotam valores 
de Rb (64 a 324 ppm) e Nb (42 a 82 ppm) que os colocam no 
campo de superposição, revelando serem magmas ácidos de 
arco vulcânico. As exceções sugerem magmas ácidos intraplaca. 

No diagrama FeO/Fe2O3 − ID de Ishihara et al. (1979) (Fig. 
1.133), os pontos analíticos expressam razões químicas e 
normativas que os situam quase por igual nos campos das séries 
magnetita e ilmenita. 
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TABELA 1.XXXIII 
Suíte Intrusiva Serra do Mar. Análises Químicas e Composições Normativas 

 

Granitos Agudos do Sul Alto Turvo Anhangava 
B.Bro-
mado Campina do Veado 

N.º da Amostra 
848/     
37 A 

848/  
41 

851/  
65 

851/  
66 

848/  
19 

874/   
95 

848/  
33 

848/  
34 

848/     
9 A 

874/  
58 

874/     
59 A 

Pontos Analíticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SiO2  71,89 71,50 70,00 69,79 69,94 75,12 69,96 71,83 66,70 74,84 75,40 
Al2O3 13,66 13,96 16,22 15,06 13,50 14,10 13,52 12,51 15,27 13,21 13,49 
Fe2O3 N N 0,81 1,37 N 0,35 N 0,10 N 0,55 0,27 
FeO 2,49 2,20 0,40 0,98 3,98 0,74 3,80 3,26 3,08 0,66 0,97 
MnO 0,11 0,11 < 0,10 < 0,10 0,11 0,10 0,15 0,11 0,10 0,10 0,10 
MgO 0,35 0,38 < 1,00 < 1,00 1,09 0,14 0,63 0,54 1,42 0,16 0,13 
CaO 0,55 0,69 0,78 1,52 1,65 0,42 1,24 0,53 1,07 0,83 0,90 
Na2O 4,75 4,87 5,82 3,71 3,37 3,53 4,49 5,36 4,49 4,12 4,23 
K2O 4,75 4,87 3,39 4,29 4,74 5,29 4,86 4,61 5,36 4,51 4,12 
TiO2 0,25 0,41 0,10 0,28 0,40 0,10 0,27 0,36 0,45 0,10 0,10 
P2O5 0,06 0,05 < 0,10 < 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,12 0,10 0,10 
H2O 0,12 0,05 0,30 0,15 0,08 - 0,13 0,08 0,39 - - 
PF 0,29 0,43 1,19 1,01 0,20 0,10 0,13 N 0,78 0,73 0,83 

 

TOTAL 99,15 99,47 99,91 99,21 99,16 100,09 99,15 99,26 98,24 99,91 100,64 

B 50 50 < 10 < 10 110 < 10 115 90 130 < 10 66 
Ba 3000 700 790 890 7800 68 1300 900 11700 94 54 
Be 110 110 < 5 < 5 50 < 2 80 95 40 4 4 
Cu 35 35 < 5 < 5 39 < 5 35 43 41 < 5 < 5 
Cr 140 132 < 5 < 5 175 < 5 163 170 163 < 5 < 5 
F 0 0 205 850 N 525 0 0 N 1100 2050 
La - - < 30 < 30 - < 30 - - - < 30 < 30 
Li 150 180 < 50 < 50 56 < 50 75 11 34 < 50 < 50 
Mg 40 117 800 3680 1000 500 1400 37 3600 300 500 
Mo 0 0 < 5 < 5 0 < 5 0 0 0 < 5 < 5 
Nb N N < 5 8 N 82 N N N 25 20 
Ni 123 125 < 5 < 5 56 < 5 140 98 57 < 5 < 5 
Pb 115 175 64 32 43 < 10 120 155 45 < 10 < 10 
Rb - - 149 190 - 224 - - - 426 484 
Sn 25 18 < 5 < 5 60 < 5 91 22 2 < 5 < 5 
Sr 0 0 740 550 5 27 0 0 4 40 44 
Zn 187 200 < 200 < 200 53 < 200 163 287 131 < 200 < 200 

 

Zr N N 96 226 1000 48 N 4400 4700 52 69 

Quartzo 25,29 23,67 21,98 21,61 28,68 33,91 23,70 25,76 19,74 32,74 34,08 
Ortoclásio 24,12 25,13 17,77 25,42 20,34 30,04 22,34 21,83 24,77 25,82 22,83 
Albita 40,60 41,58 49,82 35,52 28,70 29,85 38,33 38,71 37,93 35,11 35,81 
Anortita 1,94 1,33 3,22 6,47 7,76 0,79 2,41 - - 2,43 2,06 
Biotita 7,22 6,65 3,64 4,90 13,08 2,02 11,27 9,23 11,05 1,70 2,60 

Ac.            
Ed. - - - - - - - - - - - 

                  
Hornblenda 

Ri - - - - - - - 0,59 - - - 
KS - - - - - - - - - - - 
Coríndon - 0,01 1,83 2,51 - 2,28 - 1,48 2,08 0,67 1,32 
Wolastonita 0,07 - - - 0,01 - 1,03 0,51 - - - 

En. - - - - - - - - - - - Hiperstênio 
Fs. - - - - - - - - - - - 

Rutilo - - - - - - - - - - - 
Titanita 0,62 1,02 0,25 0,78 0,99 0,24 0,67 0,88 - 0,25 0,24 
Ilmenita - - - - - - - - 0,85 - - 
Hematita - - - - - - - - - - - 
Magnetita - - 1,21 2,29 - 0,52 - - - 0,82 0,40 
Zircão - - 0,02 0,05 0,20 0,01 - 0,88 0,94 0,01 0,01 
Fluorita - - 0,02 0,18 - 0,09 - - - 0,21 0,40 
Apatita 0,14 0,12 0,24 0,27 0,24 0,23 0,24 0,13 0,28 0,24 0,23 
Cassiterita - - - - 0,01 - 0,01 - - - - 

 

Cromita - - - - - - - - - - - 

Razão de Alcalinidade (WRIGHT, 
1969) 

5,03 4,97 3,36 2,62 2,60 2,89 4,10 7,49 3,44 3,84 3,76 

A n 2,91 2,67 4,55 9,60 13,66 1,30 3,81 0 0 3,84 3,39 
Ab 60,90 60,67 70,35 52,69 50,53 49,19 60,76 63,95 60,49 55,42 58,99 
Or 36,18 36,66 25,10 37,71 35,81 49,51 35,42 36,05 39,51 40,74 37,62 
Q 29,50 25,67 23,68 24,28 33,86 35,58 27,31 29,85 23,94 34,06 35,95 
A 67,10 69,29 64,51 60,36 48,09 62,51 65,62 70,15 76,06 60,26 58,75 
P 5,40 5,04 11,70 15,36 18,35 1,64 7,07 0 0 5,68 5,30 
Q 28,10 26,19 24,53 26,18 36,91 36,15 28,09 29,85 23,94 34,95 36,75 
Or 26,80 27,80 19,84 30,79 26,17 32,03 26,48 25,29 30,05 27,56 24,63 

 

Ab 45,10 46,01 55,62 43,03 36,92 31,82 45,43 44,86 46,01 37,49 38,62 

Thorton e Tuttle (1960) 90,00 90,39 91,42 85,12 77,92 96,10 84,37 87,19 85,46 94,35 94,05 

Poldevaart e Parker (1964) 1,94 1,83 3,22 6,47 7,76 0,79 2,41 0 0 2,43 2,06 
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Granitos 
Campina do 

Veado Cerne Corupá D. Francisca Graciosa 

N.º da Amostra 
874/          
61 A 

873/      
210 

873/ 
214 

848/  
42 

851/  
57 

851/      
58 A 

851/  
74 

881/   
59 

881/ 
61 

881/ 
62 

851/  
109 

851/  
110 

848/      
17 A 

848/    
28B 

Pontos Analíticos 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

SiO2  74,95 68,86 65,20 65,92 64,75 70,04 72,85 62,10 61,90 74,92 71,03 71,75 69,09 69,49 
Al2O3 13,36 15,17 16,09 15,35 15,84 12,64 12,28 16,10 16,90 11,52 13,67 13,62 14,56 13,83 
Fe2O3 0,19 0,76 1,05 0,03 3,45 3,48 0,22 2,91 1,59 1,27 1,20 1,16 N 0,27 
FeO 0,80 1,48 2,28 3,37 1,12 0,87 2,81 3,68 2,89 1,43 0,70 0,50 3,21 3,83 
MnO 0,10 < 0,10 < 0,10 0,11 0,11 < 0,10 < 0,10 0,20 0,12 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,10 0,12 
MgO 0,10 0,70 1,09 1,19 < 1,00 < 1,00 < 1,00 1,04 0,54 < 0,10 < 1,00 < 1,00 0,78 0,57 
CaO 0,57 1,12 0,72 1,47 0,91 0,31 0,28 2,30 1,70 0,17 0,45 0,55 1,13 0,98 
Na2O 3,03 4,31 3,18 4,12 5,67 4,99 4,07 5,17 5,48 4,36 3,73 3,94 3,74 4,37 
K2O 5,28 5,82 6,90 6,24 5,29 4,74 5,04 3,70 6,08 3,50 5,23 5,22 5,74 5,37 
TiO2 0,10 0,43 0,70 0,82 0,39 0,38 0,16 0,11 0,28 0,48 0,28 0,23 0,32 0,45 
P2O5 0 0,16 0,18 0,28 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,15 0,14 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,10 0,13 
H2O - 0,32 0,43 0,02 0,48 0,51 0,31 0,22 0,22 0,30 0,35 0,97 0,07 0,07 
PF 1,31 1,11 1,59 0,49 0,71 1,03 0,95 0,85 0,70 0,48 1,12 0,92 0,37 0,10 

 

TOTAL 99,79 100,02 99,08 99,39 99,34 99,68 99,86 98,31 98,32 98,43 98,61 99,09 99,21 99,58 

B < 10 < 10 < 10 115 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 110 110 
Ba 180 1480 1640 800 174 270 56 848 1020 23 500 480 5900 5900 
Be 2 N N 80 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 65 50 
Cu 6 6 8 47 < 5 < 5 < 5 17 < 5 < 5 16 < 5 31 39 
Cr < 5 16 26 142 < 5 < 5 < 5 21 < 5 < 5 < 5 < 5 106 121 
F 1375 2900 1125 0 1050 650 2025 900 725 1550 605 700 N N 
La 64 N 590 - 200 < 30 170 190 38 < 30 < 30 < 30 - - 
Li <50 N N 10 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 72 36 
Mg 0,05 5400 5400 2800 1410 1280 320 8300 3560 146 1440 1080 900 600 
Mo < 5 N N 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0 0 
Nb < 20 18 16 N 16 22 26 20 12 26 < 5 < 5 N N 
Ni < 5 10 12 126 < 5 < 5 < 5 17 9 < 5 < 5 < 5 31 29 
Pb < 10 32 24 215 12 32 54 12 < 10 24 44 30 23 30 
Rb 594 232 208 - 131 157 162 84 64 226 200 163 - - 
Sn < 5 < 5 < 5 13 < 5 < 5 < 5 8 < 5 < 5 < 5 < 5 10 0 
Sr 88 720 720 7 32 42 24 226 114 10 96 104 7 5 
Zn < 200 N N 163 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 58 94 

 

Zr 43 260 314 N 840 700 1020 800 158 770 230 104 2600 1400 

Quartzo 36,90 20,68 20,25 16,44 10,50 23,54 30,08 13,85 4,50 36,82 29,65 28,76 22,03 21,85 
Ortoclásio 30,35 31,43 36,70 29,94 29,29 26,01 24,25 16,55 32,46 20,17 28,98 28,96 28,02 25,51 
Albita 26,01 27,53 27,53 35,22 48,52 39,07 34,74 44,75 47,43 37,61 32,33 33,92 31,84 37,03 
Anortita 1,56 1,53 - 2,80 1,87 - - 9,95 3,64 - 0,37 0,98 5,07 2,26 
Biotita 5,56 5,17 8,03 12,03 3,33 3,34 9,94 9,50 7,18 1,54 3,97 3,52 10,23 10,68 
 Ac. - 0 0 - - - - - - - - - - - 
Hornblenda Ed. - 0 0 - - - - - - - - - - - 
 Ri - 0 0 - - - - - - - - - - - 
KS - 0 0 - - (NS)0,40 - - - - - - - - 
Coríndon 2,13 1,23 3,47 0,81 0,11 - 0,13 0,03 - 0,57 1,73 1,16 0,35 - 
Wolastonita - - - - - - - - 1,19 - - - - 0,58 
Hiperstênio En. - - - - - - - - - - - - - - 
 Fs. - - - - - - - - - - - - - - 
Rutilo - - - - - - - - - - - - - - 
Titanita 0,25 1,06 1,62 2,03 0,97 0,39 - 0,28 0,70 - 0,70 0,57 0,79 1,10 
Ilmenita - - 0,10 - - 0,43 0,31 - - 0,93 - - - - 
Hematita - - - - 0,79 3,01 - - - - - - - - 
Magnetita 0,28 1,13 1,59 0,04 4,02 - 0,33 4,40 2,40 1,91 1,82 1,74 - 0,40 
Zircão 0,01 0,05 0,06 - 0,17 0,14 0,21 0,16 0,03 0,15 0,05 0,02 0,53 0,28 
Fluorita 0,29 0,57 0,20 - 0,20 0,12 0,21 0,16 0,13 0,05 0,11 0,13 - - 
Apatita - 0,38 0,44 0,67 0,24 0,24 0,24 0,36 0,34 0,24 0,24 0,24 0,24 0,31 
Cassiterita - - - - - - - 0,0015 - - - - - - 

 

Cromita - - - - - - - - - - - - - - 

Razão de Alcalinidade (WRIGHT, 
1969) 

2,54 3,25 3,22 2,92 4,79 7,04 4,68 2,89 3,87 5,10 3,24 3,51 2,82 3,88 

A n 2,69 2,19 0 4,12 2,35 0 0 13,96 4,36 0 0,60 1,53 7,81 3,49 
Ab 44,91 52,72 42,86 51,82 60,89 60,04 58,90 62,81 56,78 65,09 52,42 53,12 49,04 57,14 
Or 52,40 45,09 57,14 44,06 36,76 39,96 41,10 23,23 38,86 34,90 46,98 45,34 43,15 39,36 
Q 38,92 22,88 23,97 19,47 11,64 26,56 33,78 16,27 5,11 38,92 32,46 31,05 26,10 25,21 
A 58,10 73,54 76,03 73,64 83,05 73,44 66,22 52,29 85,32 61,08 66,68 66,69 62,57 68,69 
P 2,98 3,58 0 6,89 5,31 0 0 31,44 9,57 0 0,85 2,26 11,33 6,09 
Q 39,57 23,28 23,97 20,14 11,89 26,56 33,78 18,43 5,34 38,92 32,60 31,38 27,69 25,89 
Or 32,54 35,57 43,44 36,70 33,17 29,35 27,22 22,02 38,46 21,32 31,85 31,60 33,84 30,23 

 

Ab 27,89 41,35 32,59 43,16 54,94 44,09 39,00 59,55 56,20 39,76 35,55 37,02 38,46 43,88 

Thorton e Tuttle (1960) - 90,15 88,01 82,41 88,58 88,75 89,42 75,35 84,42 95,32 92,79 92,82 83,67 84,66 

Poldevaart e Parker (1964) - 1,53 0 2,80 1,87 0 0 9,95 3,64 0 0,37 0,9795 5,07 2,26 
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Granitos Graciosa Guaraú Ilha do Cardoso Mandira Marumbi 
Morro 

Redondo 

N.º da Amostra 
848/     
31B 

874/    
87.1 

874/   
87.2 

874/      
88 

PT/           
11 A 

PT/  
11B 

874/       
90 

874/  
91 

892/    
340 

848/          
30 A 

848/   32 848/4
3 A 

851/          
83 

Pontos Analíticos 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

SiO2  73,42 76,20 74,40 71,64 63,80 60,90 72,91 75,30 73,36 74,60 71,61 71,93 72,83 
Al2O3 11,62 12,30 12,56 13,79 15,80 16,40 12,97 12,76 12,40 11,86 13,19 12,74 13,51 
Fe2O3 0,85 0,45 1,18 1,84 4,36 2,80 0,30 0,10 0,61 1,31 N 1,19 0,16 
FeO 3,07 0,66 0,29 0,39 1,44 1,46 0,95 1,31 1,07 0,48 3,08 2,71 1,42 
MnO 0,11 0,10 < 0,10 0,10 < 0,10 0,13 0,18 0,10 0,10 < 0,10 0,11 0,11 < 0,10 
MgO 0,50 0,10 < 0,10 0,34 0,66 1,03 < 0,10 0,28 0,23 0,47 0,46 0,34 < 1,00 
CaO 4,40 0,21 0,45 1,39 1,80 3,28 0,24 0,84 0,86 0,46 0,51 0,32 0,57 
Na2O 3,87 1,68 4,04 3,69 6,78 6,20 7,31 3,84 3,41 3,83 4,49 4,74 4,10 
K2O 5,11 4,29 3,96 5,73 4,33 5,26 3,61 4,74 5,11 4,60 5,49 4,74 5,09 
TiO2 0,20 0,10 0,10 0,32 0,31 0,49 0,10 0,17 0,21 0,16 0,27 0,40 0,21 
P2O5 0,06 0,10 < 0,10 0,10 < 0,10 0,12 0,10 0,10 0,10 < 0,10 0,07 0,06 < 0,10 
H2O 0,11 - - - - - - - - - 0,08 N 0,26 
PF 0,15 0,54 0,53 0,54 0,58 0,56 0,48 0,58 0,63 0,29 N 0,25 1,02 

 

TOTAL 99,36 96,73 97,81 100,37 100,06 98,63 99,25 100,12 98,09 98,26 99,28 99,53 100,37 

B 130 < 10 < 10 56 < 10 < 10 70 < 10 < 10 < 10 145 175 < 10 
Ba 2200 34 320 600 2320 2080 31 112 200 118 500 600 480 
Be 85 4 2 < 2 < 2 < 2 4 4 3 5 70 100 < 5 
Cu 41 < 5 6 < 5 14 25 6 5 22 7 35 38 < 5 
Cr 140 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 150 160 < 5 
F N 100 3900 1700 805 1115 1850 3150 1900 3400 0 0 1000 
La - < 30 < 30 < 30 46 30 50 < 30 100 120 - - < 30 
Li 60 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 70 160 < 50 
Mg 100 200 100 1300 4200 4600 0,05 0,07 0,05 200 27 67 1160 
Mo 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0 - < 5 
Nb N < 10 50 < 10 20 20 58 22 < 10 20 N N 5 
Ni 53 < 5 < 5 < 5 6 7 < 5 < 5 < 5 < 5 126 125 < 5 
Pb 35 < 10 < 10 < 10 50 50 < 10 < 10 < 10 < 10 125 235 30 
Rb - 482 533 269 183 162 314 306 272 314 - - 200 
Sn 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 18 7 < 5 
Sr 10 100 27 66 893 980 40 49 52 37 0 5 92 
Zn 58 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 237 338 < 200 

 

Zr 2100 72 200 210 420 380 320 110 124 240 N 320 156 

Quartzo 30,57 51,95 36,66 26,20 5,89 1,06 24,85 33,93 33,91 32,05 24,59 25,56 29,18 
Ortoclásio 26,04 25,47 23,77 32,89 24,11 28,78 20,70 25,69 29,21 12,22 27,43 24,69 26,12 
Albita 31,44 14,77 35,06 31,22 57,26 53,32 47,32 32,61 29,56 29,92 37,53 39,22 34,97 
Anortita 0 0 0 4,14 0 1,41 - 2,05 1,66 0 - - 091 
Biotita 7,19 1,45 0,34 1,45 2,18 4,17 1,35 4,07 2,87 22,52 8,93 5,73 6,67 

Ac.  - - 0 - - - - - 0 - - - 
Ed. - - - 0 - - - - - 0 - - - 

               
Hornblenda 

Ri 2,51 - - 0 - - 1,78 - - 0 - 1,70 - 
KS - - - 0 - - - - - 0 (NS)0,17 - - 
Coríndon - 5,08 1,67 0 - - 3,36 - - 0,54 - - 0,93 
Wolastonita 0,56 - 0 0,01 3,11 5,26 - 0,57 0,68 0 0,52 - - 

En. - - 0 0 0 0 - - - 0 - - - Hiperstênio 
Fs. - - 0 0 0 0 - - - 0 - - - 

Rutilo - - 0 0 0 0 - - - 0 - - - 
Titanita 0,49 - 0 0,79 0,76 1,22 - 0,42 0,53 0 0,67 0,93 0,52 
Ilmenita - 0,20 0,19 - 0 0 0,19 - - 0,28 - 0,04 - 
Hematita - - 0,54 - 1,15 0 - - - 0 - - - 
Magnetita 0,63 0,69 1,00 2,72 4,70 4,20 - 0,15 0,92 1,79 - 1,33 0,24 
Zircão 0,42 0,01 0,04 0,04 0,08 0,08 0,06 0,02 0,03 0,04 - 0,64 0,03 
Fluorita - 0,12 0,48 0,31 0,15 0,21 0,15 0,26 0,38 0,43 - - 0,19 
Apatita 0,14 0,24 0,24 0,23 0,24 0,29 0,23 0,24 0,24 0,22 0,17 0,14 0,24 
Cassiterita - - 0 - 0 0 - - - 0 - - - 

 

Cromita - - 0 - 0 0 - - - 0 - - - 

Razão de Alcalinidade (WRIGHT, 
1969) 

4,62 2,83 4,19 2,89 4,42 3,79 10,54 3,59 3,12 4,29 4,80 6,30 3,79 

A n 0 0 0 6,06 0 1,69 0 3,40 2,74 0 0 0 1,48 
Ab 54,70 36,70 59,60 45,75 70,37 63,85 69,57 54,03 48,91 71,01 57,78 61,37 56,40 
Or 45,30 63,30 40,40 48,19 29,63 34,46 30,43 42,57 48,34 28,99 42,22 38,63 42,12 
Q 34,72 56,35 38,39 27,24 6,75 1,26 26,76 35,99 35,95 43,20 27,46 28,56 32,00 
A 65,28 43,65 61,61 64,18 93,25 94,14 73,24 59,28 60,61 56,80 72,54 71,43 65,70 
P 0 0 0 8,08 0 4,61 0 4,73 3,44 0 0 0 2,30 
Q 34,72 56,35 38,39 29,01 6,75 1,28 26,76 36,79 36,59 43,20 27,46 28,56 32,33 
Or 29,57 16,02 24,89 36,42 27,63 34,61 22,29 27,85 31,52 16,47 30,63 27,60 28,93 

 

Ab 35,71 27,63 36,72 34,57 65,62 64,11 50,95 35,36 31,89 40,33 41,91 43,84 38,79 

Thorton e Tuttle (1960) 88,47 97,29  90,34   92,93 92,81 93,39  89,55 90,12 91,23 

Poldevaart e Parker (1964) 0 0  4,14   0 2,05 1,66  0 0 0,91 
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Granitos Morro Redondo Piedade Piraí 
Rio 

Abaixo 
Serra 
Alta Serra da 

Igreja 

Serra 
Paratiú Serra do Carambeí Subida 

N.º da Amostra 
851/    
113 

881/  
66 

848/      
10 A 

851/   
82 

848/    
4 A 

851/   
63 

PT/              
25B 

892/ 
342 

873/  
162 

873/ 
182 

881/   
17 

881/  
23 

881/  
25 

881/  
28 

881/    
32 

Pontos Analíticos 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

SiO2  73,20 75,30 64,35 70,11 66,70 74,18 73,10 73,82 75,81 75,42 75,50 72,28 73,66 73,52 75,70 
Al2O3 13,36 12,18 14,62 14,40 14,78 11,14 11,50 12,32 12,86 13,13 11,95 12,58 12,40 12,50 12,00 
Fe2O3 0,16 0,63 1,50 1,05 N 2,30 0,53 0,56 0,79 0,68 1,36 1,42 1,59 1,13 1,06 
FeO 0,35 0,88 3,31 1,05 3,14 1,15 1,74 1,66 1,35 0,91 0,76 1,20 0,80 1,10 0,79 
MnO < 0,10 < 0,10 0,08 < 0,10 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 
MgO < 1,00 0,18 1,51 < 1,00 1,55 < 1,00 0,89 0,22 0,20 < 0,10 0,13 0,31 0,14 0,14 0,13 
CaO 0,54 0,60 1,19 0,77 1,32 < 0,10 0,28 0,99 0,23 0,15 0,36 0,38 0,61 0,57 0,30 
Na2O 4,10 3,56 3,86 4,32 4,37 4,16 5,93 3,11 4,28 4,46 4,00 4,25 4,04 4,19 3,91 
K2O 4,99 4,07 6,61 5,38 5,62 3,34 4,92 5,22 4,01 4,35 3,80 3,65 3,65 3,87 3,59 
TiO2 0,20 0,30 0,63 0,32 0,45 0,18 0,29 0,19 < 0,10 < 0,10 0,22 0,34 0,28 0,19 < 0,10 
P2O5 < 0,10 0,10 0,22 < 0,10 0,16 0,10 < 0,10 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 
H2O 0,31 0,22 0,44 0,34 0,16 0,27 - - 0,14 0,12 < 0,10 0,19 0,24 0,24 0,29 
PF 0,91 0,83 0,85 0,98 0,79 0,78 0,37 0,46 0,72 0,81 0,80 1,01 0,91 0,71 1,05 

 

TOTAL 100,01 98,73 98,73 99,59 98,98 99,57 99,77 99,75 100,55 100,31 99,08 97,62 98,28 98,12 98,83 

B < 10 < 10 90 < 10 60 < 10 < 10 66 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 24 
Ba 478 620 17200 640 13100 108 104 216 24 24 46 430 580 488 110 
Be < 5 < 5 75 < 5 90 < 5 < 2 4 N N < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
Cu 17 < 5 43 < 5 41 < 5 20 12 132 < 5 < 5 < 15 < 5 < 5 < 5 
Cr < 5 < 5 136 < 5 151 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
F 700 1400 N 950 N 550 160 1550 4400 1650 2400 1750 1550 1600 1650 
La < 30 < 30 - < 30 - 730 < 30 50 N N 30 78 70 54 20 
Li < 50 < 50 12 < 50 34 < 50 < 50 < 50 N N < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 
Mg 1190 722 4000 1800 3900 184 200 0,08 12000 800 534 1402 904 770 856 
Mo < 5 < 5 - < 5 - < 5 < 5 6 N N < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
Nb < 5 21 N < 5 N 46 < 20 20 200 38 40 20 30 24 21 

 

Ni < 5 < 5 57 < 5 57 < 5 6 10 < 5 < 5 6 6 < 5 < 5 < 5 
 Pb 38 28 45 38 50 144 36 38 18 14 30 14 16 14 12 
 Rb 183 210 - 166 - 324 132 361 552 442 181 150 131 160 154 
 Sn < 5 < 5 - < 5 16 < 5 < 5 < 5 80 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 
 Sr 113 114 10 108 7 7 < 5 73 < 5 < 5 < 5 92 202 114 38 
 Zn < 200 < 200 61 < 200 69 < 200 < 200 < 200 300 N < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 
 Zr 72 176 2600 202 2500 1760 590 148 314 174 442 400 400 470 242 

Quartzo 29,90 39,34 14,56 23,76 17,28 33,11 28,80 35,04 35,57 32,97 38,25 34,64 36,62 34,76 40,04 
Ortoclásio 27,41 23,20 32,51 28,99 25,72 23,58 25,84 28,85 21,95 24,80 22,45 21,04 21,54 22,19 20,94 
Albita 34,97 30,72 33,09 37,02 37,37 33,46 31,91 26,74 36,23 37,91 34,37 37,14 35,03 36,31 33,78 
Anortita 1,03 0,53 3,08 1,61 4,16 - 0 2,64 - - - - 0,53 0,56 - 
Biotita 3,32 2,22 11,34 4,89 12,69 3,33 5,28 4,24 2,96 1,74 0,53 1,95 0,88 2,08 1,18 

Ac. - - - - - - 0 - - - - - - - - 
Ed. - - - - - - 0 - - - - - - - - 

     
Hornblenda 

Ri - - - - - 3,64 3,24 - - - - - - - - 
KS - - - - - - 3,88(NS) - - - - - - - - 
Coríndon 0,85 1,77 - 0,90 - - 0 0,61 1,48 1,09 1,28 1,69 1,65 1,25 1,72 
Wolastonita - - 0,53 - 0,78 - 0 - - - - - - - - 

En. - - - - - - 0 - - - - - - - - Hiperstênio 
Fs. - - - - - - 0 - - - - - - - - 

Rutilo - - - - - - 0 - - - - - - - - 
Titanita 0,49 0,75 1,56 0,80 1,11 - 0,51 0,47 - - - 0,10 0,70 0,48 - 
Ilmenita - - - - - 0,34 0,15 - 0,19 0,19 0,42 0,59 - - 0,19 
Hematita 0,18 - - - - 1,19 0 - - - - - - - - 
Magnetita 1,47 0,95 0,24 1,57 - 0,79 0 0,84 1,17 1,01 2,04 2,17 2,41 1,71 1,60 
Zircão 0,01 0,03 0,53 0,04 0,51 0,36 0,12 0,03 0,06 0,03 0,09 0,08 0,08 0,10 0,05 
Fluorita 0,13 0,27 - 0,18 - - 0,01 0,30 0,14 0,03 0,33 0,35 0,31 0,32 0,25 
Apatita 0,24 0,24 0,53 0,24 0,38 0,19 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
Cassiterita - - - - - - 0 - 0,01 - - - - - - 

 

Cromita - - - - - - 0 - - - - - - - - 

Razão de Alcalinidade 
(WRIGHT, 1969) 

3,88 3,52 2,91 3,65 3,37 6,70 24,33 2,75 4,45 4,99 4,46 4,12 3,89 4,22 4,12 

A n 1,62 0,91 4,49 2,38 6,18 0 0 4,53 0 0 0 0 0,92 0,94 0 
Ab 55,15 56,46 48,18 54,74 55,57 58,67 55,26 45,92 62,27 60,45 60,84 63,84 61,35 61,49 61,73 
Or 43,22 42,63 47,33 42,86 38,25 41,33 44,74 49,55 37,73 39,55 39,51 36,16 37,73 73,57 38,27 
Q 32,05 41,96 17,49 26,00 20,44 36,73 33,27 37,57 37,94 34,46 40,23 37,32 39,07 37,05 42,25 
A 65,49 56,82 75,36 70,00 68,48 63,27 66,73 57,20 62,06 65,54 59,77 62,68 59,47 61,40 57,75 
P 2,46 1,22 7,15 3,89 11,07 0 0 5,23 0 0 0 0 1,46 1,55 0 
Q 32,40 42,18 18,17 26,46 21,50 36,73 33,27 38,66 37,94 34,46 40,23 37,32 39,29 37,27 42,25 
Or 29,70 24,87 40,55 32,30 32,00 26,15 29,86 31,84 23,42 25,92 23,61 22,66 37,59 23,79 22,10 

 

Ab 37,90 32,94 41,28 41,24 46,50 37,12 36,87 29,50 38,64 39,62 36,16 40,02 23,12 38,94 35,65 

Thorton e Tuttle (1960) 93,14 95,06 80,70 91,71 80,87 90,51  91,26 95,30 96,80 96,44 94,59 94,93 94,61 96,54 

Poldevaart e Parker (1964) 1,03 0,50 3,08 1,61 4,18 0  2,64 0 0 0 0 0,53 0,56 0 

 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: 848/37 A − Granito; 848/41 − biotita-microgranito; 851/65 − granito; 851/66 − biotita-microgranito; 848/19 − biotita-granito; 874/95 − granito cataclástico; 848/33 
− granito; 848/34 − granito; 848/9 A − quartzo-sienito; 874/58 − granito alaskítico; 874/61 A − granito; 873/210 − alaskito; 873/214 − granito; 848/42 − granito cataclástico; 851/57 − sienito alcalino; 851/58 A − 
quartzo-sienito; 851/74 − riebeckita − quartzo-sienito; 881/59 − granito; 881/61 − sienito; 881/62 − alaskito; 851/109 − alaskito; 851/110 − alaskito; 848/17 A − biotita-granito cataclástico; 848/28 B − biotita-
hastingsita-granito; 848/31 B − granito; 874/87.1 − granito leucocrático; 874/87.2 − granito leucocrático; 874/88 − granito; PT/11 A − microgranito leucocrático; PT/11 B − biotita-hornblenda-granito; 874/90 − 
granito; 874/91 − granito 892/340 − biotita-granito; 848/30 A − granito; 848/32 − riebeckita-granito; 848/43 A − riebeckita-granito; 851/83 − alaskito; 851/113 − alaskito; 881/66 − granito cataclástico; 848/10 A − 
hornblenda-granito; 851/82 – alaskito; 848/4 A − biotita-granito cataclástico; 851/63 − riebeckita-granito; PT/25B − granito alcalino; 892/342 − granito; 873/162 − alaskito; 873/182 − alaskito; 881/17 − alaskito; 
881/23 − alaskito; 881/25 − alaskito; 881/28 − alaskito; 881/32 − alaskito granofírico. 
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1.2.15.7 − Especialização metalogenética 

Segundo Barsukov (1967), a geologia não fornece uma definição 
clara do termo “intrusão especializada metalogeneticamente”. 
Entretanto, a maioria dos pesquisadores aplica este termo a uma 
intrusão que contém um determinado elemento minério numa 
concentração que sobrepuja o valor do “clarke” por um fator de 
quatro a cinco, nas variedades das rochas que não foram 
alteradas por processos secundários e com as quais as 
manifestações do minério estão relacionadas geneticamente. 

Existe um marcante inter-relacionamento espacial e temporal 
entre ocorrência de estanho e rochas granitoides (HOSKING, 
1968; STEMPROK, 1979) e, embora sem muita segurança, uma 
relação genética (HOSKING, 1968, p. 269; FLINTER, 1971, p. 
324) é inferida entre tais ocorrências e rochas (TAYLOR, 1979, p. 
87).  

Diversos métodos foram propostos para a prospecção dos 
depósitos de estanho: através de rastreadores mineralógicos 
(JONES, 1925); (WESTERVELD, 1936; HOSKING, 1968; 
KLOOSTERMAN, 1967, 1970), através das concentrações e 
dispersões de elementos (BEUS; SITNIN, 1968; TAUSON; 
KOZLOV, 1973), por meio de índices petrológicos (SATTRAN; 
KLOMINSKY, 1970; FLINTER; HESP; RIGBY, 1972); usando 
índices ou razões geoquímicas e análise fatorial (GROVES, 
1972); (HESP; RIGBY, 1974; LAWRENCE, 1975; SMITH; 
TUREK, 1976; GROVES; McCARTHY, 1978; JUNIPER; 
KLEEMAN, 1979; BOISSAVY-VINAU; ROGER, 1980; OLADE, 
1980; ISSLER et al., 1980; PLIMER, 1980; BISTE, 1979, 1981, 
1982; LEHMANN, 1982; IMEOKPARIA, 1982). Tischendorf (1979) 
sugeriu uma lista de características geotectônicas, geoquímicas e 
mineralógicas que podem ser usadas para identificar granitos 
portadores de minério potencial. Entretanto, granitos com todas 
as características de “portadores de minério” necessariamente 
não contêm depósitos de estanho (STEMPROK, 1979). 

Rattingan (1964) utilizou os diagramas triangulares (Na + K) − 
Fe − Mg e Na − K − Ca para inferir o rumo da evolução 
magmática. Estes mesmos diagramas também têm sido usados 
para definir os campos das rochas mineralizadas. 

Deste modo, nos diagramas (Na + K) − Fe − Mg e Na − K − 
Ca de Rattingan (1964) (Figs. 1.134 e 1.135), os pontos analíticos 
do elenco dos granitos da Suíte Intrusiva Serra do Mar exibem 
razões geoquímicas tais que, no primeiro, somente alguns pontos 
jazem no campo dos granitos mineralizados em estanho, 
enquanto, no segundo, quase a totalidade dos pontos caem no 
campo dos granitos com tal mineralização. 

O diagrama triangular SiO − (CaO + MgO + FeO) − (Na2O + 
K2O + Al2O3), sugerido por Stemprok (1970), de acordo com 
Greig (1927), pode ser utilizado para definir um campo de rochas 
mineralizadas em estanho, somente com uns poucos pontos 
caindo fora de tal campo. 

Desta maneira, no diagrama SiO2 − (CaO + MgO + FeO) – 
(Na2O + K2O + Al2O3) de Stemprok (1970) de acordo com Greig 
(1927) (Fig. 1.136), os pontos analíticos referentes aos granitos 
da Suíte Intrusiva Serra do Mar externam razões químicas tais 
que somente alguns pontos jazem no campo dos granitos 
mineralizados em estanho, embora exista um aglomerado de 
pontos na margem inferior externa do campo, os demais se 
situando algo afastados. 

 

 
 

 
 
1.2.15.8 − Considerações petrogenéticas 

A Suíte Intrusiva Serra do Mar diversifica-se em 2 conjuntos de 
granitos anorogênicos. O primeiro conjunto abrange os granitos 
alcalinos de Agudos, Alto Turvo, Anhangava, Barra do Bromado, 
Campina do Veado, Cerne, Dona Francisca, Graciosa, Garaú, Ilha 
do Cardoso, Joaquim Murtinho, Piedade, Piraí, Rio Abaixo, Serra 
do Carambeí, Serra da Igreja, Serra do Paratiú e Subida. O 
segundo conjunto abarca os granitos peralcalinos de Corupá, 
Mandira, Marumbi, Morro Redondo e Serra Alta. Esses conjuntos 
de granitos transpassaram unidades litoestratigráficas de 
cratonização muito antiga, como o Complexo Luiz Alves, ou de 
cratonização mais recente,  como o Complexo Paraíba do Sul e o 
Grupo Açungui. Tais unidades integravam, ao serem atingidas por 
essa granitogênese, um “contexto anorogênico”. 

Pitcher (1979, p. 1) registrou que, no contexto anorogênico, 
granitoides podem ser produzidos pela diferenciação de magma 
básico ou pela fusão parcial de material crustal, enquanto no 
contexto orogênico eles podem ser gerados por complexa refusão 
do manto ou crosta inferior, ou podem corresponder ao estágio 
final do metamorfismo. 

Segundo Bonin e Lameyre (1978) as “características gerais 
dos complexos anorogênicos são as seguintes: estruturas 
circulares, alojados em níveis crustais rasos, em zonas 
quebradiças, longe dos orógenos, distinguindo-se em séries 
alcalinas e peralcalinas, sendo portadores de minerais ferríferos. 
Os granitos são predominantes, podendo estar acompanhados de 
sienitos saturados ou não; as rochas básicas são comuns, mas 
em menor quantidade; a associação com lavas ocorre 
frequentemente. Os complexos anorogênicos tiveram alojamento 
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em todos os períodos. O mais velho conhecido é Hassui el Fogra, 
na Mauritânia, com 2.000 MA, o mais jovem é Salton Buttes, 
Califórnia Meridional, com 16 MA. A escassez de rochas básicas 
e o alojamento de muitos complexos durante os primeiros 
estágios de atividade magmática, numa dada região, sugere que 
esses complexos sejam, provavelmente, derivados de líquidos 
extraídos inicialmente de um manto inesgotável. Estes líquidos 
podem ser produzidos por um afrouxamento da pressão ligada 
com o ascenso diapírico ou distensão em larga escala. A litosfera 
pode constituir um anteparo debaixo do qual os materiais 
alcalinos são concentrados antes da destruição do anteparo e o 
ascenso líquido para a superfície”. 

Segundo Wyllie (1981, p. 236) “os granitos anorogênicos 
devem estar associados com o desenvolvimento de temperaturas 
subcontinentais anormalmente altas. A única explanação 
satisfatória parece ser o ascenso local do manto como uma 
“pluma”, com a produção de granito anatético na crosta pelo calor 
do basalto gerado na pluma ascendente”. 

Por outro lado, Bonin (1982, p. 144-145) asseverou que: “Se a 
evolução petrogenética do magmatismo alcalino anorogênico 
começa a ser bem conhecida, o problema da sua origem suscita 
ainda certas controvérsias”. Essencialmente, dois tipos de 
hipóteses, apresentadas a seguir, são registradas. 
− Os granitos anorogênicos provêm da diferenciação a partir de 
um magma original básico. Essa idéia, tirada da escola de N. L. 
Bowen, foi ilustrada por Chapman e Williams (1935) para as 
Séries Magmáticas de White Mountain de New Hampshire, por 
Jacobson, MacLeod e Black (1958) para os Granitos Jovens da 
Nigéria e por Black (1965) para os complexos anelares do Air, etc. 
− Os granitos anorogênicos aparecem às expensas de uma crosta 
continental − inferior ou superior − que se submete a uma 
anatexia local causada por um bombeamento que provoca baixa 
pressão, concentração de fases fluidas e focalização de energia 
térmica, acompanhadas de subidas episódicas de magma 
basáltico. Esta idéia provém, no caso dos granitos anorogênicos, 
da escola britânica, com Thompson (1969) para a ilha Skye, 
Bowden (1970) para a Nigéria. 

Uma combinação desses dois tipos de hipóteses propõe uma 
dupla origem para os magmas ácidos, os granitos hiperalcalinos 
provindo do manto e os granitos aluminosos provindo da 
contaminação de líquidos inicialmente hiperalcalinos por fusão 
parcial da crosta superior. Esta hipótese, proposta por Bailey e 
Schairer (1966), é, no momento, aquela de uma boa parte da 
escola inglesa, com Wright (1970, 1973), e da escola americana, 
com Barker et al. (1975), para Pikes Peak, no Colorado, e Wones 
(1974) para os plutões devonianos do Maine. 

As causas geofísicas invocadas para se explicar esse 
magmatismo são geralmente, de dois tipos, descritos a seguir. 
− A distensão acompanhada de rift (BAILEY, 1977, 1978; BONIN; 
VIALETTE; LAMEYRE, 1972; BONIN; GRELOU-ORSINI; 
VIALETTE, 1978), ou de falhas transformantes (MARSH, 1973). 
− O aporte de energia térmica por “plumas”, provocando a 
formação de pontos quentes (MORGAN, 1971; RHODES, 1971). 

A teoria dos pontos quentes é seguidamente mais invocada 
para as cadeias de complexos anelares intracontinentais (Air: 
KARCHE; VACHETTE, 1976; Nigéria: VAN BREEMEN; 
BOWDEN, 1973; BOWDEN et al., 1976; WRIGHT, 1973), 
enquanto aquela da distensão é preferida para os rifts 
continentais (BAILEY, 1977). 

O controle do magmatismo alcalino pela litosfera, bem como 
as características das “plumas”, permanecem objeto de 
especulação, porque a espessura da litosfera, sua energia 
térmica interna, bem como a amplitude e as quantidades de 
movimento das “plumas”, se existem, são ainda mal conhecidas, 
ou seja, conhecidas por modelos numéricos aproximados. 

Rogers e Greenberg (1981, p. 8) aventaram a possibilidade 
de que os granitos alcalinos possam ter sido gerados por 
diferenciação de magma ancestral cálcio-alcalino normal, com 
abundâncias de SiO2 no intervalo de 65% a 70%. Cálculos 
simples combinados demonstram que esta diferenciação é 
plausível, sendo o resíduo sólido uma mistura ígnea normal de 
quartzo, feldspato-K, plagioclásio e minerais ferromagnesianos. O 
rumo do granito alcalino requer acentuada remoção de material 
máfico (provavelmente biotita em sua maior parte), em relação ao 
rumo cálcio-alcalino. 

Muitos modelos da geração das rochas félsicas admitem pelo 
menos algum material félsico pré-existente (granodiorito, tonalito, 

granulito) na fonte que originou tais rochas como justificativas do 
alto conteúdo de elementos litófilos apresentado pelas mesmas. 

Considerável número de granitos alcalinos, entretanto, não 
mostra evidências de contribuição crustal. Os granitos alcalinos 
do Egito Oriental e aqueles do piemonte apalachiano ocidental, 
por exemplo, parece que se originaram de uma fonte na qual não 
havia qualquer material siálico pré-existente, ou seja, parece 
terem provindo diretamente das  profundidades do manto 
(ROGERS et al., 1978). Vários exemplos de granitos com tal 
origem são apresentados por Garrison Júnior, Long e Richmann 
(1979). 

À luz dos conceitos acima registrados, e com base em dados 
de campo, resultados petrográficos, parâmetros litoquímicos, 
razões metalogenéticas, um conjunto de granitos da Suíte 
Intrusiva Serra do Mar, correspondente aos corpos denominados 
Agudos, Alto Turvo, Anhangava, Barra do Bromado, Campina do 
Veado, Cerne, Dona Francisca, Graciosa, Guaraú, Ilha do 
Cardoso, Joaquim Murtinho, Piedade, Piraí, Rio Abaixo, Serra do 
Carambeí, Serra da Igreja, Serra do Paratiú e Subida, mostra, de 
modo insofismável, o seguinte: 
(1) são granitos alcalinos;  
(2) gerados em ambiente distensional; 
(3) fortemente diferenciados; 
(4) originados de fundidos crustais e magmas ácidos de arco 
vulcânicos; 
(5) especializados metalogeneticamente em Sn, W, Mo e, quiçá, 
em outros elementos; 
(6) correspondem a granitos classificados como anorogênicos ou 
tipo-I de Chappell e White (1974) ou tipo-A de Loiselle e Wones 
(1979) ou Suíte 4 de Strong (1980). 

Com relação aos “granitos peralcalinos”, Murthy e 
Venkataraman (1965) assim se referiam: “os granitos peralcalinos 
ocorrem como plutões discordantes, desarmônicos, epizonais ... 
Eles são granitos magmáticos contendo feldspatos alcalinos de 
alta temperatura que lembram o tipo de feldspato “hipersolvus” de 
Tuttle e Bowen (1958). Os granitos peralcalinos e as efusivas 
mais precoces constituem uma suíte petrográfica definida no 
tempo e espaço. Eles são conhecidos como tendo sido alojados 
no final de quatro ciclos orogênicos:  
(1) Pré-Cambriano Superior (a maioria);  
(2) final do Caledoniano (menos); 
(3) final do Herciniano (menos) e 
(4) Terciário (muito menos). 

Os granitos peralcalinos ocorrem nas áreas de plataformas do 
mundo e seu alojamento tem sido claramente controlado por 
fraturas profundas, em muitas áreas por fraturas aneladas e 
sudsidência de caldeiras. O escapamento de voláteis, ao longo de 
fraturas, especialmente por repetitiva subsidência da caldeira ao 
longo de fraturas aneladas, aparentemente teve um papel 
significativo na sua formação”. 

Bailey (1978, 1980) asseverou que é mais do que 
coincidência que as suítes peralcalinas sejam comuns em áreas 
de arqueamento termal, rifting e, mesmo, magmatismo 
carbonatítico. 

Taylor, Strong e Kean (1980) admitiram, para explicar a 
origem de granitos peralcalinos, um modelo envolvendo fusão 
crustal, intrusão basáltica e fluxo de voláteis, com subsequente 
intrusão em alto nível da crosta, e fracionamento, juntamente com 
metassomatismo por fluidos de origem magmática.  

Radain, Fyfe e Kerrich (1981), enfim, propuseram, para os 
granitos peralcalinos, uma origem associada a um evento 
relaxante que se seguiria a colisão continental, com cavalgamento 
de sedimentos ricos em sais. 

Com fundamento nos dados de campo, resultados 
petrográficos, parâmetros litoquímicos e razões metalogenéticas, 
bem como na bibliografia acima focalizada, os granitos Corupá, 
Mandira, Marumbi, Morro redondo e Serra Alta, mostraram, então, 
de modo inequívoco, que: 
(1) são granitos peralcalinos; 
(2) foram gerados em ambiente tectônico distensional; 
(3) são fortemente diferenciados; 
(4) provêm de fundidos crustais e magmas ácidos de arco 
vulcânico; 
(5) são especializados metalogeneticamente em Sn, Nb, Fe e, 
quiçá, em outros elementos;  
(6) são classificados como anorogênicos ou grupo C de Ginsburg 
(1972 apud STEMPROK, 1979) tipo-I de Chappell e Write (1974), 
tipo-A de Loiselle e Wones (1979), granitoides (agpaítico) 
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alcalinos de Kovalenko (1977 apud STEMPROK, 1979), suíte 4 de 
Strong (1980). 

Para finalizar, é oportuno registrar-se que já foi identificada 
textura “rapakivi” num dos granitos da Suíte Intrusiva Serra do 
Mar (Granito Mandira). Tal textura, determinada por Silva, Silva e 
Sintoni (1981), foi desenvolvida, provavelmente, por um 
mecanismo de pressão “quench” como descrito alhures por 
Cherry e Trembath (1978). 
 
 
1.2.16 − Formação Queçaba 
 
1.2.16.1 − Generalidades 

Maack (1947) descreveu rochas epimetamórficas dobradas ao sul 
da localidade de Queçaba, no leste catarinense, como 
pertencentes à Série Brusque. 

Schulz Júnior, Albuquerque e Rodrigues (1970) descreveram 
litologias que ocorriam junto ao sopé norte da serra do Tabuleiro, 
na localidade de Queçaba, e em pequenas ocorrências junto ao 
leito do rio Vargem do Braço, como pertencentes à Formação 
Botuverá do grupo Brusque. Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) 
também consideraram essas litologias como sendo da Formação 
Botuverá. 

Finalmente, Trainini et al. (1978) propuseram, para o conjunto 
de tais litologias, a denominação de Formação Queçaba, que foi 
caracterizada, então, como unidade de rochas sedimentares e 
ígneas metamorfizadas predominantemente na fácies xistos 
verdes inferior. 

Trainini et al. (1978) consideraram que tais rochas 
correspondiam a uma sequência terrígena superior do Grupo 
Brusque (Ciclo Brasiliano), posicionada estratigraficamente sobre 
a Formação Botuverá e guardando semelhanças com a Formação 
Garcia do Grupo Itajaí. 

No presente relatório, a Formação Queçaba, composta por 
rochas metassedimentares e metaígneas, é considerada 
desvinculada do Grupo Brusque. Sua origem é admitida como 
ligada a um processo de transformação tectono-magmática, 
iniciado aproximadamente a 600 MA e concluído por volta de 450 
MA, que foi descrito por Kaul, Coitinho e Issler (1982) como 
“Episódio Campo Alegre”. 

 
1.2.16.2 − Distribuição na área 

A Formação Queçaba ocorre unicamente nas proximidades da 
extremidade sudeste da Folha SG.22 Curitiba, no leste do Estado 
de Santa Catarina. Aparece sob a forma de 2 pequenas cunhas, 
alongadas na direção NNE-SSW, aproximadamente paralelas. 

A cunha do oeste é a maior, nela estando situadas as 
localidades de Barra do Rio dos Bugres, Queçaba e Rio Cubatão. 
A cunha do leste está logo a SSE de Santo Amaro da Imperatriz e 
engloba o vale do rio Vargem do Braço. 

Os contatos dessa unidade litoestratigráfica são através de 
falhas com o Granito Tabuleiro da Suíte Intrusiva Serra do Mar e 
com metatexitos do Complexo Canguçu. Aluviões continentais 
atuais cobrem-na, por outro lado, ao longo dos vales dos rios 
Cubatão, do Cedro e Vargem do Braço. 
 
1.2.16.3 − Posição estratigráfica 

Trainini et al. (1978) posicionaram estratigraficamente a 
Formação Queçaba sobre a Formação Botuverá, admitindo que 
ambas compunham o Grupo Brusque. No presente relatório, 
entretanto, a formação em causa é desvinculada desse grupo, 
sendo admitida, com base em analogias geotectônicas, como 
homotaxial dos grupos Itajaí e Campo Alegre, gerados no final do 
Protezoico Superior. 
 
1.2.16.4 − Geocronologia 

Não foram realizadas, até o presente, datações geocronológicas 
nas litologias da Formação Queçaba. Entretanto, admitindo-se 
que esta unidade litoestratigráfica tenha sido gerada no decurso 
do Episódio Campo Alegre, sua idade real deve estar situada no 
intervalo de tempo 600-450 MA. 
 
1.2.16.5 − Litologias e petrografia 

Filitos são as litologias predominantes na Formação Queçaba. 
Outras litologias desta formação compreendem: metarenitos, 

metarcósios, metagrauvacas, ardósias, quartzitos, 
metavulcânicas e metatufos. Trata-se de rochas metamorfizadas 
na fácies xistos verdes inferior (TRAININI et al., 1978). 

Os filitos apresentam, macroscopicamente, cores variando de 
cinza-escura a amarelada, granulação fina e xistosidade 
marcante, ocasionalmente crenulada. Ao microscópio, exibem 
textura lepidoblástica típica, com forte orientação planar dos 
minerais filitosos. Seus constituintes principais são: sericita, 
clorita, quartzo e albita. Em algumas amostras, foi registrada a 
presença de grafita. Turmalina, epídoto e minerais opacos 
aparecem como acessórios. O quartzo e a albita se encontram 
ocasionalmente segregados em níveis. 

Segundo Williams, Turner e Gilbert (1970), a presença da 
turmalina, em rochas tais como filitos, não indica, 
necessariamente, que essas litilogias tenham sido atravessadas 
por soluções magmáticas ou gases, pois a maioria das lamas 
marinhas, donde provêm os filitos, contém boro em quantidade 
suficiente para justificar o aparecimento daquele mineral nos seus 
derivados metamórficos. 

Os metarenitos e metarcósios são rochas de granulação fina, 
micáceas, com coloração que varia entre cinza, cinza 
esbranquiçada e amarelada, com xistosidade pouco desenvolvida. 
Ao microscópio, mostram textura granolepidoblástica, com 
moderada orientação planar dos constituintes minerais, entre os 
quais domina o quartzo. 

As metagrauvacas são rochas de cor cinza-escura, 
granulação fina, com xistosidade incipiente. Ao microscópio, 
exibem textura bastante orientada, e a seguinte composição: 
sericita, clorita, biotita, quartzo, albita, minerais opacos, turmalina 
e zircão. A biotita é escassa, tem pleocroísmo castanho, e seus 
cristais são hipidioblásticos. O quartzo é xenoblástico, está 
microfraturado e seus grãos mostram denteamento. Os opacos, a 
turmalina e o zircão são acessórios. 

As ardósias são rochas de coloração cinza-escura e 
granulação muito fina. 

As rochas metavulcânicas e os metatufos apresentam 
foliação incipiente, ocorrendo intercalados concordantemente nas 
rochas metassedimentares. Entre as metavulcânicas, foi 
registrada a presença de um metadacito de cor cinza-escura, com 
esparsos pórfiros de feldspato. Ao microscópio, esta rocha mostra 
textura porfirítica relicto e a seguinte composição: plagioclásio, 
quartzo, feldspato potássico, argilo-minerais, actinolita, epídoto e 
minerais acessórios. O plagioclásio ocorre na forma de 
fenocristais idiomórficos, intensamente alterados, ou como 
constituinte da matriz da rocha. O quartzo se apresenta 
xenomórfico e com extinção ondulante. O feldspato potássico é 
escasso, micropertítico, e está bastante alterado para argilo-
minerais. A actinolita ocorre em cristais hipidioblásticos bem 
desenvolvidos. O epídoto aparece disperso na rocha. Os 
acessórios são: minerais opacos, apatita e leucoxênio. 
 
 
1.2.17 − Grupo Itajaí 
 
1.2.17.1 − Generalidades 

Ferraz (1921) descreveu, no nordeste do Estado de Santa 
Catarina, as rochas aflorantes no morro do Baú como grés 
vermelho, de grão médio, sílico-ferruginoso, com fragmentos de 
feldspato e de jaspe vermelho, circundado, nos contrafortes da 
elevação, por um conglomerado polimítico extremamente duro, 
que denominou de “poudingue”. 

Dutra (1926 apud ALBUQUERQUE et al., 1971) descreveu, 
no rio Itajaí-Açu e em suas adjacências, folhelhos argilosos ou 
argilo-arenosos mais ou menos metamórficos, arcóseos e 
conglomerados profundamente tectonizados, que designou de 
“Série Itajaí”. 

Carvalho e Pinto (1938) descreveram a Série Itajaí como 
formada por sedimentos de grau metamórfico muito variável, 
incluindo desde folhelhos argilosos duros até filitos sericitizados. 
Consideram, ainda, que certas litologias dessa unidade, tais como 
conglomerados, induziam a se acreditar em uma origem glacial 
para tal série, que correlacionaram à então “Série” Camaquã do 
Rio Grande do Sul, descrita por Carvalho (1932). Entre as rochas 
ígneas intrusivas dessa unidade, descreveram “porfiritos, 
diabásios, pegmatitos, granitos e uma brecha vulcânica”. 

Leonardos (1941) correlacionou a “Série Ribeira” de São 
Paulo à “Série Itajaí” de Santa Catarina. 
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Oliveira e Leonardos (1943) definiram a Formação Blumenau, 
como unidade formada por conglomerados provenientes da Série 
Itajaí. Segundo estes mesmos autores, os sedimentos da Série 
Itajaí teriam sido afetados pela Orogênese Caledoniana, que 
provocou catáclase sem metamorfismo. 

Freitas (1945) estudou petrologicamente o conglomerado da 
Série Itajaí, para o qual propôs o nome de Baú − nome da região 
onde referida litologia ocorria de modo conspícuo. A Série Itajaí, 
segundo esse autor, não seria de origem glacial, como se 
supunha, mas, sim, piemôntica. 

Maack (1947) dividiu a Série Itajaí em: Formação Ibirama 
(inferior), composta de folhelhos, lentes de conglomerados, 
ardósias, quartzitos e lentes calcáreas, e Formação Gaspar 
(superior), formada pelo Conglomerado Baú, arenitos e folhelhos. 
A denominação Formação Blumenau foi reservada para designar 
um conjunto de rochas sedimentares, da mesma região dessa 
série, que seriam mais jovens do que esta e correlatas da 
Formação Iapó, do Paraná. 

Almeida (1949) descreveu riolitos e sedimentos tufíticos na 
região de Campo Alegre, considerando-os contemporâneos à 
Série Itajaí. 

Monteiro et al. (1958) consideraram a Série Itajaí como 
duvidosamente cambriana, correlacionando-a à Série Camaquã, 
do Rio Grande do Sul. Sobre a Série Itajaí, asseveraram que 
assentavam, em discordância angular, conglomerados friáveis da 
Formação Blumenau, esta admitida como de idade 
duvidosamente siluriana.  

Salamuni, Bigarella e Takeda (1961) dividiram a Série Itajaí 
em 2 formações, mantendo a denominação proposta por Maack 
(1947), Formação Gaspar, para a sequência superior, e propondo 
o nome de Formação Garcia para a sequência inferior daquela 
série. Alegaram que não se justificava a manutenção do nome 
Formação Ibirama para designar esta sequência em virtude da 
área de Ibirama não apresentar boas seções de tal porção da 
Série Itajaí. Descreveram, ainda, uma discordância angular 
separando as duas formações. 

Loczy (1966) adotou a mesma estratigrafia proposta por 
Salamuni, Bigarella e Takeda (1961). 

Fuck, Marini e Trein (1967b) criaram o termo Formação 
Guaratubinha para designar um conjunto vulcano-sedimentar de 
rochas do sudeste do Paraná, que correlacionaram à Série Itajaí. 

Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969) redefiniram a 
Série Itajaí, considerando-a como Grupo Itajaí, dividido em: 
Formação Garcia (inferior), composta por silitos, arenitos, 
folhelhos e arenitos conglomeráticos; Formação Campo Alegre 
(intermediária), formada por derrames, diques e sills de rochas 
riolíticas e sedimentos tufíticos; Formação Baú (superior), 
constituída por conglomerados grosseiros bem litificados. 
Descreveram, ainda, contato térmico do Granito Subida com 
rochas da Formação Garcia, afirmando não haverem encontrado 
quaisquer relações entre as rochas vulcânicas ácidas do Grupo 
Itajaí e o referido corpo granítico. 

Almeida (1969) descreveu o Grupo Itajaí como uma espessa 
associação de sedimentos imaturos de caráter molássico com 
produtos de vulcanismo riolítico contemporâneo. 

Kaul (1976c) simplificou a coluna litoestratigráfica da região 
em foco, abandonando a denominação de Formação Baú, que 
considerou como uma fácies da Formação Garcia. Descreveu, 
por outro lado, evidências de metamorfismo termal nas rochas 
metassedimentares próximas das intrusões do Granito Subida e 
dos riolitos do morro da Ilse e do sudeste de Apiúna. 

Trainini et al. (1978) descreveram uma pequena ocorrência do 
Conglomerado Baú, no limite norte da folha Vidal Ramos, ao norte 
da cidade de Presidente Nereu. Através de estudos petrográficos, 
situaram o metamorfismo daquela unidade na fácies xisto verde. 
Consideram a Formação Garcia como uma sequência de bacia 
intermontana, salientando a notável semelhança desta unidade 
com a Formação Queçaba. 

Silva e Dias (1981b) dividiram o Grupo Itajaí em: Formação 
Campo Alegre (superior), constituída por sedimentos 
predominantemente de natureza pelítica, com intercalações 
rítmicas de arenitos e siltitos (com folhelhos), caracteristicamente 
de ambiente lacustre, incluindo, também, tufos, pequena 
contribuição de areias médias a grosseiras e raras lentes de 
conglomerados; Formação Gaspar (inferior), dividida em membro 
Arenítico e Membro Conglomerático, este inserido na porção 
mediana da formação e correspondente à Formação Baú ou 
Conglomerado Baú de outros autores, atrás referidos. Tanto na 

Formação Campo Alegre quanto na Gaspar, registraram, 
também, uma discreta contribuição vulcanogênica e 
vulcanoclástica. 

Kaul, Coitinho e Issler (1982) destacaram que havia um 
franco predomínio, no Grupo Itajaí, de rochas sedimentares sobre 
rochas vulcânicas, ao contrário do que acontecia nos grupos 
vulcano-sedimentares Campo Alegre e Guaratubinha. 
Interpretaram, por outro lado, a origem desses 3 grupos como 
resultado de um processo de características anorogênicas, de 
rifting, sedimentogênese e vulcanogênese, do final do 
Proterozoico Superior e início do Eo-paleozoico, que então 
denominaram de Episódio Campo Alegre. 

No presente relatório, adota-se, para o Grupo Itajaí, o mesmo 
conceito que para ele foi expresso por Kaul, Coitinho e Issler 
(1982), isto é, o de uma unidade litoestratigráfica vulcano-
sedimentar, tipicamente continental, constituída por arenitos, 
siltitos, folhelhos, “ardósias”, conglomerados e rochas vulcânicas 
ácidas, gerada como consequência do Episódio Campo Alegre. 
No mapeamento, em função da escala 1:1 000 000, puderam ser 
individualizados, nessa unidade, apenas alguns corpos de rochas 
vulcânicas ácidas e de conglomerados, permanecendo o restante 
do grupo como indiviso. 
 
1.2.17.2 − Distribuição na área 

O Grupo Itajaí se localiza unicamente no nordeste do Estado de 
Santa Catarina, Folha SG.22 Curitiba. Ocorre como uma faixa 
alongada na direção geral N55ºE, de contornos pouco regulares, 
entre proximidades da cidade de Itajaí e a localidade de Subida 
(município de Ibirama). Cobre uma área de cerca de 900 km2. 

Os contatos dessa unidade litoestratigráfica, geralmente, são 
através de falhas: a norte e a sul com o Complexo Luiz Alves; a 
Sul, ainda, com o Grupo Brusque. Nos seus extremos de oeste, 
aparece, por outro lado, recoberta discordantemente pelas rochas 
sedimentares da Formação Rio do Sul (Grupo Itararé), bem como 
exibe contatos discordantes, sem falhas, com o Complexo Luiz 
Alves e com o Granito Subida. 

Os corpos de rochas vulcânicas ácidas individualizados são 
os das regiões de Subida, Apiúna e Warnow Grande. Os corpos 
individualizados de conglomerados, por sua vez, ocorrem, 
notadamente, junto aos contatos do grupo com o Complexo Luiz 
Alves, nas proximidades das localidades de Porto Escalvado, 
Gaspar, Nova Rússia, Faxinal, Escalvolândia, Laranjeira Primeira, 
Morro do Baú, Alto do Baú, Belchior e Blumenau. 
 
1.2.17.3 − Posição estratigráfica 

O Grupo Itajaí tem sua posição estratigráfica determinada, na 
coluna litoestratigráfica das folhas SG.22 Curitiba, parte da folha 
SG.21 Asunción e folha SG.23 Iguape, com base em datações 
geocronológicas e analogias geotectônicas. Os dados de campo 
mostram, apenas, que é posterior ao Complexo Luiz Alves 
(gerado, este, no Arqueano e Proterozoico Inferior) e anterior à 
cobertura sedimentar gonduânica. Considerado, neste relatório, 
como homotaxial do Grupo Campo Alegre e da Formação 
Queçaba, o Grupo Itajaí foi gerado no final do Proterozoico 
Superior. 
 
1.2.17.4 − Geocronologia 

Dispõe-se de apenas 2 datações geocronológicas para rochas do 
Grupo Itajaí. Trata-se de datações feitas em riolitos (rocha total), 
uma pelo método Rb-Sr, que revelou 504 ± 19 MA, outra pelo 
método K-Ar, que indicou 387 ± 27 MA (Fig. 1.137) (Tab. 
1.XXXIV). 

Basei (1980 apud TEIXEIRA, 1982) obteve, para vulcânicas 
da região de Apiúna, uma isócrona Rb/Sr correspondente a 540 ± 
27 MA. Não obstante necessite de refinamentos, para redução do 
erro experimental, tal isócrona serve para dar idéia da época 
principal de atividade magmática em dita região. A datação Rb/Sr 
acima referida, de 504 ± 19 MA, integra-se, inclusive, 
perfeitamente ao conjunto de dados relativos a essa isócrona. 

A idade de 387 ± 27 MA, pelo método K-Ar, foi obtida em 
material pouco favorável, que possibilita perdas do argônio por 
difusão, não possuindo, por isso, valor interpretativo, mesmo em 
termos de idade mínima para o riolito analisado. 

Kawashita e Bonhomme (apud Teixeira, 1982) determinaram, 
por sua vez, uma isócrona Rb/Sr de referência, com 584 ± 25 MA 
e R.I. = 0,713, para pelitos (“ardósias”) da região entre Blumenau 
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e Subida. Tal idade corresponde, provavelmente, a uma época 
em que houve acentuada homogeneização isotópica de estrôncio 

(anquimetamorfismo), e não à época de sedimentação da 
presente unidade litoestratigráfica. 

 

 
 

TABELA 1.XXXIV 
Grupo Itajaí −−−− Dados Radiométricos Rb-Sr e K-Ar, em rocha total 

A) Determinações Rb-Sr 
 

Nº Fig. 1 N.º Campo Litologia N.º Lab. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86 Idade (MA) 

199 AK-535 Riolito 1827 73,9 20,55 10,41 ± 0,26 0,7798 ± 0,0001 504 ± 19 

Constantes: Rb85/Rb87 = 2,6039 ± 0,0047; (Sr87/Sr86)i = 0,705 ± 0,002; λRb = 1,42 x 10-10 anos –1. 
* Normalizado, considerando como constante Sr86/Sr88 = 0,1194 

 
B) Determinações K-Ar 
 

Nº Fig. 1 Nº Campo Litologia %K Nº LAB. 
  

Idade (MA) 

200 RS-558B Riolito 4,228 1604 7,23 10,1 387 ± 27 

 
Constantes: λε  = 0,581 x 10 -10 anos -1; λ β

- = 4,962 x 10 -10 anos -1 ; % atom. K40 em K tot = 0,01167. 
Observação: Dados inéditos CPGeo; Convênio CPRM/IGUSP, publicado com permissão. 
 
 
 
1.2.17.5 − Litologias e petrografia 

O Grupo Itajaí é constituído por rochas sedimentares e rochas 
vulcânicas, com nítida predominância daquelas sobre estas. 
 
A) Conglomerados 

Estas rochas são as mais comuns, entre as sedimentares, 
classificando-se, geralmente, como ortoconglomerados 
petromíticos. Estes são de coloração em geral bordô, 
apresentando espessura bastante variada, até pouco superior a 
100 m (SILVA; DIAS, 1981b), incluindo lentes de arenitos de 
granulação média ou grosseira. Os clastos desses 
conglomerados são arredondados a subarredondados, com 
calibre variando de grânulos a matacões, com predominância de 
calibres entre 64 e 128 mm. Quanto à composição, trata-se de 
clastos de: quartzo, quartzito, feldspato, riolito, granulito, 

granitoide, gnaisse, rochas cataclásticas, além de clastos de 
litotipos formados na própria bacia tectônica, tais como arenitos e 
siltitos. A matriz dessas rochas é dominantemente quartzosa e de 
granulação média. 

Os paraconglomerados, menos frequentes que os 
conglomerados acima descritos, apresentam cor cinza 
esverdeada escura, quando compactos, passando a creme 
esbranquiçada, quando friáveis. Seu arcabouço é constituído por 
clastos de calibres entre seixos e grânulos, subangulares, 
correspondentes a: quartzo, feldspato, siltito, riolito, granitoide, 
milonito, felsito e “chert”. Sua matriz é pelítica. 
 
B) Arenitos 

Estas rochas são de granulação em geral média ou grosseira e 
apresentam, eventualmente, intercalações de siltitos. Nos 
arenitos grosseiros, é frequente a estratificação acanalada, 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP 

 %Ar40 
atm 
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enquanto nos finos são mais comuns estruturas dos tipos marcas 
de onda, laminação paralela e “flaser”. Ao microscópio, 
apresentam constituição com grande variedade mineralógica: 
quartzo, feldspato, biotita, turmalina, zircão, apatita, rutilo, 
granada e minerais opacos, com matriz em geral dominantemente 
quartzosa (vez ou outra carbonática), rara ou mesmo ausente, 
além de frequentes fragmentos de rocha. Entre estes, dominam 
os de metapelitos, correspondendo, os outros, a quartzito, 
milonito, siltito, felsito, “chert”, basalto, xisto e granitoides. 

Esses arenitos são mal a medianamente selecionados, 
imaturos e apresentam poucos grãos retrabalhados. 
 
C) Pelitos 

Estas rochas correspondem a siltitos, folhelhos e “ardósias”, que 
aparecem alternados de modo cíclico com arenitos, num arranjo 
típico de turbiditos. Apresentam cores desde cinza-escura até 
cinza esverdeada, com estrutura em geral do tipo laminação 
plano-paralela. Ao microscópio, exibem granulação que varia de 
muito fina até granulação da argila, e a seguinte constituição: 
quartzo, feldspato, biotita, muscovita, clorita, carbonato, sericita, 
caulinita, rutilo, leucoxênio, óxido de ferro, turmalina, zircão, 
apatita, minerais opacos e raros fragmentos líticos de metapelito, 
felsito e “chert”. 

Pelitos próximos ao contato com o Granito Subida foram 
descritos por Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969) como 
ardósias maculosas. Albuquerque et al. (1971), por sua vez, 
registraram ardósias e folhelhos ardosianos, sobretudo nas 
regiões de Ribeirão do Gato (município de Blumenau) e Lagoa 
(município de Ilhota). Jost et al. (1975), porém, observaram que 
não eram ardósias verdadeiras, no sentido metamórfico, mas 
rochas sedimentares submetidas a elevadas condições 
diagenéticas. Posteriormente, Scheibe (1980 apud TEIXEIRA, 
1982) situou essas litologias no campo do anquimetamorfismo. 

 
D) Rochas vulcânicas 

Trata-se de rochas de composição predominantemente riolítica, 
que ocorrem sob a forma de derrames e de intrusões hipabissais 
(diques e sills). São de coloração rosa a castanha acinzentada e 
afaníticas. Ao microscópio, exibem textura granular xenomórfica 
ou porfirítica, estando em geral em avançado estágio de 
alteração. A matriz, microcristalina, granular xenomórfica, é 
formada por quartzo, feldspato potássico bastante alterado para 
argilo-minerais e plagioclásio francamente saussuritizado, com 
minerais opacos como acessórios. 

Na região de Apiúna, foi descrita uma amostra de quartzo-
andesito de cor castanha, que apresentou, ao microscópio, 
textura glomero-porfírica ortofírica, com predominância de 
fenocristais de andesina, numa matriz formada por feldspato 
muito saussuritizado. O quartzo se apresenta, nessa rocha, como 
intersticial. 

Silva e Dias (1981b) relataram a presença de tufos entre as 
litologias sedimentares. Trata-se de rochas de cor cinza 
esverdeada clara, granulação muito fina, que, no campo, são 
passíveis de serem confundidas com pelitos esverdeados, 
alterados. Ao microscópio, apresentam matriz afanítica, 
devitrificada, com sericita e sílica microcristalina englobando 
fenocristais de quartzo e de plagioclásio, exibindo, ainda, 
remanescentes de vidro vulcânico. Biotita também pode aí estar 
presente, cloritizada e dispersa por toda a rocha. Como minerais 
acessórios, aparecem: turmalina, zircão e leucoxênio. 
 
 
1.2.18 − Grupo Campo Alegre 
 
1.2.18.1 − Generalidades 

As primeiras referências às rochas que compõem o Grupo Campo 
Alegre deveram-se a Carvalho e Pinto (1938), que descreveram 
uma ocorrência de arenitos feldspáticos e folhelhos, entre as 
localidades de Batéias e São Miguel, no nordeste de Santa 
Catarina, incluindo essas litologias, equivocadamente, na Série 
Itararé. 

Maack (1947) descreveu, ao longo do perfil Joinville − Campo 
Alegre, arenitos, filonitos e camadas várvicas que, embora 
lembrassem litologias da Série Itajaí, foram consideradas,  por 
ele, de maneira errônea, como camadas glaciais da Série Itararé, 

perturbadas e transformadas por metamorfismo dinâmico e de 
contato. 

Almeida (1949) foi quem registrou, pela primeira vez, a 
presença de rochas efusivas no norte do Estado de Santa 
Catarina, aflorantes entre Campo Alegre e São Miguel. Descreveu 
riolitos sem fenocristais de quartzo, lavas ácidas brechoides e 
tufitos mais ou menos bem estratificados, que comparou com as 
efusivas das regiões de Castro, Campo Largo da Roseira e Itajaí-
Açu. 

Silva e Teixeira (1970 apud EBERT, 1971a) introduziram a 
denominação “Formação Campo Alegre” para se referir ao 
conjunto de riolitos e tufos de Campo Alegre, mencionando 
ocorrências de ignimbritos e tufos ácidos desde a região de São 
Bento do Sul até Campo Alegre. 

Albuquerque et al. (1971) realizaram, então, estudos mais 
detalhados sobre a bacia de Campo Alegre, que constaram de 
uma cartografia de considerável precisão e uma melhor descrição 
das litologias. Estes autores referiram-se à Formação Campo 
Alegre como formada por uma intercalação de sedimentos 
tufíticos e derrames de riolitos. Ocorrências restritas de 
conglomerados foram consideradas, por eles, como pertencentes 
à Formação Baú que, com a Formação Campo Alegre, constituiria 
o Grupo Itajaí. Descreveram, também, siltitos e folhelhos, com 
raros arcóseos, limitados por dois grandes falhamentos de 
direção NE-SW, entre as cidades de Jaraguá do Sul, Corupá e 
Schroeder, correlacionando-os à Formação Garcia do Grupo 
Itajaí. Evidências da associação dessas rochas com “quartzo-
pórfiros” foram observadas entre Corupá e Schroeder. 

Albuquerque et al. (1971) mencionaram, pela primeira vez, 
raras e isoladas ocorrências de rochas de composição andesítica, 
dentro da faixa ocupada pela Formação Campo Alegre, aflorantes 
junto à localidade de Rio Vermelho, município de Campo Alegre, 
e à rodovia BR-282, entre Campo Alegre e Joinville. 

Ebert (1971a), estudando a bacia de Campo Alegre com mais 
detalhe, conseguiu definir, com notável clareza, o empilhamento 
dos estratos sedimentares e vulcânicos, que reuniu no Grupo 
Guaratubinha,descrito no Paraná por Fuck et al. (1967). Definiu 
algumas unidades e criou novas denominações, subdividindo o 
grupo em: Formação Batéias (inferior), constituída por arcóseos e 
conglomerados polimíticos, quase livres de rochas ígneas; 
Formação Campo Alegre, formada por riolitos, traquitos, basaltos, 
meta-andesitos, tufos, ignimbritos, com sedimentos sílticos e 
arenosos subordinados; Formação Rio Turvo (superior), 
composta por siltitos, tufitos e tufos riolíticos com raros derrames 
de vidro riolítico. 

Ebert e Brochini (1971) compararam os litotipos da área de 
Corupá com os da bacia de Campo Alegre. Com base em 
aspectos litológicos e tectônicos, concluíram serem aqueles mais 
antigos do que estes. 

Trainini (1974), no reconhecimento geológico de anomalias 
radiométricas locais, nas bacias de Campo Alegre e Corupá, 
adotou, como base, o trabalho de Albuquerque et al. (1971), 
correlacionando os conglomerados e arenitos dessas bacias com 
litologias semelhantes da Formação Baú do Grupo Itajaí. 

Valiati (1974), descrevendo amostras provenientes de 
sondagens realizadas na bacia de Campo Alegre, confirmou o 
empilhamento litológico que havia sido estabelecido por Ebert 
(1971a). Descreveu, ainda, intercalações de diabásico na 
sequência vulcânica inferior, relacionando-as, de forma 
equivocada, à Formação Serra geral. 

Em 1977, os formandos do Curso de Geologia da UNISINOS 
realizaram mapeamento geológico das porções norte e noroeste 
da bacia de Campo Alegre, obtendo um mapa geológico 
integrado, no qual foi mantida, em linhas gerais, a estratigrafia 
formulada por Ebert (1971a). 

Daitx e Carvalho (1980) realizaram, na bacia de Campo 
Alegre, um mapeamento geológico acompanhado de descrições 
petrográficas de amostras não só de superfície, mas também de 
sondagens, o que possibilitou, então, uma caracterização 
bastante segura das diversas litologias dessa bacia. Admitindo a 
validade do esquema estratigráfico de Ebert (1971a), com 
algumas modificações, preferiu não utilizar termos 
litoestratigráficos para as unidades individualizadas, 
estabelecendo, da base para o topo, o seguinte empilhamento: 
− Sequência Sedimentar Inferior (epiclástica), constituída por uma 
fácies conglomerática basal e uma fácies arenítica superior, 
correspondendo integralmente à Formação Batéias definida por 
Ebert (1971a). 
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− Sequência Vulcânica Inferior, de natureza básica a 
intermediária, caracterizada por derrames e corpos hipabissais de 
basalto, diabásico, andesito e diorito, com lavas ácidas 
subordinadas. Intercalações delgadas de siltitos, tufos e raros 
conglomerados com seixos de rochas básicas. 
− Sequência Sedimentar Intermediária (epivulcanoclástica), 
representada por siltitos, tufos e tufitos, com arcóseos e folhelhos 
subordinados. Intercalações de derrames básico-intermediários, 
comuns junto à base e ao tipo dessa sequência. 
− Sequência Vulcânica Superior, dominantemente ácida, 
constituída por derrames e diques de rochas vulcânicas ácidas: 
riolitos, traquitos e felsitos. Tufos e brechas ácidas são muito 
comuns. Presença de raros siltitos e folhelhos. Derrames básico-
intermediários intercalam-se junto à base dessa sequência. 
− Sequência Sedimentar Superior (epi-vulcanoclástica), 
composta, dominantemente, por siltitos epiclásticos, com 
passagens calcíferas no topo. O material piroclástico aumenta, aí, 
em direção à base, formando intercalações de tufitos e tufos 
ácidos, que predominam e se tornam exclusivos junto ao contato 
com a sequência sotoposta. 

Daitx e Carvalho (1980) descreveram, também, ao sul da 
cidade de Corupá, preenchendo o graben homônimo, arcóseos, 
siltitos, vulcanitos ácidos e básicos, tufos e tufitos. Admitindo uma 
quase total identidade desses litotipos com aqueles da bacia de 
Campo Alegre, discordou das proposições de Ebert e Brochini 
(1971) e Ebert (1971a), que consideraram aqueles mais antigos 
do que estes. Não concordou, também, com o enquadramento 
dos litotipos do graben na Formação Garcia do Grupo Itajaí, 
admitido por Albuquerque et al. (1971) e Trainini (1974). 

Kaul, Coitinho e Issler (1982) consideraram o Grupo Campo 
Alegre, conjuntamente com outras unidades litoestratigráficas, 
como tendo sido formado em razão do advento de uma fase de 
evolução distensional da crosta, no Sul-Sudeste do Brasil, no final 
do Proterozoico Superior e Eopaleozoico. 

No presente relatório, o conceito admitido para o Grupo 
Campo Alegre é o mesmo que para ele foi expresso por Kaul, 
Coitinho e Issler (1982), isto é, um grupo vulcano-sedimentar 
constituído por arenitos, siltitos, folhelhos, “ardósias”, 
conglomerados e rochas vulcânicas ácidas, intermediárias e 
básicas, gerado durante o Episódio Campo Alegre 
(aproximadamente 600-450 MA) que, além de sedimentogênese e 
vulcanogênese tipicamente continentais, envolveu, alhures, 
plutonogênese anorogênica. No mapeamento, puderam ser 
individualizadas, nesse grupo, em função da escala 1:100 000, 
apenas 3 partes, além de uma porção “indivisa”. Essas partes 
correspondem a associações de: 
1 − Siltitos, tufitos e tufos. 
2 − Traquitos, quartzo-traquitos e riolitos, com raras intercalações 
de rochas piroclásticas ácidas, dacitos, traqui-andesitos, 
meláfiros, siltitos e folhelhos. 
3 − Ortoconglomerados polimíticos com intercalações 
esporádicas de arcóseos e de siltitos argilosos. 

A primeira associação de litotipos está no topo do grupo, 
sobreposta à segunda. Abaixo desta, ocorre a porção “indivisa”, 
enquanto a terceira associação está na base do grupo. 
 
1.2.18.2 − Distribuição na área 

O Grupo Campo Alegre se localiza na Folha SG.22 Curitiba, no 
extremo nordeste do Estado de Santa Catarina, adentrando, em 
pequena extensão, o Estado do Paraná. Apresenta 2 áreas de 

ocorrência: uma, conhecida como “bacia de Campo Alegre”, de 
formato mais ou menos triangular, correspondendo a 
aproximadamente 480 km2, no centro da qual está a cidade de 
Campo Alegre; outra, bem menor do que esta, situada próxima à 
cidade de Corupá, com formato grosso modo retangular, cerca de 
40 km2 e correspondente ao graben de mesmo nome. 

Na bacia de Campo Alegre, as associações cartografadas de 
litotipos, referidas no item anterior, com exceção da associação 
de ortoconglomerados polimíticos com intercalações esporádicas 
de arcóseos e de siltitos argilosos, ocupam áreas concêntricas, 
estando assim distribuídas: a associação de siltitos, tufitos e tufos 
ocupa a parte central da estrutura, cobrindo uma área de formato 
quase circular; a parte “indivisa” do grupo corresponde à zona 
externa da bacia; a associação de traquitos, quartzo-traquitos e 
riolitos, com raras intercalações de rochas piroclásticas ácidas, 
dacitos, traqui-andesitos, meláfiros, siltitos e folhelhos ocupa uma 
área intermediária, alongada expressivamente na direção NS. A 
associação de ortoconglomerados polimíticos com intercalações 
esporádicas de arcóseos e de siltitos foi cartografada, por sua 
vez, em 3 áreas bem distintas, na zona externa da bacia: área de 
Laranjeiras, Batéias do Meio e Batéias de Baixo (extremo 
nordeste da bacia); norte de Corupá (sul da bacia); sudeste de 
São Bento do Sul (leste da bacia). 

No graben de Corupá, o Grupo Campo Alegre foi cartografado 
unicamente como “indiviso”. 

Assentando discordantemente sobre o Complexo Luiz Alves, 
o Grupo Campo Alegre mostra, com este complexo, na bacia de 
Campo Alegre, contatos bruscos, sem falhas. No graben, 
entretanto, se separa desse complexo por 2 falhas quase 
paralelas, de direção N45º-50ºE. 

Entre a bacia e o graben, ocorre o Granito Corupá, da Suíte 
Intrusiva Serra do Mar. Com este, o Grupo Campo Alegre mostra 
contatos por falha, quando não encobertos por material 
coluvionar. 

 
1.2.18.3 − Posição estratigráfica 

Na coluna litoestratigráfica da Folha SG 22 Curitiba, parte da 
Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, o Grupo Campo 
Alegre tem sua posição estratigráfica determinada em função de 
datações geocronológicas e analogias geotectônicas. Os dados 
de campo mostram, apenas, que ele é posterior ao Complexo 
Luiz Alves (gerado, este, no Arqueano e Proterozoico Inferior), 
sobre o qual assenta discordantemente. Considerado, neste 
relatório, como homotaxial do Grupo Itajaí e da Formação 
Queçaba, o Grupo Campo Alegre foi estruturado no final do 
Proterozoico Superior. 

 
1.2.18.4 − Geocronologia 

Dispõe-se de apenas 2 determinações radiométricas pelo método 
K-Ar para o Grupo Campo Alegre, realizadas em traquitos (rocha 
total). Essas determinações correspondem a idades mínimas 
ordovicianas: 458 ± 23 MA e 481 ± 25 MA (Fig. 1.137) (Tab. 
1.XXXV). 

Basei (1980 apud TEIXEIRA, 1982), elaborou, entretanto, 
isócrona Rb/Sr preliminar para rochas vulcânicas da região de 
Campo Alegre, obtendo uma idade aproximada de 535 MA, com 
R.I. = 0,705. 

 

 
TABELA 1.XXXV 

Grupo Campo Alegre − Dados Radiométricos K-Ar em rocha total 

Nº Fig. 1 N.º Campo Litologia N° Lab. % K 
  

Idade (MA) 

197 
198 

CA-02 
CA-01 

Traquito 
Traquito 

1730 
1731 

4,981 
3,426 

10,30 
             7,49 

10,5 
 4,6 

458 ± 23 
481 ± 25 

 
Constantes: λε = 0,581 x 10-10 anos-1; λβ - = 4,962 x 10-10 anos-1 atom. de K40 em Ktot = 0,01167. 
Fonte: Ebert (1971a) 
 
 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP  %Ar40 

(atm) 
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1.2.18.5 − Litologias e petrografia 

O Grupo Campo Alegre é formado por uma variedade muito  
grande de litotipos, entre rochas sedimentares e vulcânicas. As 
descrições, a seguir, baseiam-se, notadamente, nas 
investigações de Ebert (1971a) e Daitx e Carvalho (1980). 

A) Siltitos e folhelhos 

Os siltitos apresentam características muito variadas. Podem 
mostrar granulação relativamente grosseira, classificando-se em 
siltitos arenosos, cinza esverdeados, ou bastante fina, neste caso 
consistindo em siltitos argilosos, de coloração castanha 
avermelhada. Apresentam estratificação plano-paralela sub-
milimétrica, sendo raramente maciços. Não raro, incluem 
fragmentos milimétricos de vulcanitos ácidos, quartzo e 
feldspatos, que comprovam o caráter epivulcanoclástico do 
litotipo em que se encontram. 

Os siltitos podem ser, também, calcíferos, formando, neste 
caso, níveis de até 20 cm de espessura. Tais siltitos se intercalam 
não só com siltitos argilosos ou arenitos muito finos, mas também 
com níveis delgados de calcário. 

Os folhelhos, como os siltitos, são litologias relativamente 
raras no Grupo Campo Alegre. Exibem cor avermelhada e são 
constituídos quase exclusivamente por sericita (EBERT, 1971a). 
 
B) Arenitos 

Trata-se de arenitos “puros” ou arcoseanos. Aqueles são cinza-
claros, estes, castanhos claros. Comumente, mostram 
estratificação plano-paralela, e raramente estratificação em 
cunhas e estrutura tipo “flaser”. Por vezes, são maciços. Ao 
microscópio, revelam granulação fina a média, poucas vezes 
grosseira ou conglomerática, compondo-se de grãos de quartzo, 
feldspato potássico, plagioclásio e minerais acessórios, entre 
estes contando-se: opacos, muscovita, biotita, clorita, sericita, 
carbonato, apatita e zircão. 

A passagem de arenitos arcoseanos para conglomerados em 
geral é gradacional. 
 
C) Conglomerados e arcóseos 

Os conglomerados são, comumente, ortoconglomerados 
polimíticos, constituídos por seixos em geral sub-arredondados de 
gnaisse quartzo-feldspático (predominantes), granito, milonito, 
quartzitos, silexito, metabasito, ultrabasitos, arcóseo e fragmentos 
de rochas vulcânicas (estes, raros) ligados por uma matriz 
arenosa constituída por quartzo, feldspato e pequenos fragmentos 
dos mesmos litotipos que aparecem como seixos. O 
acamadamento, nessas rochas, é pouco perceptível. 

Os arcóseos, que aparecem, em geral, como raras 
intercalações nos conglomerados, são mal classificados, 
dominantemente quartzo-feldspáticos, com raros fragmentos de 
rochas. 
 
D) Rochas vulcânicas ácidas 

Trata-se de riolitos, traquitos e quartzo-traquitos. 
Os riolitos apresentam cores claras, de rosa a vermelho, e 

estrutura de fluxo, marcada pela alternância de lâminas sub-
milimétricas de colorações distintas. Ao microscópio, mostram, 
em geral, marcante caráter vítreo, sendo constituídos por raros 
fenocristais de quartzo, anortoclásio ou ortoclásio, imersos em 
matriz quartzo-feldspática com variável quantidade de material 
vítreo. 

Os traquitos e quartzo-traquitos são de coloração 
acastanhada, maciços ou com estrutura fluidal. Ao microscópio, 
exibem matriz microcristalina formada, basicamente, por feldspato 
e óxido de ferro, dentro da qual se destacam raros fenocristais de 
anortoclásio. 
 
E) Rochas vulcânicas básicas e intermediárias 

Trata-se de basaltos e andesitos, em geral afaníticos, com 
estrutura amigdaloidal ou maciça e coloração que varia de cinza-
escura a quase preta, com tonalidades claras quando alteradas. 
As amígdalas estão preenchidas por calcita, sílica microcristalina, 
quartzo e óxido de ferro. 

Ao microscópio, essas rochas apresentam texturas dos tipos 
intergranular, hialopilítica, hialofítica ou porfirítica, e a seguinte 
composição mineralógica: plagioclásio (andesina ou labradorita), 

piroxênio (augita ou pigeonita), com quantidades subordinadas de 
carbonato, clorita, minerais opacos, óxido de ferro, argilo-
minerais, leucoxênio, vidro vulcânico parcialmente desvitrificado, 
sílica microcristalina, sericita e epídoto. Ocasionalmente, incluem 
biotita, apatita, rutilo, quartzo, feldspato alcalino e caolinita. A 
grande variedade de minerais secundários sugere que, pelo 
menos em parte, a alteração sofrida pela rocha tenha sido de 
origem deutérica. 

Ebert (1971a) descreveu um olivina-basalto grosseiro, 
tendendo para diabásio, composto por fenocristais de olivina e de 
plagioclásio básico imersos em matriz microfítica de plagioclásio 
e augita, com calcita, óxido de ferro e quartzo subordinados. 
Relatou, também, a existência de um mela-andesito, formado por 
plagioclásio, augita e magnetita. 
 
F) Rochas piroclásticas 

Estas rochas, relativamente bastante frequentes, correspondem a 
tufos, tufitos e brechas vulcânicas. 

Os tufos apresentam granulação bastante variada, desde 
tufos finos, muito semelhantes a pelitos, até grosseiros, que são 
quase brechas. São de coloração castanha, castanha 
avermelhada ou cinza, tornando-se esverdeados quando 
sobrevém alteração. Apresentam um grosseiro acamadamento e, 
por vezes, estrutura em “almofadas”. Podem ser de 3 tipos: tufos 
líticos, vítreos ou de cristais. 

Os tufos líticos se apresentam constituídos por fragmentos 
de: rochas vulcânicas ácidas e básicas, tufitos, arcóseos e 
gnaisses. 

Os tufos vítreos são compostos por vidro vulcânico, em grau 
incipiente de desvitrificação, e limonita. 

Os tufos de cristais se caracterizam por uma matriz 
criptocristalina silicosa, que engloba alguns cristais de quartzo, 
feldspato alcalino (sanidina e anortoclásio) e plagioclásio, com 
pequenas percentagens de clorita, sericita, minerais opacos, 
carbonatos, óxido de ferro, biotita, zircão e leucoxênio. Exibem 
estruturas de diversos tipos: maciça, brechoide, amigdaloidal, 
fluidal e perlítica. 

Os tufitos, que se formaram pela deposição conjunta de 
material vulcano-clástico e epi-clástico, apresentam coloração 
cinza-clara e estratificação pouco nítida, com passagens laterais 
para tufos verdadeiros ou para siltitos e arenitos exclusivamente 
epiclásticos. São constituídos por vidro parcialmente 
desvitrificado, quartzo, feldspato alcalino e plagioclásio, com 
pequenas quantidades de sílica microcristalina, carbonato, 
sericita, caulinita, biotita, clorita, apatita, óxido de ferro, leucoxênio 
e minerais opacos. 

As brechas são de colorações acastanhadas ou 
avermelhadas. Só ocasionalmente mostram estrutura fluidal. São 
constituídas por fragmentos de rochas e matriz muito fina 
composta por material vítreo, sílica microcristalina, óxido de ferro, 
sericita, clorita, carbonato e biotita. Os fragmentos são de: rochas 
vulcânicas ácidas, básicas e intermediárias, gnaisses e rochas 
epiclásticas. 
 
1.2.18.6 − Caracterização litoquímica 

Foram realizadas apenas 3 análises químicas em amostras de 
rochas vulcânicas do Grupo Campo Alegre coletadas pelo Projeto 
RADAMBRASIL (Tab. 1.XXXVI). 

No diagrama binário que relaciona SiO2 com Na2O + K2O de 
Cox, Bell e Pankhurst (1979), os dados analíticos em causa 
incidem nos campos do riolito (2 amostras) e do mugearito (1 
amostra) (Fig. 1.138). 

No diagrama binário que relaciona SiO2 contra razão de 
alcalinidade, de Wright (1969), os 3 dados incidem no campo 
alcalino, sendo que 1, praticamente, sobre o limite deste campo 
com o peralcalino (Fig. 1.139). 
 
 
1.2.19 − Formação Cambirela 
 
1.2.19.1 − Generalidades 

Carvalho e Pinto (1938) descreveram granitos e sienitos na ilha 
de Santa Catarina intercalados por “pórfiros”, bem como xistos 
cortados por numerosos diques de pegmatito e de diabásio com 
direção SE. 
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Maack (1947) registrou rochas vulcânicas (“quartzo-pórfiros”) 
no morro Cambirela, em Imbituba e na ilha de Santa Catarina, 
interpretando-as como características da Orogenia Caledoniana e 
situando-as na Série Itajaí. 

Loczy (1966) relatou que o geólogo C. A. Santos Teixeira 
encontrou, em diferentes localidades da Folha de Tubarão, 
“quartzo-pórfiro” penetrando rochas pré-cambrianas. 

Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969), no mapeamento 
da Quadrícula de Rio do Sul, incluíram várias rochas extrusivas e 
intrusivas ácidas na Formação Campo Alegre de Almeida (1949), 
situando esta no Grupo Itajaí. 

Mapeamentos geológicos de semi-detalhe realizados no 
extremo sudeste de Santa Catarina, por Ferreira (1969), Teixeira 
(1969b) e Castro e Castro (1969) evidenciaram vários corpos 
tabulares de composição ácida, que foram denominados 
Granófiro Rio Amélio e Quartzo-Pórfiro Segundo Linha Torrens, 
com provável idade eopaleozoica. 

Scheibe e Teixeira (1970) registraram a presença de riolitos 
pórfiros, sob a forma predominantemente de intrusões, na ilha de 
Santa Catarina: nas proximidades de Pântano do Sul, em 
Ribeirão da Ilha, nas proximidades de Florianópolis e em vários 
outros locais. 

Schulz Júnior, Albuquerque e Rodrigues (1970), no 
mapeamento da Quadrícula de Florianópolis, registraram diversas 
ocorrências de diques e extrusões riolíticas, no topo e na dorsal 
do morro Cambirela, na área entre os rios Massiambu e da Madre 
e na ilha de Santa Catarina. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) posicionaram as rochas 
em causa, do leste do Estado de Santa Catarina, na Formação 
Campo Alegre, considerando esta como pertencente ao Grupo 
Itajaí de Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969). 

Coitinho, Fernandes e Issler (1981), nos levantamentos para o 
Projeto RADAMBRASIL no extremo sudeste da Folha SG.22 
Curitiba, investigando as rochas vulcânicas e vulcano-clásticas de 
composição ácida que aí ocorriam sob a forma de derrames e 
intrusões, e que haviam sido estudadas pelos autores acima 
citados, concluíram pelo seu enquadramento numa nova unidade 
litoestratigráfica, independente dos grupos Itajaí e Campo Alegre 
(dos quais estavam bem distantes), que designaram Formação 
Cambirela. Como área tipo desta unidade, foi escolhida a do 
morro Cambirela, que se situa no continente, em frente à ilha de 
Santa Catarina. 

No presente relatório, o conceito admitido para a Formação 
Cambirela é o mesmo que para ela foi expresso por Coitinho, 
Fernandes e Issler (1981), acrescentando-se que esta unidade 
litoestratigráfica, como várias outras congêneres na Folha SG.22 
Curitiba, foi gerada no decurso de uma transformação tectono-
magmática, por volta de 600-450 MA, denominada de Episódio 
Campo Alegre (KAUL; COITINHO; ISSLER, 1982). 
 
1.2.19.2 − Distribuição na área 

A área de ocorrência das litologias pertencentes à Formação 
Cambirela está restrita às vizinhanças do extremo sudeste da 
Folha SG.22 Curitiba, estendendo-se, essa formação, não só no 
continente, mas também na ilha de Santa catarina. No continente, 
aparece, principalmente, sob a forma de extrusões, capeando 
parte do Granito Tabuleiro, na região leste do Morro do 
Cambirela, abrangendo ainda as localidades de Furadinho, Praia 
do Canto, Massiambu Pequeno e Casa Branca. Ocorre, ainda, 
sob a forma de diques, intrusivos no Granito Capivari, e nos 
diatexitos do Complexo Canguçu, principalmente no município de 
Paulo Lopes e nas localidades de Sorocaba, Bom Retiro e 
Espraiado. Na localidade de Albardão, a norte de Paulo Lopes, 
ocorre uma rocha pertencente a esta unidade e que foi 
classificada petrograficamente como granito subvulcânico. 

Na ilha de Santa Catarina, as litologias da Formação 
Cambirela ocorrem sob a forma de derrames nas localidades de 
Armação e Pântano do Sul, bem como na Base Aérea e no Morro 
da Costeira, capeando o Granito Florianópolis; sob a forma de 
diques, principalmente nas regiões de Ribeirão da Ilha, da Base 
Aérea e do Campeche, onde penetram o Granito Florianópolis. 

Os contatos da Formação Cambirela com diferentes corpos 
de granitos das Suítes Intrusivas Valsungana e Tabuleiro, bem 
como com rochas metamórficas do Complexo Canguçu, são 
contatos bruscos, com ou sem falhas, quando não encobertos por 
sedimentos arenosos recentes. 
 
1.2.19.3 − Posição estratigráfica 

Na coluna litoestratigráfica da Folha SG 22 Curitiba, parte da 
Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, a Formação 
Cambirela tem sua posição estratigráfica estabelecida em função 
de datações geocronológicas realizadas em litotipos a ela 
pertencentes, na vizinha Folha SH.22 Porto Alegre (HORBACH et 
al., 1986), bem como em função de analogias geotectônicas. As 
informações de campo indicam, tão-somente, que essa formação 
é posterior ao Complexo Canguçu, estruturado há cerca de 680 
MA, e às suítes intrusivas Valsungana e Tabuleiro, geradas no 
Proterozoico Superior. Considerada, no presente relatório, como 
homotaxial das formações Guaratubinha e Camarinha e do Grupo 
Castro, a Formação Cambirela foi gerada em tempos cambro-
ordovicianos. 
 
1.2.19.4 − Geocronologia 

Não se dispõe de informações geocronológicas para a Formação 
Cambirela, na Folha SG.22 Curitiba. Amostras do Riolito Pórfiro 
Segundo Linha Torrens, que foi considerado por Horbach et al. 
(1986), na Folha SH.22 Porto Alegre, como equivalente da 
formação em causa, foram datadas, entretanto, por Teixeira 
(1969a) pelo método K-Ar (rocha total), acusando idades de 346,8 
MA, 322,7 MA e 329,5 MA. Horbach et al. (1986) registraram, por 
sua vez, a idade Rb/Sr convencional de 544 ± 12 MA para 
vulcanitos dessa formação aflorantes logo a norte de Imaruí, na 
Folha SH.22 Porto Alegre. 
 
1.2.19.5 − Litologias e petrografia 

A Formação Cambirela é constituída por derrames e intrusões de 
rochas ígneas vulcânicas a subvulcânicas e rochas piroclásticas, 
todas de caráter ácido. Essas rochas se classificam em: riolitos, 
riodacitos, quartzo-traquitos, granito pórfiro e rochas piroclásticas. 
 
A) Riolitos 

Estas rochas apresentam coloração preta a cinza-escura, com 
fenocristais de quartzo bipiramidado e de feldspato imersos em 
matriz afanítica. 

Ao microscópio, exibem textura predominantemente 
porfirítica, sendo comum apresentarem estrutura de fluxo. Os 
fenocristais são de ortoclásio, ocorrendo, com menor frequência, 
fenocristais de quartzo e de plagioclásio. A matriz varia desde 
mesohialina até holocristalina. 

O ortoclásio forma cristais hipidiomórficos a idiomórficos, 
micro-pertíticos, com macla Carlsbad e, mais raramente, Baveno. 
Ocasionalmente, em rochas afetadas por catáclase, são 
observados cristais de microclínio maclados segundo albita-
periclina. Todos os feldspatos potássicos se encontram em 
incipiente processo de alteração para argilo-minerais. 

O quartzo ocorre em fenocristais idiomórficos a 
hipidiomórficos, com fraca extinção ondulante e bordos em geral 
corroídos pela matriz. 

O plagioclásio é de composição do oligoclásio e está 
tipicamente maclado segundo as leis albita e albita-Carlsbad, 
mostrando alteração para sericita e epídoto. 

A biotita ocorre disseminada na matriz da rocha, ou na forma 
de pequenas aglomerações; apresenta pleocroísmo variando de 
Ng = verde-acastanhado a Np = incolor, mostrando incipiente 
alteração para clorita. 
 
B) Riodacitos 

Os riodacitos apresentam cores acinzentadas, com fenocristais 
esparsos em matriz afanítica. Em lâmina delgada, exibem uma 
textura glomeroporfirítica, onde fenocristais predominantemente 
de plagioclásio estão imersos em uma matriz felsofírica. Tais 
fenocristais de plagioclásio variam de hipídio a xenomórficos, 
estão maclados segundo albita-Carlsbad, mostram composição 
do oligoclásio e leve alteração para sericita. O feldspato potássico 
está esparso na matriz ou forma fenocristais. Como acessório, 
ocorrem minerais opacos e cristais euédricos de apatita. 
 
C) Quartzo-traquito 

Estas rochas são de cor cinza-escura e mostram, 
macroscopicamente, fenocristais de feldspatos e quartzo imersos 
em matriz afanítica. Ao microscópio, essa matriz se mostra 
formada por plagioclásio, clinozoisita e raro quartzo e ortoclásio. 
Os fenocristais de albita se encontram maclados segundo as leis 
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albita e albita-Carlsbad e intensamente sericitizados; os de 
quartzo são xenomórficos e mostram forte extinção ondulante e 
bordas corroídas pela matriz. Como acessórios ocorrem 
abundantes minerais opacos. 
 
D) Granito Pórfiro 

Trata-se de rocha subvulcânica rósea a cinza, na qual os 
fenocristais perfazem mais de 50% da composição total da rocha. 
A matriz é afanítica e, ao microscópio, compõe-se de quartzo e 
ortoclásio, intercrescidos graficamente, e de concentrações 
esparsas de biotita cloritizada associada a cristais de epídoto, 
zircão, minerais opacos e raro leucoxênio. Os fenocristais são, 
predominantemente, de quartzo, ortoclásio e plagioclásio. Os de 
quartzo tendem ao idiomorfismo, com as bordas corroídas pela 
matriz. Os de ortoclásio são hipidiomórficos, micropertíticos, 
ocasionalmente maclados segundo Carlsbad e com alteração 
para argilo-minerais. Os fenocristais de plagioclásio são 
hipidiomórficos, estão maclados segundo as leis albita e albita-
Carlsbad, mostram composição oligoclásica e alteração para 
sericita. 
 
E) Rochas Piroclásticas 

Estas rochas são de cor cinza-escura, mostrando matriz afanítica, 
com pórfiros de quartzo, feldspato e fragmentos subangulosos de 
rocha com granulometria variando entre cinza e lapíli. Em alguns 
afloramentos, mostram pseudo-estrutura de fluxo. Ao 
microscópio, apresentam-se constituídos por: quartzo, feldspato 
potássico, plagioclásio e fragmentos de rochas graníticas, 
orientados e englobados por uma matriz formada por material 
quartzo-feldspático microcristalino, abundante sericita e escassa 
biotita, carbonato e minerais opacos. Podem ser classificados, 
petrograficamente, como tufos e tufos lapílicos cristalo-líticos. 
 
1.2.19.6 − Caracterização litoquímica 

Foram realizadas apenas 4 análises químicas em amostras de 
rochas vulcânicas da Formação Cambirela coletadas pelo Projeto 
RADAMBRASIL (Tab. 1.XXXVI). 

No diagrama binário que relaciona SiO2 com Na2O + K2O, de 
Cox, Bell e Pankhurst (1979) (Fig. 1.138), os dados analíticos em 
causa incidem no campo dos riolitos, confirmando as análises 
petrográficas realizadas nas mesmas amostras. 

No diagrama binário SiO2 contra razão de alcalinidade, de 
Wright (1969) (Fig. 1.139), os 4 dados incidem no campo alcalino. 
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TABELA 1.XXXVI 
Grupos Campo Alegre e Castro e Formações Guaratubinha e Cambirela, Análises Químicas e Composições Normativas 

Unidades Grupo Campo Alegre Formação Cambirela Formação Guaratubinha Grupo Castro 

Nº da Amostra 851/62C 851/59B 851/59A 8017/590 8017/612 8017/594 8017/614 848/39B 919/494 919/496 FCS/3511 FCS/4213 FCS/3615 *ET-02 *ET-04 *ET-06 

SiO2 52,70 75,20 79,10 75,40 74,40 74,00 74,90 60,90 74,70 77,50 72,90 73,24 72,36 69,00 70,99 69,12 
Al2O3 14,15 10,58 10,24 12,62 12,71 13,18 12,86 16,54 12,69 11,16 12,03 12,64 12,03 10,20 10,60 9,90 
Fe2O3 6,25 3,02 2,27 1,56 1,90 1,61 1,58 8,01 1,22 1,46 3,20 3,35 - 3,03 3,91 6,67 
FeO 3,79 0,28 0,14 0,10 0,10 0,14 0,37 0,24 0,16 0,16 0,28 0,88 0,76 1,60 0,80 1,20 
MnO 0,17 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,28 0,13 0,12 0,20 0,09 0,06 
MgO 2,61 < 0,10 0,18 < 0,10 0,15 0,27 < 0,10 0,30 < 0,10 0,17 1,77 0,80 0,80 2,26 0,72 0,96 
CaO 5,52 0,18 0,17 0,59 0,81 1,16 0,52 0,93 0,48 < 0,10 0,46 1,12 0,67 1,57 0,78 1,12 
Na2O 4,12 4,45 3,61 4,41 3,87 3,54 3,64 4,01 4,72 2,43 4,93 3,31 4,56 3,91 2,09 1,89 
K2O 3,23 4,26 2,49 5,09 5,15 5,03 5,00 5,20 4,89 5,60 3,61 2,95 4,20 5,90 6,02 6,02 
TiO2 1,97 0,28 0,27 0,23 0,26 0,26 0,19 0,93 0,21 0,20 0,18 0,25 0,18 Tr Tr Tr 
P2O5 1,19 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,71 < 0,10 < 0,10 - - - 1,40 2,89 1,20 
H2O - - - - - - - - - - - - - - - - 
PF 2,03 1,04 1,62 0,62 0,77 0,71 0,74 2,28 0,92 1,17    0,90 0,82 1,58 

 

TOTAL 97,73 99,59 100,29 102,11 100,32 100,10 100,10 100,15 100,29 100,15 99,36 98,67 95,68 99,97 99,71 99,72 

B < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10       
Ba > 5000 224 230 300 480 1220 300 2600 26 72       
Be < 2 4 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2       
Cu 31 < 5 13 70 18 < 5 < 5 12 39 6       
Cr 6 < 5 < 5 40 < 5 < 5 < 5 < 5 40 < 5       
F 1340 460 500 1040 340 620 275 2000 1340 2900       
La 96 32 60 96 32 32 < 30 60 32 < 30       
Li < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50       
Mg 12000 500 1400 2400 1120 1920 1000 2400 360 1400       
Mo < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5       
Nb 42 42 < 20 < 20 < 20 72 < 20 42 34 < 20       
Ni 20 6 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5       
Pb 16 20 10 42 20 20 30 16 < 10 < 10       
Rb 64 223 113 192 233 302 255 226 281 264       
Sn < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5       
Sr 560 < 50 < 50 < 50 60 210 24 180 < 50 < 50       
Zn < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200       

 

Zr 290 1100 580 164 184 76 240 500 280 180       

Quartzo 6,89 36,90 49,07 31,63 31,08 32,17 34,10 17,84 28,87 42,34 30,00 41,01 30,41    
Ortoclásio 12,05 25,25 14,47 29,85 30,19 29,25 29,48 30,57 28,83 33,02 17,31 15,79 22,83    
Albita 41,27 31,09 30,91 34,18 32,86 30,10 30,97 34,54 38,26 20,76 41,84 28,36 40,23    
Anortita 8,15 - - 1,27 2,11 4,54 1,21 - - - 0,04 4,74 -    
Biotita 11,51 0,33 0,60 0,33 0,50 0,90 0,33 1,01 0,33 0,56 5,86 2,68 4,87    

 Ac. - - - - - - - - - - - - -    
Ed. - - - - - - - - - - - - -    

Hornblenda                 

 Ri. - 0,90 - - - - - - 1,13 - - - 0,02    
KS - 1,52 - - - - - - 0,29 - - - -    
Coríndon - - 1,63 - - 0,26 1,02 4,39 - 1,11 - 2,31 -    
Wolastonita 2,61 - - 0,12 0,20 - - - 0,43 - 0,68 - 1,18    

En. - - - - - - - - - - - - -    Hiperstênio                   
FS. - - - - - - - - - - - - -    

Rutilo - - - - - - - 0,40 - - - - -    
Titanita 5,00 0,22 0,18 0,56 0,64 0,64 0,47 0,40 0,52 - 0,44 0,62 0,46    
Ilmenita - 0,37 0,38 - - - - 0,73 - 0,38 - - -    
Hematita - 2,96 2,19 1,14 1,49 1,11 0,56 8,31 1,06 1,32 2,01 1,18 -    
Magnetita 9,54 - 0,22 0,65 0,65 0,78 1,53 - - 0,27 1,82 3,30 -    
Zircão 0,06 0,23 0,12 0,03 0,04 0,01 0,05 0,10 0,06 0,04 - - -    
Fluorita - - - - - - 0,04 - - - - - -    
Apatita 2,91 0,24 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 1,71 0,24 0,19 - - -    
Cassiterita - - - - - - - - - - - - -    

                                              

Cromita - - - - - - - - - - - - -    

Razão de Alcalinidade 
(WRIGHT, 1969) 

2,36 9,50 3,83 4,15 3,68 2,95 3,39 2,70 6,06 2,52 5,32 2,67 5,45 4,96 5,96 6,09 

 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: 851/62C − andesito pórfiro; 851/59B − riolito porfiroide; 851/59 a − felsófiro; 8017/590 − riolito pórfiro; 8017/612 − riolito pórfiro; 8017/594 − riolito; 8017/614 − riolito; 848/39B − tufo cristalolítico; 
919/494 − riolito pórfiro; 919/496 − riolito pórfiro; FCS/3511 − riolito; FCS/4213 − riolito; FCS/3615 − riolito; ET-02 − riolito; ET-04 − riolito; ET-06 − riolito. 
* Análises cedidas por Minerais do Paraná S. A. − MINEROPAR 
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1.2.20 − Formação Guaratubinha 
 
1.2.20.1 − Generalidades 

A primeira referência a rochas riolíticas da Serra do Mar, Paraná, 
foi feita por Oliveira (1927), que descreveu diques de “pórfiro a 
ortoclásio e felsitos” cortando rochas graníticas. Posteriormente, 
Maack (1947) citou a ocorrência, no pico Caratuba, de um stock 
de rocha afanítica, um “quartzo-(riolito)-pórfiro”, com grandes 
fenocristais de quartzo corroído, ortoclásio e oligoclásio-andesina, 
imersos em matriz finamente granulada. Este mesmo autor julgou 
ser esta rocha eruptiva ácida mais recente do que os granitos da 
região, correspondendo, aparentemente, à mesma idade 
geológica dos “quartzo-pórfiros” da região de Castro. 

Almeida (1949) registrou no Paraná afloramentos de rochas 
riolíticas 37 km ao sul de Curitiba, em Campo Largo da Roseira, 
admitindo que essas rochas fossem contemporâneas dos 
vulcanitos ácidos da “Formação” Campo Alegre, de Santa 
Catarina. Admitiu, também, que tal vulcanismo ácido datasse do 
Paleozoico Inferior, anterior à deposição da “Série” Paraná. 

Barbosa (1957 apud FUCK; MARINI; TREIN, 1967b), 
descreveu as mesmas rochas assinaladas por Almeida (1949) 
como ignimbritos riolíticos, observando que os mesmos afloravam 
desde alguns quilômetros ao sul de São José dos Pinhais até 
Campo Alegre. 

Maack (1961b), estudando os granitos alcalinos do Paraná, 
mencionou a existência de arenitos e xistos finamente laminados, 
com intercalações de “lençóis” de riolitos, em Agudos do Sul, 
Campestre, Orford, Campo Alegre e serra de São Miguel, 
correlacionando tais rochas às da “Série” Itajaí de Santa Catarina. 

O conhecimento da geologia das sequências vulcano-
sedimentares eopaleozoicas da região da Serra do Mar no Paraná 
teve, entretanto, um notável impulso, com os levantamentos da 
Comissão da Carta Geológica do Paraná, na segunda metade 
dos anos 1960. Com efeito, Fuck, Marini e Trein (1967b), 
mapeando a folha que engloba esses depósitos − Folha de São 
José dos Pinhais − na escala 1:50 000, definiram os mesmos, aí, 
como componentes de uma unidade litoestratigráfica que 
denominaram de “Formação Guaratubinha”, tomando este termo 
do rio homônimo, que cortava transversalmente a unidade. Ao 
longo desse rio, havia as melhores exposições das rochas 
vulcânicas e sedimentares. Os estratos sedimentares 
mergulhavam com 25º-40ºSE, ou até mesmo 70º-90ºSE, com 
direção geral NE-SW. O conjunto vulcano-sedimentar, por outro 
lado, estruturado possivelmente em sinclinal, assentava em 
discordância angular sobre migmatitos, mostrando ter sido 
afetado por uma tectônica rígida relativamente intensa, que 
originara basculamento de blocos e zonas brechadas. 

Almeida (1969) correlacionou a Formação Guaratubinha ao 
Grupo Castro, acreditando que essas unidades correspondiam à 
sequência molássica da fase intermediária do estádio de 
transição, sendo tectonicamente equivalentes às unidades Bom 
Jardim e Santa Bárbara no Rio Grande do Sul. 

Fuck et al. (1971) supuseram que, tal como o Grupo Castro, a 
Formação Guaratubinha constituía o registro de eventos 
tectônicos de transição do fenômeno de estabilização da 
orogênese correspondente ao Grupo Açungui, tendo-se formado 
numa fossa tectônica restrita. 

Ebert (1971a) designou, inadequadamente, de “Grupo” 
Guaratubinha o conjunto de rochas sedimentares e vulcânicas da 
bacia de Campo Alegre, conjunto que, no presente relatório, é 
denominado de Grupo Campo Alegre. 

Kaul, Coitinho e Issler (1982), estudando as transformações 
tectono-magmáticas do período situado aproximadamente entre 
600 e 400 MA, nos domínios das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 
Iguape, interpretaram a Formação (Grupo) Guaratubinha, 
juntamente com os grupos Campo Alegre e Itajaí, como produto 
dessa transformação, que foi considerada à parte do Evento 
Brasiliano, em face de suas características francamente 
anorogênicas. 

No presente relatório, o conceito da Formação Guaratubinha 
é o de uma unidade vulcano-sedimentar constituída por rochas 
vulcânicas ácidas e intermediárias, conglomerados, arcóseos, 
siltitos e folhelhos, originada no quadro da transformação tectono-
magmática acima referida, ou seja, durante o “Episódio Campo 
Alegre”. No mapeamento, puderam ser individualizadas, nessa 

formação, em função da escala 1:1 000 000, apenas 2 áreas de 
rochas vulcânicas ácidas, permanecendo o restante dessa 
unidade litoestratigráfica como “indiviso”. 
 
1.2.20.2 − Distribuição na área 

Sob a forma de um único corpo alongado na direção geral NNE-
SSW, a Formação Guaratubinha se localiza no nordeste da Folha 
SG.22 Curitiba, poucos quilômetros a sudeste da cidade de 
mesmo nome, quase inteiramente dentro do município de São 
José dos Pinhais. Cobre cerca de 200 km2 de superfície. Das 2 
áreas individualizadas de rochas vulcânicas ácidas dessa unidade 
litoestratigráfica, uma é bem maior que a outra, situando-se nas 
regiões centro e ocidental da formação, ao passo que a pequena 
área de vulcânicas está na região sudeste da formação. 

Esta unidade repousa em nítida discordância angular: a oeste 
e nordeste, sobre o Complexo Paraíba do Sul; a sudeste, sobre o 
Complexo Luiz Alves. Seus contatos com esses 2 complexos são 
geralmente nítidos, sem falhas. Uma pequena “ponta” da 
formação, no extremo oriental do corpo, faz contato por falha (?) 
com o Granito Serra da Igreja, da Suíte Intrusiva Serra do Mar, 
enquanto outra “ponta” da unidade, no extremo sul do corpo, se 
apresenta recoberta por sedimentos pleistocênicos da Formação 
Guabirotuba. Vários diques de diabásio, de idade cretácea ou 
juracretácea, seccionam, enfim, a Formação Guaratubinha, na 
direção geral NW-SE. 
 
1.2.20.3 − Posição estratigráfica 

Na coluna litoestratigráfica da Folha SG.22 Curitiba, parte da 
Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, a Formação 
Guaratubinha tem sua posição estabelecida em função de dados 
de campo, datações geocronológicas e comparações com outras 
unidades litoestratigráficas análogas. 

As informações de campo mostram que a Formação 
Guaratubinha é posterior ao Complexo Luiz Alves e ao Complexo 
Paraíba do Sul, aquele gerado no Arqueano e no Proterozoico 
Inferior, este com idade mínima referível ao Proterozoico Inferior. 

Mostram, também, que ela é anterior aos vários diques de 
diabásio que a seccionam, e cuja idade é cretácica ou 
juracretácica. 

As datações geocronológicas das vulcânicas Guaratubinha 
indicaram, conforme se verá no item a seguir, como idade mínima 
para essas rochas, cerca de 540 MA. 

Por fim, comparações ou analogias dessa formação com 
outras unidades (Grupo Castro, Grupo Campo Alegre, etc.), feitas 
por diferentes autores (ALMEIDA, 1949; MAACK, 1961b; 
ALMEIDA, 1969; FUCK et al., 1971; KAUL; COITINHO; ISSLER, 
1982) a posicionaram no Eopaleozoico. 

Dessa forma, na coluna litoestratigráfica supramencionada, a 
Formação Guaratubinha consta como homotaxial do Grupo 
Castro e das formações Camarinha e Cambirela, unidades 
geradas, todas, à luz dos dados disponíveis até o presente, em 
tempos cambro-ordovicianos. 
 
1.2.20.4 ─ Geocronologia 

Dispõe-se de 3 dados analíticos Rb/Sr em rocha total para a 
Formação Guaratubinha (Fig. 1.137) (Tab. 1.XXXVII). Os 
materiais datados foram amostras de riolito pórfiro, riolito e 
diabásio alterado. Com esses dados, foi construída 1 isócrona 
(Fig. 1.140), que revelou a idade de 541 ± 11 MA, com R.I. = 
0,7053 ± 0,0015 − valores comumente encontrados em vulcânicas 
oriundas da interface manto-crosta inferior. 

Normalmente, tais valores refletem a época de cristalização 
magmática. Todavia, considerando-se que, ao microscópio, as 
amostras acima referidas evidenciaram, em maior ou menor grau, 
alterações a argilo-minerais e, também, certa alteração por 
hidrotermalismo − fenômenos que propiciam a obtenção de 
idades mais jovens do que as idades reais − a idade acima 
mencionada, de 541 ± 11 MA, deve ser encarada como mínima 
para as vulcânicas do Grupo Guaratubinha, até que sejam 
efetuadas novas datações Rb/Sr em amostras verdadeiramente 
isentas de qualquer alteração. 
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TABELA 1.XXXVII 
Formação Guaratubinha − Dados Radiométricos Rb-Sr em rocha total 

Nº Fig. 1 N.º Campo Litologia N.º Lab. Rb(ppm) Sr(ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86* Idade (MA) 

208 848-LK-40 Riol.Pórfiro 4634 222,0        11,99 55,766 ± 1,302 1,1261 ±  0,0011 530 ±  13 
209 919-JC-494 Riolito 5163 236,8          9,34 77,765 ±  1,673 1,3154 ±  0,0021 551 ±  12 
210 919-JC-499 Diabásio Alt.  5158   27,2      525,0     0,15 ± 0,00 0,7065 ±  0,0012 - 

 

Constantes: λ Rb = 1,42 x 10-11 anos -1; Rb85/Rb87 = 2,6039 ±  0,0047; (Sr87/Sr86)i = 0,705 ±  0,002. 
* valores normalizados para Sr86/Sr88 = 0,1194 

 
 
1.2.20.5 − Litologias e petrografia 

Segundo Fuck, Marini e Trein (1967b), a Formação Guaratubinha 
é constituída por 3 sequências litológicas: sequência sedimentar, 
sequência de vulcânicas ácidas e sequência de vulcânicas 
intermediárias, cuja ordenação, em termos de sucessão 
estratigráfica, permanece, ainda hoje, duvidosa. A sequência 
sedimentar é composta de siltitos, argilitos, arcóseos e 
conglomerados; a sequência de vulcânicas ácidas apresenta 
riolitos, felsito e microgranito; a sequência de vulcânicas 
intermediárias comporta rochas cuja composição varia de 
andesítica a dacítica. Rochas piroclásticas também estão 
presentes, correspondendo a brechas e tufos. 

A) Siltitos e argilitos 

Essas rochas, sob a forma de espessos bancos, ocorrem 
associadas a arcóseos, podendo se associar, também, a material 
piroclástico. São bem estratificadas, com acamadamento cíclico, 
e mostram cores castanha escura (nos siltitos) e vermelha tijolo 
(nos argilitos). Alguns siltitos e argilitos têm estratificação plano-
paralela milimétrica, devido à alternância rítmica de leitos 
esverdeados formados por clorita, pistacita e opacos, com níveis 
de cores claras constituídos por quartzo e feldspatos, estes 
intensamente alterados. 

B) Arcóseos 

Trata-se de rochas de coloração em geral castanha avermelhada 
ou rosa escura, de granulação média a fina, constituídas por 
grãos subangulares de quartzo, feldspato potássico, plagioclásio 
e raros ferro-magnesianos. Há arcóseos conglomeráticos; estes 
incluem seixos de riolito, quartzo e feldspatos. 

C) Conglomerados 

Trata-se de ortoconglomerados polimíticos, constituídos por 
seixos de composições e dimensões variadas, englobados por 
matriz arcoseana formada por quartzo, feldspato alcalino, 
plagioclásio, opala e fragmentos líticos idênticos àqueles dos 
seixos. 

Os seixos são subangulares a subarredondados, com 
dimensões médias de 5 a 10 cm, correspondentes às litologias 
seguintes: biotita-hornblenda-granito, granito fino, microgranito, 

gnaisse, anfibolito, quartzito, aplito, pegmatito, quartzo, feldspato 
potássico, riolito, siltito e arcóseo. 

Essas rochas podem apresentar acamadamento grosseiro, 
como resultado da intercalação de leitos de material arcoseano. 

D) Rochas vulcânicas ácidas 

Essas rochas consistem em: riolitos porfíricos, fluidais e 
esferulíticos, bem como felsito e microgranito. Geralmente, 
apresentam cores desde castanha até vermelha acastanhada. 
Predominam os riolitos porfiríticos, que se mostram, ao 
microscópio, formados por fenocristais milimétricos de quartzo 
bipiramidado, ortoclásio, sanidina e, mais raramente, oligoclásio, 
imersos em uma matriz microcristalina quartzo-feldspática. As 
fraturas, nessas rochas, se encontram preenchidas por quartzo, 
clorita, pistacita e pirita, enquanto suas amígdalas, por quartzo, 
clorita, fluorita e calcita. 

E) Rochas vulcânicas intermediárias 

Trata-se de rochas cuja composição varia de andesito a dacito, 
em geral de cores escuras, de cinza a castanha avermelhada. 
Comumente, apresentam feições típicas de derrames, como 
amígdalas orientadas, preenchidas por calcita, quartzo, clorita e 
epídoto. Corpos hipabissais − pequenos diques e sills − ocorrem 
ocasionalmente, sendo constituídos por biotita-dacito e augita-
andesito. 

F) Rochas piroclásticas 

Trata-se de brechas vulcânicas e tufos. 
As brechas apresentam coloração castanha escura a 

castanha avermelhada, sendo constituídas por fragmentos 
angulosos a subangulosos, com dimensões de até 5 cm, de 
rochas vulcânicas ácidas, e matriz criptocristalina esverdeada que 
inclui cristais fragmentados de quartzo e feldspato cimentados por 
calcita. 

Os tufos exibem estratificação plano-paralela, devido à 
alternância de leitos de cor e granulometria distintas. Ao 
microscópio, podem ser classificados de tufos de cristais e tufos 
líticos. 

 
1.2.20.6 − Caracterização litoquímica 
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Foram realizadas apenas 3 análises químicas em amostras de 
rochas vulcânicas do Grupo Guaratubinha coletadas pelo Projeto 
RADAMBRASIL (Tab. 1.XXXVI). 

No diagrama binário que relaciona SiO2 contra Na2O + K2O, 
de Cox, Bell e Pankhurst (1979) (Fig. 1.138), os dados das 
amostras em causa incidem no campo dos riolitos (2 pontos) e 
dos traqui-andesitos (1 ponto). 

No diagrama binário SiO2 contra razão de alcalinidade, de 
Wright (1969) (Fig. 1.139), os dados incidem, todos, no campo 
alcalino. 
 
 
1.2.21 − Formação Camarinha 
 
1.2.21.1 − Generalidades 

A Formação Camarinha do Estado do Paraná foi mencionada na 
literatura geológica, pela primeira vez, por Muratori e Fuck (1965 
apud POPP, 1972) por ocasião do XIX Congresso Brasileiro de 
Geologia. 

Bigarella e Mousinho (1965) atribuíram, a uma parte do 
paraconglomerado desta formação, uma origem subaérea, 
enquanto outra parte, associada a siltitos, estaria relacionada a 
um meio subaquático. 

Fuck (1966) e Muratori (1966) descreveram a Formação 
Camarinha como um espesso pacote de siltitos, dentro do qual 
apareciam intercalações de conglomerados brechoides e, mais 
raramente, argilitos e arcóseos. Suas melhores exposições foram 
registradas na região de Camarinha, município de Campo Largo, 
Paraná, com a seção tipo entre a localidade de Taquaralzinho e 
Alto do Purunã. A determinação da espessura original da 
formação foi dificultada pelo fato de estar a mesma dobrada e 
falhada. 

Fuck (1966) descreveu os sedimentos da Formação 
Camarinha, na Folha Quero-Quero, como componentes de um 
homoclinal com camadas de direção ENE-WSW e mergulhos 
entre 45º-70º para SSE, formados, aparentemente, na parte final 
do ciclo geossinclinal que gerou os metamorfitos do Grupo 
Açungui. 

Muratori (1966) constatou que, na Folha de Campo Largo, a 
sequência de siltitos com intercalações de lentes conglomeráticas 
apresentava-se dobrada, com mergulhos de 30º a 80º 
(geralmente em torno de 40º), formando estruturas do tipo 
anticlinal e sinclinal mergulhantes, do eixo NE. Registrou, 
também, que não havia dúvidas quanto ao fato desses 
sedimentos terem sido afetados por uma tectônica plástica com 
padrão de dobramento sensivelmente diferente daquele que 
afetou o Grupo Açungui. 

Muratori, Fuck e Bigarella  (1967) descreveram essa 
formação como constituída por uma sequência dobrada, não 
metamórfica, de rochas sedimentares clásticas de cores castanha 
escura e castanha avermelhada, composta dominantemente por 
siltitos, com importantes intercalações de conglomerados 
polimíticos. Como estrutura sedimentar mais característica nessa 
unidade, observaram estratificação gradacional, interpretada 
como consequência de deposição através de correntes de 
turbidez. 

Esses autores incluíram, em seu trabalho, uma tentativa de 
correlação da Formação Camarinha com várias unidades 
litoestratigráficas eopaleozoicas do sul do Brasil. 

Almeida (1969) assinalou que a Formação Camarinha “... é de 
constituição detrítica, imatura, com arenitos, arcósios e 
conglomerados polimíticos, com acamamento graduado. 
Conquanto não seja metamórfica, mostra-se intensamente 
dobrada e falhada. Com seus mil metros de espessura recobre os 
metamorfitos do Grupo Açungui, que na região representam as 
estruturas dos geossinclíneos Brasilianos. Tectonicamente a 
Formação Camarinha parece assinalar um evento ligado ao 
encerramento da etapa geossinclinal, como o sugeriu Fuck 
(1966), e seria a base da sequência do estádio de transição, 
tectonicamente correlativa da Formação Maricá do Rio Grande do 
Sul”. 

Fuck et al. (1969) consideraram a Formação Camarinha como 
uma sequência tardi-orogênica do tipo “molasse”, depositada em 
uma bacia situada em área já cratonizada, afetada, entretanto, 
pelas últimas oscilações e deformações da orogênese. 

Fuck et al. (1971) destacaram que a deposição dos 
sedimentos da Formação Camarinha teria sido rápida, tendo em 
vista o caráter imaturo e pouco selecionado dos mesmos, e em 

depressões locais, nos estágios iniciais da consolidação do 
geossinclíneo correspondente ao Açungui. 

Popp (1972) dividiu a Formação Camarinha em duas fácies: 
uma conglomerática e outra síltica. A fácies conglomerática 
constitui a porção superior da formação, formada por 
conglomerados, arcóseos conglomeráticos, arcóseos médios e 
grosseiros, ritmicamente intercalados, numa sucessão de mais de 
2.000 metros de espessura. A fácies síltica ocupa a parte inferior 
da formação, composta predominantemente de siltitos castanho-
avermelhados, com laminação paralela, e arcóseos finos a 
médios. Segundo esse autor, tais sedimentos, de caráter pós-
orogênico, foram depositados em ambiente subaquático, não 
marinho, no qual vigoraram correntes ora turbulentas, ora calmas. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) fizeram, para a Formação 
Camarinha, um apanhado das informações a ela referentes, 
relatadas anteriormente por Fuck (1966), Muratori (1966), 
Muratori, Fuck e Bigarella (1967) e Fuck et al. (1969). 

O conceito dessa unidade litoestratigráfica, no presente 
relatório, é o de uma formação sedimentar eopaleozoica 
constituída por conglomerados, arcóseos, siltitos e argilitos, 
relacionada à transformação tectono-magmática que atingiu o sul-
sudeste do Brasil por volta de 600-450 MA (Episódio Campo 
Alegre – KAUL; COITINHO; ISSLER, 1982). No mapa, essa 
unidade consta como “indivisa”, à exceção de uma pequena faixa 
de conglomerados polimíticos, cartografada na sua porção mais 
ocidental. 
 
1.2.21.2 − Distribuição na área 

A Formação Camarinha se localiza no nordeste da Folha SG.22 
Curitiba, no Estado do Paraná, município de Campo Largo. 
Ocorre, aí, em 2 pequenas áreas, aqui designadas de área leste e 
área oeste, alongadas na direção geral NE-SW, notadamente 
aquela área, totalizando uma extensão aproximada de 100 km2. A 
área leste corresponde à região das localidades de Camarinha, 
Cerro do Purunã, Taquaral, Taquaralzinho, Dom Rodrigo e 
Varzeado; a área oeste, à da região de Itambé e Campo do 
Santana. 

As rochas sedimentares dessa unidade assentam, através de 
pequena discordância angular, sobre as rochas dobradas e 
metamorfizadas do Grupo Açungui, sendo sobrepostas, também 
segundo uma discordância, por conglomerados e arenitos da 
Formação Furnas e por sedimentos finos da Formação Campo do 
Tenente. 

Com o Grupo Açungui, a Formação Camarinha mantém 
contatos bruscos, na sua maior parte através de falhas; com as 
duas formações sedimentares supracitadas, faz contatos em 
geral sem falhas. 
 
1.2.21.3 − Posição estratigráfica 

Na coluna litoestratigráfica das folhas SG.22 Curitiba, parte da 
folha SG.21 Asunción e folha SG.23 Iguape, a Formação 
Camarinha tem sua posição estratigráfica determinada em função 
de analogias geotectônicas, dados de campo e estimativas de 
idade feitas por outros autores. Os dados de campo mostram que 
ela é posterior ao Grupo Açungui, unidade estruturada no 
Proterozoico Superior, e anterior à Formação Furnas, esta 
depositada entre o Siluriano Inferior e o Devoniano Inferior. 

Admite-se, assim, que a Formação Camarinha tenha sido 
gerada em tempos cambro-ordovicianos, sendo considerada, na 
coluna estratigráfica supracitada, como unidade homotaxial das 
formações Cambirela e Guaratubinha, e do Grupo Castro. 
 
1.2.21.4 − Geocronologia 

As rochas da Formação Camarinha nunca foram datadas por 
quaisquer métodos geocronológicos. Muratori, Fuck e Bigarella 
(1967), entretanto, estimaram que a idade dessa unidade 
litoestratigráfica deve situar-se no intervalo entre 600 e 450 MA. 
 
1.2.21.5 − Litologias e petrografia 

A Formação Camarinha é constituída por conglomerados, 
arcóseos, siltitos e argilitos, tendo sido dividida por Popp (1972) 
em: Fácies Conglomerática, composta por litologias de 
granulação grosseira (parte superior da unidade), e Fácies Síltica, 
correspondente às rochas de granulação fina (parte inferior da 
unidade). 
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A) Conglomerados 

Os conglomerados são bastante litificados, polimíticos, formados 
por fenoclastos de filito, calcário, quartzito, quartzo, granito, siltito 
e arcóseo. Os fenoclastos predominam sobre a matriz e 
apresentam diâmetros médios de 2 a 4 cm, ocorrendo 
esporadicamente com a granulometria de cascalho grosso. O 
grau de trabalhamento dos seixos é baixo. A matriz é 
dominantemente lítica, formada por fragmentos de rocha com 
granulometria variando desde areia fina até seixo muito fino. 

Muratori, Fuck e Bigarella (1967) não observaram nenhum 
efeito de metamorfismo nessas rochas: não há recristalização na 
matriz e os seixos não se apresentam deformados. Por vezes, 
revelam cimento calcífero, e mais raramente ferruginoso. 

B) Arcóseos 

Trata-se de rochas de granulação que pode ser fina, média ou 
grossa, havendo arcóseos que representam uma transição para 
conglomerados. 

Os arcóseos finos constituem camadas de ocorrência restrita, 
entrando também na composição da matriz de outros litotipos 
mais grosseiros. De acordo com Popp (1972), ao microscópio 
esses arcóseos se mostram formados, predominantemente, por 
quartzo, com pouco feldspato e fragmentos líticos. Os grãos são 
subarredondados e cimentados por material argilo-ferruginoso. 

Os arcóseos de granulação média são constituídos 
essencialmente por quartzo e feldspatos, com fragmentos líticos 
de quartzito e filito subordinados. 

Os arcóseos grosseiros e conglomeráticos são polimíticos, 
com grânulos e fenoclastos de quartzito, filito, quartzo, calcário, 
granito, metasiltito, siltito, arcóseo e conglomerado. 

As estruturas gradacionais são relativamente frequentes 
nesses litotipos, embora nem sempre completas. 

C) Siltitos e argilitos 

Esses litotipos são bastante semelhantes, com coloração em 
geral castanha avermelhada, estrutura maciça ou laminação 
paralela. São constituídos, fundamentalmente, por argilas, grãos 
finos de quartzo e de feldspatos, incluindo pequenos e raros 
fragmentos líticos. 
 
 
1.2.22 − Grupo Castro 
 
1.2.22.1 − Generalidades 

As primeiras referências à existência de rochas riolíticas e 
sedimentos arcoseanos na região de Castro e Piraí do Sul, no 
Estado do Paraná, foram feitas por Derby (1878), que imaginou 
que os “pórfiros” dessa área seriam produto de metamorfismo dos 
xistos metamórficos vermelhos associados a arcóseos, que 
afloravam entre Piraí do Sul e Castro. Posteriormente, Woodworth 
(1916 apud TREIN; FUCK, 1967) sugeriu, para os riolitos e 
sedimentos de Castro e Piraí do Sul, uma posição estratigráfica 
intermediária, entre os granitos e formações metamórficas do 
Grupo Açungui e as rochas devonianas da Formação Furnas. 

Oliveira (1927) se referiu à presença de arcóseos na Serra de 
Sant’Ana, considerando-os como pertencentes à Série Açungui. 
Considerou, também, como pertencentes a esta “série”, o “pórfiro” 
que ocorria na região de Castro, o qual estudou especificamente 
mais tarde (OLIVEIRA, 1936b). 

Leinz (1936) estudou somente os afloramentos de vulcânicas 
das proximidades de Castro, distinguindo 3 diferentes tipos de 
“pórfiros”, pertencentes a, pelo menos, 2 fases eruptivas distintas. 

Maack (1947) individualizou, na região em foco, um depósito 
sedimentar, que denominou de Formação Iapó, situando-o 
estratigraficamente, entre a sequência vulcano-sedimentar de 
Castro, que designou de Formação Castro, e o Arenito Furnas. 
Considerou, por outro lado, os arcóseos desta formação como 
remanescentes de depósitos correlativos de uma erosão 
ordoviciana, comparando tal unidade litoestratigráfica com a 
“Série” Itajaí, de Santa Catarina. 

Coutinho (1955a) foi quem primeiro se deteve na investigação 
da sucessão estratigráfica dos litotipos vulcânicos e sedimentares 
da região de Castro: para esse autor, os riolitos seriam os 
produtos finais da diferenciação de um magma básico, sendo os 
arcóseos mais antigos ou parcialmente contemporâneos das 
primeiras manifestações de vulcanismo básico. 

Gomes (1963 apud ARIOLI, 1981), analisando testemunhos 
de sondagens realizadas pela Petrobrás nos estados do Paraná e 
de Santa Catarina, registrou a presença de uma sequência 
sedimentar pré-devoniana, de larga distribuição espacial, que 
seria, no seu entender, correlata da Formação Iapó. 

Para Ludwig e Ramos (1965), a Formação Iapó, tendo em 
vista sua distribuição, composição e posição deposicional 
diretamente sobre o complexo cristalino, poderia ser mais bem 
interpretada como de origem glacial, isto é, formada durante a 
glaciação pré-gonduânica conhecida, inclusive, noutros países, 
como Argentina, Bolívia e África do Sul. 

Segundo Salamuni e Bigarella (1967c), a Formação Iapó 
resultou da acumulação de detritos de “mud flow”, contrariamente 
ao que propôs Maack (1947). 

As idéias de Gomes (1963 apud ARIOLI, 1981), acima 
relatadas, foram questionadas por Trein e Fuck (1967), ao 
proporem, estes, a designação de Grupo Castro para o conjunto 
de rochas vulcânicas e sedimentares dos arredores de Piraí do 
Sul e Castro, conjunto litológico que dividiram em 3 sequências: 
vulcânica ácida, sedimentar e vulcânica intermediária. Estes 2 
autores registraram que devia ter ocorrido, na região em foco, 
pelo menos 2 fases de vulcanismo riolítico, intercaladas com 1 
fase de deposição de arcóseos e conglomerados, sucedidas por 
derrames de andesitos intercalados com camadas pouco 
espessas de grauvacas. 

Fuck et al. (1967) admitiram uma contemporaneidade da 
deposição da Formação Camarinha com a fase sedimentar do 
Grupo Castro, não obstante em ambientes distintos, 
possivelmente sem conexão e com modificações faciológicas 
laterais e com uma história evolutiva marcada por episódios 
tectônicos de natureza diversa. 

Almeida (1969) correlacionou o Grupo Castro à Formação 
Guaratubinha, admitindo que tais unidades correspondiam à 
sequência molássica da fase intermediária do estádio de 
transição, sendo tectonicamente equivalente às unidades Bom 
Jardim e Santa Bárbara, no Rio Grande do Sul. 

Para Fuck et al. (1971), o Grupo Castro seria resultado da 
deposição rápida de sedimentos imaturos em fossas tectônicas, 
acompanhada de manifestações de vulcanismo ácido e 
intermediário, sendo provavelmente mais jovem que a Formação 
Camarinha. 

Kaefer e Cunha (1974), nos trabalhos de mapeamento da 
Folha Castro, não reformularam os conceitos sobre a estratigrafia, 
a petrografia e as correlações do Grupo Castro, detendo-se na 
caracterização petrográfica de algumas amostras coletadas na 
área de estudo. Atribuíram, por outro lado, origem pós-tectônica 
ao grupo, que se teria depositado em área tectonicamente ativa, 
posteriormente aos dobramentos finais do seu embasamento, 
mas ainda afetada por falhamentos relacionados ao vulcanismo 
final. O ambiente de deposição dessa unidade litoestratigráfica 
poderia, ressaltaram, ter sido tanto marinho quanto de água doce, 
em ambos os casos com águas agitadas e havendo proximidade 
da fonte. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) adotaram a proposição de 
Trein e Fuck (1967) para o Grupo Castro, cartografando 
separadamente as rochas sedimentares, as vulcânicas ácidas e 
piroclásticas associadas e os andesitos. 

Lopes Júnior et al. (1977b) admitiram haver diferenças 
fundamentais entre o Grupo Castro e Formação Camarinha, não 
sendo possível se pressupor que, preteritamente, houvesse 
continuidade física entre as unidades. 

Silva et al. (1981) interpretaram o Grupo Castro como uma 
unidade molássica brasiliana, originada em tempos cambro-
ordovicianos. 

Arioli (1981) mapeou, em escala 1:25 000, a Folha Castro, 
concomitantemente a uma campanha de prospecção geoquímica 
de rocha. Foram descritos, então, riolitos maciços, ignimbritos, 
tufos pisolíticos, tufos cristalinos, tufos líticos e cineríticos, 
andesitos, sedimentos vulcanogênicos e rochas sedimentares. As 
relações estratigráficas entre estas litologias, entretanto, não 
foram esclarecidas. O Grupo Castro seria, para esse autor, uma 
molassa pós-geossinclinal ou superior. 

No presente relatório, o conceito do Grupo Castro difere dos 
conceitos dos diversos autores acima examinados. Essa unidade 
litoestratigráfica, constituída por rochas vulcânicas ácidas e 
intermediárias, rochas piroclásticas e rochas sedimentares, é, 
aqui, à luz de moderna bibliografia geológica, interpretada como 
fruto de uma transformação tectono-magmática (Episódio Campo 
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Alegre − KAUL; COITINHO; ISSLER, 1982), que atingiu o sul-
sudeste do Brasil por volta de 600-450 MA. Nessa fase de 
evolução distensional da crosta, vulcanismo, plutonismo e 
sedimentogênese, dissociados da “Orogênese” Brasiliana, se 
relacionaram a processos de rifting dentro do continente. 

 
1.2.22.2 ─ Distribuição na área 

O Grupo Castro, que consiste num conjunto de siltitos, siltitos 
argilosos, argilitos, arcóseos, conglomerados, rochas vulcânicas 
ácidas (riolitos) e intermediárias (andesitos) e rochas 
piroclásticas, se localiza no nordeste da Folha SG.22 Curitiba, 
leste do Estado do Paraná, cobrindo uma área de 
aproximadamente 900 km2, cujo formato é, grosso modo, o de um 
triângulo isósceles, disposto com seu lado maior na direção 
N20ºE. O vértice norte desse triângulo está na região da 
localidade de Bairro Bom Retiro, 12 km a norte da cidade de Piraí 
do Sul; o vértice sul, na região da localidade de Faxinal de São 
Daniel, 20 km a sul de Castro; o vértice oeste, enfim, situado na 
confluência do ribeirão Frio com o rio Iapó, 25 km a noroeste de 
Castro. 

Nesse conjunto de litotipos tão diversos, foram 
individualizadas algumas manchas de riolitos, andesitos e 
conglomerados. 

As manchas de riolitos ocorrem em 4 áreas: na região  da 
cidade de Castro, junto ao vértice sul do triângulo isósceles supra-
mencionado; a oeste de Castro, na margem direita do rio Piraí; 
nos limites ocidentais do grupo, junto aos contrafortes da serra da 
Taquara; na região nordeste da unidade, junto ao vale do rio Piraí 
(norte e sul da cidade de Piraí do Sul). 

As manchas de andesitos se localizam em 2 áreas: nos 
extremos norte (cabeceiras do rio Piraí) e oeste (região das 
localidades de Cerrado Chico e Colônia Iapó) do grupo. 

As manchas de conglomerados, correspondentes a várias 
pequenas lentes, ocorrem, enfim, na região de Piraí do Sul (Bairro 
Bom Retiro), à margem direita do rio Piraí Mirim (região de 
Colônia Iapó e junto aos contrafortes da serra da Taquara (oeste 
de Piraí do Sul). 

O Grupo Castro se apresenta, a norte, noroeste e sudeste, 
recoberto discordantemente por sedimentos siluro-devonianos da 
Formação Furnas, mostrando localmente contatos por falha; a 
sudeste faz contatos por falha com o Granito Cunhaporanga, da 
Suíte Intrusiva Três Córregos; a leste, recobre, discordantemente, 
metamorfitos do Grupo Açungui; no seu extremo nordeste, enfim, 
mantém contatos em geral por falhas com o Granito Joaquim 
Murtinho, da Suíte Intrusiva Serra do Mar. 

Vários diques de rochas básicas da Formação Serra Geral 
recortam, indistintamente, na direção geral NW-SE, os litotipos do 
Grupo Castro. 

 
1.2.22.3 − Posição estratigráfica 

Na coluna litoestratigráfica das folhas SG.22 Curitiba, parte da 
folha  SG.21 Asunción e folha SG.23 Iguape, o Grupo Castro tem 
sua posição estabelecida em função de informações de campo, 
datações geocronológicas e comparações com outras unidades 
litoestratigráficas análogas. 

Os dados de campo mostram que o Grupo Castro é posterior 
ao Grupo Açungui e à Suíte Intrusiva Três Córregos, unidades 
estruturadas ou geradas no Proterozoico Superior, em tempos 
brasilianos, e anterior às formações Serra Geral, do Mesozoico, e 
Furnas, do Siluro-Devoniano.  

As datações geocronológicas em amostras de quartzo-
pórfiros dessa unidade, pelo método Rb-Sr, possibilitou, como se 
verá, a seguir, obtenção de uma idade isocrônica mínima de 
cerca de 430 MA.  

Por fim, comparações ou analogias desse grupo com outras 
unidades (Formação Guaratubinha, Formação Camarinha, Grupo 
Campo Alegre, etc.) feitas por diferentes autores (MAACK, 1947; 
FUCK et al., 1967; ALMEIDA, 1969, etc.) o posicionaram no 
Eopaleozoico. 

Dessa forma, na coluna litoestratigráfica supracitada, o Grupo 
Castro consta como homotaxial das formações Guaratubinha, 
Camarinha e Cambirela, unidades geradas, todas, à luz dos 
dados disponíveis até o presente, em tempos cambro-
ordovicianos. 

 
1.2.22.4 − Geocronologia 

Dispõe-se, para o Grupo Castro, de 3 determinações 
radiométricas pelo método Rb-Sr, e 4 determinações para o 
método K-Ar, realizadas, todas, em amostras de quartzo-pórfiros 
(rocha total) (Fig. 1.121) (Tab. 1.XXXVIII). 

Com os dados obtidos pelo método Rb-Sr, elaborou-se uma 
isócrona (Fig. 1.141), que revelou 427 ± 33 MA, com R.I. = 0,7062 
± 0,0038. Considerando-se que as amostras datadas, neste caso, 
apresentavam certo grau de alteração, o resultado obtido deve ser 
interpretado como idade mínima do vulcanismo Castro. 

As idades obtidas pelo método K-Ar – 150 ± 6 MA, 152 ± 6 
MA, 153 ± 7 MA e 220 ± 8 MA não refletem, também, por sua vez, 
a época precisa desse vulcanismo, pois as rochas datadas se 
submeteram, no Mesozoico, a expressivo aquecimento (que 
causou rejuvenescimento isotópico), relacionado às intrusões de 
diques básicos da Formação Serra Geral, que seccionaram o 
Grupo Castro, na direção geral NW-SE. 
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TABELA 1.XXXVIII 

Grupo Castro − Dados Radiométricos Rb-Sr e K-Ar, em rocha total 
 

A) Determinações Rb-Sr 
 

Nº Fig. 1 Nº Campo Litologia Nº Lab. Rb (ppm) Sr (ppm) Rb87/Sr86 Sr87/Sr86 * Idade (MA) Fonte 

201 
202 
203 

VL-A 
VL-C 
VL-B 

Quartzo-pórfiro 
Quartzo-pórfiro 
Quartzo-pórfiro 

48 
52 
65 

195 
103 
87,5 

25,6 
43,8 
50,0 

22,80 ±  0,43 
6,80 ±  0,14 
5,06 ±  0,10 

0,8460 ±  0,005 
0,7470 ±  0,001 
0,7420 ±  0,004 

450 ±  24 
437 ±  25 
510 ±  64 

1 
1 
1 

 
Constantes: Rb85/Rb87 = 2,6039 ±  0,0047; λ Rb = 1,42 x 10-10 anos-1; (Sr87/Sr86)i = 0,705 ±  0,002. 
* Normalizado, considerando como constante Sr86/Sr88 = 0,1194 
 

 
B) Determinações K-Ar 

 

Nº Fig. 1 Nº Lab. Nº Campo Litologia % K 
  

Idade (MA) Fonte 

204 
205 
206 
207 

563 
686 
680 
625 

VL-C 
VL-CP 
VL-CP 
VL-C 

Quartzo-pórfiro 
Quartzo-pórfiro 
Quartzo-pórfiro 
Quartzo-pórfiro 

5,178 
4,730 
4,730 
7,674 

3,23 
2,98 
3,00 
7,16 

7,9 
3,8 

21,8 
3,2 

150 ± 6 
152 ± 6 
153 ± 7 
220 ± 8 

1 
1 
1 
1 

 
 
Constantes: λε = 0,581 x 10-10 anos-1; λε - = 4,962 x 10-10 anos-1/ % atom. de K40 em Ktot = 0,01167. 
Fonte: 1 − Kawashita (1969) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %Ar40 
(atm) 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-5   ccSTP 
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1.2.22.5 − Litologias e petrografia 

A) Siltitos, argilitos, arcóseos e conglomerados 

Há um predomínio dos arcóseos sobre os siltitos e argilitos. Esse 
conjunto litológico apresenta cor castanha avermelhada, castanha 
escura ou, ainda, vermelha tijolo (nos argilitos); mais raramente, 
observam-se colorações violáceas, amarelas esverdeadas, cinza 
e creme. Estes sedimentos se apresentam bem litificados e, 
quando brechados e/ou fraturados, exibem, muitas vezes, 
numerosas vênulas de opala ou de feldspatos caulinizados, 
dispostas sem direção preferencial. A estrutura mais comum que 
apresentam é a estratificação paralela, com presença não rara de 
acamadamento gradacional e rítmico. Nos mais finos, há 
estratificação laminar. 

A granulometria dos arcóseos varia de areia fina a areia 
média, com baixo grau de arredondamento e seleção regular a 
boa dos grãos. A elevada percentagem de feldspatos e o baixo 
grau de arredondamento são indicativos da imaturidade destes 
sedimentos, que são compostos fundamentalmente por quartzo e 
feldspato, em proporções variadas, sendo a matriz síltico-argilosa. 

Próximo a Castro, Arioli (1981) descreveu um siltito argiloso, 
sericítico, com laminação plano-paralela milimétrica e 
intercalações de níveis de argilito compacto e arenito arcoseano. 

Os conglomerados são predominantemente oligomíticos, 
formados por seixos e blocos de riolito e, em menor proporção, 
seixos de arcóseo, siltito e quartzito, imersos em matriz arenosa. 
Os seixos de riolito são comumente subangulosos, com diâmetro 
médio de 8 cm. 

B) Rochas vulcânicas ácidas 

Trata-se de riolitos, com estrutura maciça ou fluidal, de coloração 
vermelha tijolo a castanha avermelhada, por vezes rosa 
esbranquiçada. Ao microscópio, essas rochas são holocristalinas, 
hipautomórficas, compostas por quartzo, feldspato alcalino, 
minerais opacos, epídoto e clorita. Os fenocristais são, em geral, 
de ortoclásio idiomórfico a hipidiomórfico, maclado segundo a lei 
Carlsbad e com as bordas corroídas pela matriz. Os fenocristais 
de quartzo são hialinos, arredondados a bipiramidados e com as 
bordas também corroídas. Entre os acessórios, se destacam 
fluorita e zircão. 

C) Rochas vulcânicas intermediárias 

Trata-se de andesitos, que se apresentam comumente bastante 
alterados, conservando, não obstante, seus aspectos texturais 
típicos. Quando inalterados, têm cor cinza-escura, que tende a se 
tornar esverdeada ou avermelhada com o avanço da 
intemperização. 

Ao microscópio, as texturas dessas rochas são bastante 
variadas, sendo mais frequentes as texturas porfirítica, pilotaxítica 
e intersertal. A matriz é constituída por micrólitos de plagioclásio 
ripiforme orientados (indicando a direção de fluxo), piroxênio, 
clorita, calcita, pistacita, minerais opacos, apatita e raro quartzo e 
vidro vulcânico. Os fenocristais de plagioclásio são 
hipidiomórficos, maclados segundo albita e albita-Carlsbad e de 
composição andesínica. O clinopiroxênio (augita) se encontra, 
frequentemente, em avançado estágio de alteração. As 
amígdalas, quando presentes, se acham preenchidas por quartzo, 
calcedônia, calcita, clorita, pistacita e especularita. 

D) Rochas piroclásticas 

Essas rochas são de composição dominantemente ácida, 
correspondendo a diferentes tipos de tufos − de cristal, líticos, 
pisolíticos, lapílicos e cineríticos, além de ignimbritos. 

Os tufos de cristal se assemelham, em seus afloramentos, 
aos riolitos pórfiros, ocorrendo localmente com intercalações de 
tufo lítico. São constituídos por abundantes fenoclastos 
fragmentados de feldspato alcalino e quartzo e matriz à base de 
vidro vulcânico, ortoclásio e sanidina, com epídoto, zircão e 
minerais opacos. 

Os tufos líticos aparecem, em afloramento, como rocha rica 
em fragmentos angulosos de riolito ou mesmo de rocha 
piroclástica. Sua matriz é afanítica e homogênea, isenta de 
estruturas planares, gradando localmente para tufo cinerítico 
quando começam a predominar fragmentos menores do que 2 
mm de diâmetro. Apresentam colorações que variam de vermelha 
clara a cinza esbranquiçada. 

Os tufos pisolíticos que ocorrem, segundo Arioli (1981), sob a 
cobertura ignimbrítica, apresentam fragmentos que, 
texturalmente, são lápiles, com tamanhos variando 
acentuadamente num mesmo afloramento. 

Os tufos lapílicos de cristal e líticos e tufos cineríticos 
ocorrem, em geral, interdigitados, entre si e com derrames de 
riolitos e andesitos. 

Em alguns afloramentos, ao longo da estrada Tibagi – Castro, 
Arioli (1981) encontrou bombas centimétricas caoticamente 
dispersas em tufos líticos e cineríticos. 

Os ignimbritos apresentam cores variando de rosa a 
castanho, com estrutura pseudofluidal. Fenocristais de feldspato e 
de quartzo idiomórficos são frequentes nessas rochas. 
Ocasionalmente, mostram fragmentos de rocha riolítica soldados 
por uma matriz de igual composição. Podem conter esparsas 
vesículas de formatos irregulares. 
 
1.2.22.6 −  Caracterização litoquímica 

Dispõe-se de 6 análises químicas de rochas vulcânicas ácidas do 
Grupo Castro (Tab. 1.XXXVI). 

No diagrama binário que relaciona SiO2 com Na2O + K2O, de 
Cox, Bell e Pankhurst (1979) (Fig. 1.138), os pontos analíticos em 
causa incidem nos campos do riolito (5 pontos) e do traquito (1 
ponto). 

No diagrama binário SiO2 contra razão alcalinidade, de Wright 
(1969) (Fig. 1.139), todos os 6 pontos incidem no campo alcalino. 
 
 
1.2.23 − Grupo Paraná 

Esta unidade litoestratigráfica, dividida em Formação Furnas e 
Formação Ponta Grossa, corresponde às sequências de rochas 
mais antigas da bacia sedimentar do Paraná. 

Na literatura geológica, permaneceu, por muito tempo, a 
controvérsia no que respeita à designação desse conjunto de 
rochas sedimentares antigas pelos termos “grupo” ou “série” 
Paraná ou Campos Gerais. Oliveira (1930b) foi quem denominou-
o de “Série dos Campos Gerais”, composta pelo “Arenito Tibagi, 
Folhelhos de Ponta Grossa e Arenito das Furnas”. 
Posteriormente, Moraes Rego (1938a) passou a chamar tal “série” 
de “Série Paraná”. 

Os primeiros ensaios com propósito de estabelecer a 
precedência dos termos Paraná e Campos Gerais foram feitos 
por Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966), Salamuni e 
Bigarella (1967c) e Lange e Petri (1967). Esses autores 
questionaram as vantagens ou não do emprego dos termos em 
litígio, para a porção meridional da Bacia Sedimentar do Paraná. 

Apesar de muitas demonstrações desfavoráveis ao emprego 
do termo “Paraná”, a bibliografia geológica se incumbiu da sua 
consagração. 

Com apoio nesta consagração e em face do uso mais 
frequente do termo “grupo”, foi que se decidiu, no presente 
relatório, a adotar a terminologia Grupo Paraná. 
 
1.2.23.1 − Formação Furnas 
 
1.2.23.1.1 − Generalidades 

As primeiras referências às litologias desta unidade 
litoestratigráfica devem-se a Derby (1878), quando estudou a 
região diamantífera do Paraná, descrevendo, numa escarpa 
denominada Serrinha, um pacote de sedimentos constituído por 
“leitos horizontais maciços de grés branco grosso e friável”. 

Clarke (1913) estudou e classificou fósseis coletados na 
região de Ponta Grossa, Paraná. 

Oliveira (1912) utilizou, pela primeira vez, a designação 
“arenito das Furnas”, dividindo o devoniano do Paraná nas 
unidades: Arenito Tibagi, Folhelhos Ponta Grossa e Arenitos de 
Furnas. 

Oliveira (1930b) incluiu no seu “Sistema Devoniano”, a “Série 
Chapada” da porção norte da bacia (MT) e a “Série dos Campos 
Gerais”, considerando, dentro desta, o “arenito das Furnas”. 

Oppenheim (1936), estudando o devoniano da Bacia do 
Paraná, caracterizou a Formação Furnas como constituída por 
arenitos grosseiros, uniformes, resistentes à erosão e com 
colorações claras. 

Moraes Rego (1938a), estudando o devoniano da Bacia do 
Paraná, correlacionou-o, a partir de afinidades fossilíferas, com o 
devoniano de Goiás e da Chapada dos Guimarães (MT). 

Maack (1950/1951), em trabalhos realizados no flanco leste 
da bacia, observou uma correspondência entre o ambiente de 
sedimentação dos “arenitos das Furnas” e dos “arenitos Barreiro”, 
reputando-os como “sedimentos marinhos undaformes de um 
clima subglacial”. 

Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966) contestaram 
Maack (1950/1951), argumentando não haver, na Formação 
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Furnas, indicação alguma que comprovasse a existência de 
atividades de geleiras. 

Ludwig e Ramos (1965) consideraram a existência de uma 
discordância sedimentológica entre o topo dos arenitos fluviais da 
Formação Furnas e a base da zona transicional, admitindo que 
essa formação representasse o início da transgressão do 
Devoniano. 

Bigarella e Oliveira (1966) realizaram estudos na Formação 
Furnas na região setentrional da Bacia do Paraná, dividindo esta 
unidade em dois membros de fácies areníticas distintas. 

Fuck (1966) relatou a existência de discordância angular entre 
os sedimentos da Formação Furnas e as rochas a Grupo Açungui 
e da Formação Camarinha, sobre os quais aqueles se 
assentavam. 

Lange e Petri (1967), a partir de dados obtidos de 
perfurações, na porção central da bacia, atestaram o 
interdigitamento tanto vertical como horizontal entre as formações 
Furnas e Ponta Grossa. 

Para Kaefer e Algarte (1972b), a Formação Furnas, quando 
sobre o Grupo Açungui, podia se apresentar dobrada, em 
consequência de desmoronamentos causados pela dissolução de 
rochas carbonáticas do mesmo grupo. 

Schneider et al. (1974) forneceram informações sobre 
litologias, estruturas, relações de contato, ambiente de deposição, 
espessura e idade da Formação Furnas. 
 
1.2.23.1.2 − Distribuição na área e espessura 

No âmbito da Folha SG.22 Curitiba, a Formação Furnas aflora 
nos estados do Paraná e São Paulo, com uma extensão de cerca 
de 4.000 km2, mostrando configuração de um arco cuja 
convexidade está voltada para noroeste. Tal forma de exposição 
está relacionada com o Arco de Ponta Grossa, um dos acidentes 
tectônicos mais proeminentes da Folha SG.22 Curitiba. 

As exposições mais meridionais dessa unidade se encontram 
entre as cidades de Campo Largo e Porto Amazonas, no vale do 
rio Iguaçu. A partir daí, a formação se prolonga no sentido 
noroeste, sob a forma de uma faixa irregular, com cerca de 15 km 
de largura e 100 km de extensão, alcançando as proximidades de 
Tibagi. Desta região, tal faixa se inflete para nordeste, 
prolongando-se por cerca de 200 km, quando, próximo ao 
extremo nordeste da Folha SG.22 Curitiba, penetra finalmente na 
Folha SF.22 Paranapanema. 

A espessura dessa formação, obtida a partir de dados de 
campo e de mapas de isópacas da PETROBRÁS (MÜHLMANN et 
al., 1974), não ultrapassava 2 centenas de metros. 
 
1.2.23.1.3 − Posição estratigráfica 

As rochas sedimentares da Formação Furnas repousam em 
discordância dos tipos angular e “non conformity” sobre rochas 
pré-cambrianas do Grupo Açungui e da Suíte Intrusiva Três 
Córregos e rochas eopaleozoicas do Grupo Castro. Tal 
discordância consiste numa superfície de amplo aplainamento, já 
estudada por diferentes autores, como Maack (1950/1951) e 
Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1961), que acreditam que a 
mesma corresponda a uma plataforma de abrasão. Bigarella, 
Salamuni e Marques Filho (1961) afirmaram, inclusive, que essa 
superfície teria sido apenas retrabalhada pela erosão marinha, a 
partir de uma superfície primitivamente já esculpida, a julgar por 
resultados de estudos morfoscópicos dos sedimentos da presente 
unidade litoestratigráfica. No mapa, tais contatos são, localmente, 
tectônicos, por falhas de gravidade. 

Os contatos superiores da Formação Furnas com a Formação 
Ponta Grossa têm sido alvo de inúmeras controvérsias. Petri 
(1948), Sanford e Lange (1960) e Lange (1967) admitiram que tais 
contatos sejam graduais. Maack (1950/1951) e Caster (1952), 
entretanto, acreditaram numa passagem abrupta entre as 2 
formações. 

No presente trabalho, admite-se uma transição gradual entre 
Furnas e Ponta Grossa, com diastemas localizados. 
 
1.2.23.1.4 − Litologias e ambiente de deposição 

A Formação Furnas é constituída, predominantemente, por 
arenitos quartzosos, arenitos conglomeráticos e conglomerados. 
Os arenitos apresentam variada granulação, sendo, entretanto, 
geralmente grosseiros. São de cor branca, amarelada, cinza-clara 
ou arroxeada e possuem estratificação cruzada, encontrando-se 
também, estratificações plano-paralela, acanalada e irregular, 
além de estruturas de corte e preenchimento. Os grãos 
constituintes desses arenitos são moderadamente selecionados, 
variando de subangulares a subarredondados. 

Na porção média da formação, os arenitos possuem um 
caráter arcoseano, com feldspato bastante caulinizado. No 
sentido do tipo da formação, essas rochas se tornam mais 
maturas. 

Localmente, os arenitos podem conter leitos argilosos, 
micáceos, que aumentam de importância no sentido da parte 
superior da formação. Maack (1950/1951) descreveu tais leitos 
como consistindo de argilas plásticas, para as quais propôs uma 
origem glacial. 

Os conglomerados são constituídos por seixos bem 
arredondados, predominantemente de quartzo e quartzito, 
imersos em matriz arenosa, por vezes micácea. 

Tem havido controvérsia, entre diferentes autores, sobre o 
ambiente de deposição da Formação Furnas. Maack (1950/1951); 
Almeida (1954); Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1961, 
1966); Lange e Petri (1967), entre outros, consideraram essa 
formação como constituída por sedimentos marinhos de natureza 
transgressiva, com forte influência de correntes de maré. Ludwig 
e Ramos (1965) e Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), entre 
outros, assinalaram, por sua vez, que tal unidade litoestratigráfica 
foi depositada em ambiente fluvial. 

A grande espessura de sedimentos, a ampla extensão areal, 
a predominância de sedimentos grosseiros e as relações de 
contato gradacionais com a Formação Ponta Grossa, aliadas às 
características deposicionais tipicamente continentais, levam a se 
admitir que a Formação Furnas tenha-se depositado em ambiente 
marinho de águas rasas, com contribuição continental fluvial 
próxima à linha de costa. 
 
1.2.23.1.5 − Idade e paleontologia 

A falta de informações paleontológicas seguras tem gerado 
discussões entre os pesquisadores da Formação Furnas. Sua 
idade é atribuída, por diversos autores, com base em datação 
paleontológica da base da Formação Ponta Grossa, como 
anterior do Devoniano Inferior (Ensiano). Entretanto, Du Toit 
(1967 apud LANGE; PETRI, 1967) já aventava a possibilidade de 
uma idade siluriana Inferior para a Formação Furnas, ao 
correlacionar esta unidade com a Formação El Carmen na 
Bolívia, esta portadora de registros fósseis silurianos. Correlação 
com o Mambro Itaim, na Bacia do Maranhão, levou Barbosa et al. 
(1966) a aventarem uma idade siluriana para a Formação Furnas. 
Entretanto, para alguns autores, as semelhanças entre esta 
formação e outras unidades silurianas seriam apenas resultado 
de similaridade quanto ao ambiente deposicional. 

Burjack e Popp (1981) identificaram, no flanco nordeste da 
Bacia do Paraná, o icnogênero Arthroficus, de idade 
Lhandoveriana Inferior (Siluriano Inferior) na Formação Vila Maria, 
base do Grupo Paraná naquela área, cujo contato com a 
Formação Furnas dá-se de maneira transicional. Como já exposto 
em item anterior, adota-se uma passagem transicional entre as 
formações Furnas e Ponta Grossa. Desta forma, aceita-se, com 
reservas, que a deposição da Formação Furnas tenha ocorrido 
entre o Siluriano Inferior (Lhandoveriano) e o Devoniano Inferior 
(Ensiano). 

Registros paleontológicos na Formação Furnas são escassos, 
e sem valor, do ponto de vista de datação e determinação de 
condições ambientais. 

Oliveira (1912) registrou a ocorrência de tubos de vermes 
Arenicolites, e Lange (1942), a existência de pistas de Fraena 
furnai, nos arredores de Ponta Grossa. 
 
1.2.23.2 − Formação Ponta Grossa 
 
1.2.23.2.1 − Generalidades 

As primeiras referências aos litotipos desta formação foram feitas 
por Derby (1878), quando descreveu, na Serrinha, proximidade de 
Ponta Grossa, ocorrências de “schistos e grés schistosos”. 

Oliveira (1912) utilizou, pela primeira vez, o termo “Schistos 
de Ponta Grossa”, ao subdividir o devoniano paranaense. 

Clarke (1913) estabeleceu correlações entre a fauna do 
devoniano no Paraná, e a fauna devoniana da Chapada dos 
Guimarães (MT), Maecuru (PA), Argentina, Bolívia, sul da África, 
ilhas Falklands, utilizando a terminologia “Ponta Grossa Series”, 
com base na subdivisão de Oliveira (1912). 

Oliveira (1930b), em sua coluna geológica, denominou essa 
formação de “Folhelhos de Ponta Grossa”, agrupando o 
devoniano Paranaense na “Série dos Campos Gerais”.  

Oppenheim (1936) utilizou, pela primeira vez, o termo 
Formação Ponta Grossa, incluindo na mesma unidade o “arenito 
Tibagi”. 
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Oliveira e Leonardos (1943) introduziram o termo Grupo 
Ponta Grossa e teceram considerações no tocante a aspectos 
geológicos e paleontológicos desta unidade. 

Petri (1948) incluiu na “Série Paraná” a Formação Ponta 
Grossa e caracterizou-a, litologicamente, como constituída por 
uma alternância de folhelhos, folhelhos com lentes de arenitos e 
arenitos. 

Maack (1950/1951) utilizou a denominação “Folhelhos de 
Ponta Grossa”, agrupando-os com outras unidades devonianas na 
“Série Campos Gerais”. 

Sanford e Lange (1960) correlacionam os sedimentos da 
“Formação Ponta Grossa” com litotipos similares ocorrentes na 
“Série Chapada” (GO-MT). Propuseram uma idade devoniana 
média para essas rochas, correspondentes a folhelhos finamente 
laminados, localmente betuminosos, argilosos, micáceos, com 
intercalações de arenitos e siltitos. 

Para Ludwig e Ramos (1965), existe uma discordância 
sedimentológica entre a base de uma zona transicional, 
pertencente à Formação Ponta Grossa, e o topo da Formação 
Furnas. 

Bigarella, Salamuni e Marques Filho (1966) colocaram a 
Formação Ponta Grossa na porção superior do Grupo Campos 
Gerais e caracterizaram-na litologicamente como constituída por 
folhelhos contendo lentes de arenitos finos e siltitos. 

Lange e Petri (1967), com base em dados de perfurações na 
porção central da bacia, atestaram existir um interdigitamento 
tanto vertical quanto horizontal entre as formações Ponta Grossa 
e Furnas, observando continuidade em subsuperfície com os 
estratos devonianos de Goiás e Mato Grosso. Propuseram uma 
subdivisão para a Formação Ponta Grossa, que seria constituída 
pelos membros Tibagi, São Domingos e Jaguariaíva. 

Daemon, Quadros e Silva (1967) propuseram uma subdivisão 
bioestratigráfica para o Devoniano da Bacia do Paraná, 
correlacionando-a com a estratigrafia que havia sido apresentada 
por Lange e Petri (1967) e propondo, para a Formação Ponta 
Grossa, uma idade compreendida entre o Ensiano e o 
Fransniano. 

Em trabalho mais recente, Fulfaro, Gama Júnior e Soares 
(1980) reavaliaram dados geológicos e paleontológicos da 
formação Ponta Grossa, aceitando, para esta, a estratigrafia que 
havia sido estabelecida por Lange e Petri (1967). 
 
1.2.23.2.2 − Distribuição na área e espessura 

Na abrangência da Folha SG.22 Curitiba, a Formação Ponta 
Grossa aflora no Estado do Paraná, com uma área de 
aproximadamente 1.900 km2. Tem a configuração de um arco, 
com a convexidade voltada para noroeste. Esta forma de 
exposição está intimamente relacionada com o Arco de Ponta 
Grossa, mais proeminente feição tectônica na Folha SG.22 
Curitiba. Seus limites mais meridionais situam-se 20 km a sul da 
cidade de Ponta Grossa, prolongando-se no sentido noroeste, até 
proximidades de Tibagi, quando inflete para nordeste, rumo à 
cidade de Itararé. Sua largura aflorante tem, em média, 15 km. 
Está situada na unidade geomorfológica denominada Patamar de 
Ponta Grossa/Itapetininga e separa, juntamente com a Formação 
Furnas, as unidades gonduânicas daquelas idades Eopaleozoicas 
e Pré-Cambrianas. 

A Formação Ponta Grossa tem, em superfície, uma 
espessura média de 200 m. Fora do domínio da Folha SG.22 
Curitiba, foram detectadas, em poços perfurados em Apucarana 
(PR) e Alto Garças (MT), espessuras de 653 m e 467 m, 
respectivamente (SCHNEIDER et al., 1974). 
 
1.2.23.2.3 − Posição estratigráfica 

As relações de contato das formações Ponta Grossa e Furnas 
têm sido alvo de inúmeras discussões. Petri (1948), Sanford e 
Lange (1960) e Lange (1967), entre outros, consideram que a 
passagem entre essas 2 unidades dá-se de maneira transicional. 
Entretanto, Maack (1950/1951), Caster (1952) e Ludwig e Ramos 
(1965) acreditaram existir discordância entre ambas. Na área 
mapeada, a Formação Ponta Grossa assenta unicamente sobre a 
Formação Furnas, admitindo-se que a passagem de uma para 
outra unidade seja gradual, apenas ocorrendo discordância ou 
diastema localizados. 

O contato superior da Formação Ponta Grossa com o Grupo 
Itararé é de natureza discordante, caracterizado por ampla 
superfície de erosão. 
 
1.23.2.4 − Litologias e ambiente de deposição 

A Formação Ponta Grossa, na área em estudo, é constituída por 
folhelhos e, secundariamente, por folhelhos siltitos e siltitos, de 
coloração cinza-escura a preta, micáceos, fossilíferos, com 
intercalações centimétricas de arenito amarelo fino. Localmente, 
os folhelhos são pirobetuminosos. 

Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980) consideraram a 
Formação Ponta Grossa constituída, da base para o topo, pelos 
membros Jaguariaíva, Tibagi e São Domingos, admitindo serem 
os membros inferior e superior constituídos, predominantemente, 
por material síltico-argiloso, ao passo que o médio seria 
constituído, em sua maior parte, por arenitos finos e siltitos 
argilosos. Registraram, também, que o Membro Jaguariaíva 
continha concreções ferruginosas. 

A estrutura sedimentar mais frequente na Formação Ponta 
Grossa é a laminação plano-paralela, ocorrendo desde a base até 
o topo da unidade. Microestratificação cruzada também pode ser 
encontrada. Segundo Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), 
essas estruturas são originadas pela migração de marcas de 
ondas. Estrutura de corte e preenchimento de pequeno porte, 
marcas de escorregamento e estruturas biogênicas também 
ocorrem. 

Entre os autores que estudaram essa formação, é unânime a 
aceitação de que a mesma se depositou em ambiente marinho, 
com base, fundamentalmente, em seu conteúdo fossilífero. 
 
1.2.23.2.5 − Idade e paleontologia 

A sedimentação dos litotipos da Formação Ponta Grossa, com 
base em seu abundante conteúdo fossilífero, está compreendida 
entre o Ensiano (Devoniano-Inferior) e o Frasniano (Devoniano 
Superior). 

Os registros macrofossilíferos são variados, predominando 
lamelibrânquios, gastrópodos, trilobitos, equinodermas, 
braquiópodos e anelídeos, ao passo que os registros 
microfossilíferos são representados por escolecodontes, 
quitonozoas e esporomorfos. 

A macrofauna fossilífera da Formação Ponta Grossa tornou-
se conhecida a partir de Clarke (1913) que, de posse de variada 
coleção de fósseis, coletada principalmente no Estado de Paraná, 
catalogou e classificou uma variada gama de espécies, indicando, 
para esta, idade eodevoniana. 

A similaridade existente entre as faunas devonianas da Bacia 
do Paraná, da Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Ilhas Falklands 
e África do Sul, levou Richter e Richter (1942 apud FÚLFARO; 
GAMA JÚNIOR; SOARES, 1980) a reuni-las em uma grande 
unidade, que denominaram de fauna Malvinocáfrica. 

Para Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), a fauna 
Malvinocáfrica tem seu maior desenvolvimento no Eodevoniano, 
com registros típicos no Estado do Paraná. 

A microfauna devoniana da Formação Ponta Grossa teve em 
Daemon, Quadros e Silva (1967), Lange e Petri (1967) e Lange 
(1967) seus maiores pesquisadores. Esses autores 
estabeleceram um zoneamento bioestratigráfico, cujos intervalos 
foram representados por letras. As rochas mais antigas da 
Formação Ponta Grossa compreenderiam os andares Emsiano e 
Eifeliano (intervalos D2 e D3 encontrados na porção central da 
bacia) expostos junto ao Arco de Ponta Grossa. Nos poços 
perfurados em Paraguaçu Paulista (SP) e Canoinhas (SC), 
reportaram que os sedimentos desta formação seriam 
pertencentes aos andares Givetiano e Frasniano (intervalos D4 e 
D5), depositando-se imediatamente acima da Formação Furnas. 

As espécies de macrofósseis da Formação Ponta Grossa, no 
Estado do Paraná, foram inicialmente reconhecidas por Clarke 
(1913), quando identificou braquiópodos: Leptocoelia flabellites, 
Chonetes falklandicus, Lingula, Orbiculoidea, Spinfer, 
Schuchertella; pelecípodes: Nuculites, janeia, Leptodomus, 
Modiamorpha; gasterópodos: Plurotomaria, Bellerophon, 
Conularia; cefalópodos: Kionoceras, Orthoceras; trilobita: 
Homalonotus noticus. 

Oliveira (1936c) assinalou que A. P. Oliveira e A. N. da Cunha 
coletaram, em arenito amarelo no arroio São Domingos, afluente 
da margem esquerda do rio Tibagi, em Tibagi (PR), as espécies 
Tentaculites crotalinus, Nuculites sharpei, Homalonotus noticus, 
Schuchertella agassizi, Leptocoelia flabelites, Orticuloidea 
boddonbenderi, Chonetes falklandicus, Spirifer antarticus, Lingula 
lepta, Spirifer iheringi, Janeia brasiliensis, Conularia uerichana e 
restos de algas. 

Petri (1948) promoveu uma revisão do Devoniano do Paraná, 
propondo a seguinte distribuição de fósseis na Formação Ponta 
Grossa: Chonetes falklandicus, Orbiculoidea boddonbenderi, 
Conularia uerichana, Prothyris knodi, Leptodomus capricornus, 
Leptodmus ubrichi, Plectonotus dereinsi, Anomalocustidae, 
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Lingula lamella, Janeia brasiliensis, Pleurodapis multicincta, 
Plectonotus hapsideus e Crypheus australis, ocorrentes 
principalmente nas partes média e superior da formação; Derbyna 
whiteorum, Pholidops cf. koslowski, Janeia bokkeveldensis, 
Nuculites pacatus, Calmonia spirifer, Homalonotus noticus, 
Orbiculoidea excentrica, Spirifer parana, Spirifer contratrius e 
Diaphorostoma paranaensis, ocorrentes nas partes média e 
inferior da formação. 

Petri (1948), além dos fósseis acima mencionados, citou 
outros ocorrentes na unidade em foco no Estado do Paraná: 

Hyolithus subaequali, Pleurotomaria kayseri, Homalonotus 
parana, Dalmanites, Serpulites, Bellerophon quadrilibatus, 
Modiomorpha sp. Austronotica, Lingula scalprum, Schuchertella 
santicrucis, Lingula beideli, Ptomatis moreirai, Proboloides, 
pessulus, Proboloide cuspidatus, Sphenotus lagoensis, Meristela 
septata, Phthonia, Nucula inornata, Orvillea petrii, Prothyris knodi 
e Dalmanites accola. 

Guimarães, D. (1964) citou o trabalho de Richard Krausel, 
traduzido por F. W. Sommer, que registrou seis novas espécies 
de fósseis vegetais representados por Thallophyta e Pteridophyta. 

Lange e Petri (1967) apresentaram uma listagem de 
macrofósseis da Formação Ponta Grossa, bem como sua posição 
nesta formação, por eles dividida nos membros: Jaguariaíva, 
Tibagi e São Domingos: Vegetais – Octaviona petrii (Barbosa), 
Paulomycis dolianitii Sommer, Tasmanites cf. avelinoi Sommer, 
Tasmanites cf. euzebioi Sommer, Tasmanites cf. mourai Sommer, 
Tasmanites cf. roxoi Sommer, Haplostigma irregulares Seward 
Spongiophyton articulatum Kraeusel, Spongiophyton hirsutum 
Kraeusel, Spongiophyton lenticulare (Barbosa), Spongiophyton 
minutissimum Kraeusel, Spongiophyton nanum Kraeusel; 
Invertebrados – Australospirifer contratius (Clarke), Burmeisteria 
notica (Clarke), Calmonia signifer Clarke, Calmonia subseciva 
Clarke, Calmonia gonzagana Clarke, Derbyina Whitiorum Clarke, 
Lingula keideli Clarke, Lingula subpumctata Knod, Meristela 
septata Clarke, Mesoconularia africana (Sharpe), Nuculana viator 
Reed, Nuculites cf. branneri Clarke, Nuculites pacatus Reed, 
Nuculites reedi Clarke, Orbiculoidea collis Clarke, Orbiculoidea 
excentrica Lange, Paracalmonia pessula (Clarke), Pennaia 
pauliana Clarke, Phthonia? epops Clarke, Platyostoma 
paranemsis (Lange) Plectoconularia quichua (Ulrich), Cryptonella 
? baini (Sharpe), Janeia bokkeveldensis (Reed), Lingula lamella 
Clarke, Metacryphaeus australis (Clarke), Odontochile accola 
(Clarke), Orbiculoidea bodenbenderi Clarke, Palaeoneilo 
magnifica Clarke, Pholidops kozlowski Lange, Mourlonia ? keyseri 
(Ulrich), Tibagya parana (Clarke), Australocoelia tourteloti Boucot 
e Gill, Australospirifer antarticus (Morris e Sharpe), Australospirifer 
iheringi (Kayser), Australospirifer Kayserianus (Clarke), Bucanella 
laticarinata Knod, Chonetes falklandicus Morris e Sharpe, 
Coelospira ? colona Clarke, Conularia uerichana Clarke, Crinoidea 
indet, Encrinaster pontis (Clarke), Goniophora abreviata Clarke, 
Hyolithes subaequalis (Salter), Janeia brasilienses Clarke, Lingula 
lepta Clarke, Lingula scalprum Clarke, Modiomorpha austronotica 
Clarke, Nuculites sharpei Reed, Orbiculoidea baini (Sharpe), 
Palaeoneilo santicrucis Clarke, Paracalmonia cuspidata (Clarke), 

Paulinites paranaensis Lange, Pholadella cf. radiata Hall, 
Plectonotus dereimsi (Knod), Pleurodapis multicincta Clarke, 
Prothyris (Paraprothyris) knodi Clarke, Ptomatis moreirai Clarke, 
Schellwienella agassizi (Hartt), Schellwienella sancticrucis 
(Clarke), Schelwienella sulivani (Morris e Sharpe), Serpulites sica 
Salter, Sphenotus lagoensis Clarke, Tentaculites crotalinus Salter, 
Tentaculites jaculus Clarke, Derbyina smithi (Derby), Ostracoda 
indet, Paranacystis petrii Caster, Actinopteria langei Petri, Bryozoa 
indet., Echinasterella ? darwini Clarke, Grammysioidea corrugata 
(Sharpe), Nuculites depressus Lange, Palaeoneilo rhyza Clarke, 
Palaeosabella prisca (Mc Coy) Paulinites caniuensis Lange, 
Acastoides ? lombardi Kozlowski, Calmonia signifer Clarke, var. 
micrischia. Clarke, Cardiomorpha ? colossea Clarke, Cypricardella 
? oliveira Clarke, Eodevonaria cf. arcei (Ulrich), Grammysioidea 
scaphula (Clarke), kionoceras zoilus Clarke, Metacryphaeus sp., 
Michelinea sp., Michelinoceras ? cf. M. gamkaensis (Reed) 
Nuculites obtusus Reed, Palaeanatina ? erebus Clarke, 
Zapherentidae indt. 

Leonardi (1982) registrou, na Formação Ponta Grossa, a 
pegada de um anfíbio primitivo, quadrúpede, de 90 a 100 cm de 
comprimento, atribuindo-a ao Devoniano Médio ou à base do 
Devoniano Superior. Associada a esta estrutura, reportou a 
ocorrência de uma espécie de Australocoelia tourteloti, 
Tentaculites crotalinus e restos de vegetais. 

O conteúdo microfossilífero da formação Ponta Grossa 
encontra-se bem caracterizado nos estudos de Lange (1967) e 
Daemon, Quadros e Silva (1967). 
 
 
1.2.24 − Supergrupo Tubarão 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974), revisando a 
estratigrafia da Bacia do Paraná, propuseram elevar o Grupo 
Tubarão à categoria de supergrupo, subdividindo-se em Grupo 
Itararé e Grupo Guatá. O primeiro foi subdividido em 4 formações: 
Campo do Tenente, Aquidauana, Mafra e Rio do Sul. O Grupo 
Guatá foi considerado, conforme as proposições de Gordon 
Júnior (1947), sendo constituído pelas formações Rio Bonito e 
Palermo. 

No presente mapeamento, são adotadas tais proposições dos 
autores supracitados, assinalando-se que, das 6 formações 
componentes dos grupos Itararé e Guatá, apenas a Formação 
Aquidauana está ausente da área mapeada. 
 
1.2.24.1 − Grupo Itararé 
 
1.2.24.1.1 − Generalidades 

O enorme interesse no estudo dos sedimentos que compõem 
esse grupo esteve sempre norteado pelo fato de os mesmos 
incluírem jazidas de carvão e restos de plantas da flora 
Glossopteris. Na coluna litoestratigráfica da bacia sedimentar do 
Paraná, esses litotipos permocarboníferos já foram enquadrados 
nas categorias de série, fácies, formação, sub-grupo e grupo (Fig. 
1.142). 
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Derby (1878) e Campos (1888) referiram-se a estes 

sedimentos ao tecerem breves considerações sobre os aspectos 
geológicos nas porções setentrionais da então “Província do 
Paraná”. 

Em Santa Catarina, as primeiras referências a este pacote 
sedimentar foram devidas a White, I. C. (1908), ao estudar as 
jazidas carboníferas do sul do Brasil e estabelecer, através do seu 
“Sistema de Santa Catarina”, as bases da estratigrafia da 
sequência gonduânica na Bacia Sedimentar do Paraná. White, I. 
C. (op. cit.) reconheceu, na porção basal da sua subdivisão “Série 
Tubarão”, a presença de arenitos amarelados e folhelhos, com 
restos de plantas e pistas de crustáceos, e do Conglomerado 
Orleans, de origem glacial, julgando este correlacionável às 
ocorrências de sedimentos similares existentes nos estados de 
São Paulo, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Estes litotipos 
basais da proposição pioneira de White, I. C. (1908) foram 
posteriormente englobados, por Oliveira (1916), na “Série Itararé”, 
denominação usada para assinalar aqueles sedimentos com 
influências glaciais que ocorriam no vale do rio Itararé, na divisa 
dos estados de São Paulo e do Paraná. O termo Tubarão foi 
então adotado por este autor, de modo a relacionar apenas as 
rochas associadas às ocorrências de carvão e ao Folhelho 
Palermo. 

Inúmeros trabalhos de considerável contribuição foram 
desenvolvidos, a seguir, por Oliveira (1918, 1927, 1930a e b), Du 
Toit (1927), Moraes Rego (1930a), Washburne (1930), 
Oppenheim (1934), Leinz (1937), Leinz (1937b apud ROCHA-
CAMPOS, 1967), Carvalho e Pinto (1938), Rocha e Scorza 
(1940), entre outros, identificando a “Série Itararé”. Salienta-se 
que Moraes Rego (1936, 1938a e b) utilizou a designação “Série 
Itararé-Tubarão”. 

Deve-se a Pacheco (1927) a utilização do nome “Série 
Glacial” para designar aqueles sedimentos de origem glacial 
ocorrentes ao sul do Estado de São Paulo. 

Já Moraes Rego (1936), ao verificar a ocorrência de camadas 
glaciais acima do leito de carvão, sugeriu englobar Itararé e 
Tubarão em uma só série, propondo para a mesma a designação 
“Itararé-Tubarão”. Rocha e Scorza (1940), ao realizarem uma 
revisão da coluna clássica de White, I. C. (1908), comparando os 
conhecimentos até então existentes na seção catarinense com os 
dos outros estados sulinos, verificaram que os sedimentos 
glaciais e conglomerados da base da seção pioneira também se 
mostravam representados naquelas outras regiões, bem como 
em outros locais de Santa Catarina. Os mesmos autores 
consideraram a “Série Itararé” na porção basal do “Sistema de 
Santa Catarina”, atribuindo-lhe idade permocarbonífera. 

Oliveira e Leonardos (1943), ao esboçarem uma síntese da 
geologia do Brasil Meridional, empregaram as terminologias 
Itararé e Tubarão para as rochas permocarboníferas dos estados 
do Paraná e de Santa Catarina. 

Lange (1944 apud ROCHA-CAMPOS, 1967) determinou 
novas ocorrências de fósseis marinhos associados a sedimentos 
glaciais em Teixeira Soares, Rio de Areia e Baitaca, na região 
central do Estado do Paraná. 

Almeida (1945b) verificou que havia dificuldades em se 
estabelecer o limite entre as “séries” Itararé e Tubarão, utilizando-
se as características distintivas propostas por Oliveira (1916, 
1927), nas proximidades de Teixeira Soares (PR). Empregou a 
denominação “Folhelho Passinho” para as camadas marinhas 
ocorrentes nesta localidade, mencionando a existência de 
sedimentos glaciais expostos 40 metros acima do mencionado 
folhelho.  
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Gordon Júnior (1947), ao constatar no extremo norte do 
Paraná e em São Paulo, interpenetrações entre as “séries” Itararé 
e Tubarão de Oliveira (1916), propôs o retorno ao antigo conceito 
de White, I. C. (1908), no qual as terminologias citadas eram 
englobadas em uma só série − Tubarão, dividindo-a em Grupo 
Itararé e Grupo Guatá. O primeiro grupo foi considerado incluindo 
os sedimentos de origem glacial, assim como os depósitos 
fluviais, lacustres, palustres e marinhos ou estuarinos nele 
intercalados. O segundo grupo, utilizado para substituir a antiga 
“Série” Tubarão, compreenderia a sequência  de camadas 
sedimentares com plantas fósseis e carvão, sobrepostas ao 
Grupo Itararé e sotopostas ao Folhelho Irati. 

Maack (1947), notando as dificuldades de Gordon Júnior 
(1947) na caracterização do limite Itararé/Guatá, sugeriu a 
subdivisão da “Série” Tubarão em Grupo Itararé e Grupo Guatá, 
em que o primeiro estaria composto, no Paraná, pelas formações 
Palmira (fácies continental-glacial) e Taió (fácies glacial-marinha). 
Posteriormente, Lange (1954) assinalou que a unidade “Taió” 
efetivamente fazia parte da Formação Rio Bonito do Grupo Guatá. 

Barbosa (1949), ao estudar a Série El Portón, na Bolívia 
Oriental, através de comparações litológicas e paleogeográficas 
admitiu correlações com as formações Aquidauana e Mandiyuti, 
esta do sub-Andes Boliviano. Este autor considerou representar 
esta série “um resto de erosão do mesmo conjunto de sedimentos 
Aquidauana ou Mandiyuti”. Anteriormente, Almeida (1945a) havia 
registrado, em Bela Vista, sudoeste do Estado do Mato Grosso do 
Sul, sedimentos glaciais correlacionáveis ao Grupo Tubarão, 
denominando-os Série Bela Vista, a qual possuía referências na 
literatura geológica através dos trabalhos de Lisboa (1909), ao 
descrever a “Série” Aquidauana. Almeida (1948a) caracterizou os 
sedimentos Aquidauana e aqueles ocorrentes no sudoeste goiano 
(Arenito das Torres) como sendo produtos de lavagem dos 
depósitos glaciais da “Série” Itararé-Tubarão. Em data anterior, 
Caster (1947) havia mencionado que os arenitos vermelhos das 
Torres, localizados no Planalto do Bonito (Caiapônia, GO), 
ocupavam posicionamento estratigráfico semelhante ao da “Série 
Itararé Tubarão” do sul do Brasil. 

Barbosa e Almeida (1949 b), ao estudarem a “Série” Tubarão 
na bacia do rio Tietê, em São Paulo, verificaram possuir, a 
mesma, sucessão diversa da apresentada por White, I. C. (1908). 
Abandonaram as referências ao termo Itararé, retornando à série 
única Tubarão, que foi subdividida em cinco formações, com 
nomes locais, em que as quatro inferiores incluíam cinco 
horizontes de tilitos, enquanto a quinta era considerada como de 
origem pós-glacial (Vide Figura 1.142). 

Através de Putzer (1952, 1954, 1955), abrangendo a área 
carbonífera de Santa Catarina, foram fornecidos consideráveis 
subsídios à estratigrafia e à geologia das unidades Itararé e 
Palermo, bem como para o conhecimento das jazidas de carvão. 
Putzer (1955) assinalou a presença de fósseis marinhos e restos 
de anfíbios. O mesmo autor observou, também, a ausência de um 
hiato temporal entre as camadas da fácies “glacial-glacígena” 
Itararé e as da fácies “interglacial” Bonito, ambas incluídas na 
“Série” Tubarão, admitindo haver interdigitações laterais e 
verticais entre estas, fato este reconhecido tanto em Santa 
Catarina quanto no Rio Grande do Sul e no Paraná. 

Barbosa (1951 apud LANGE, 1954), ao procurar correlacionar 
as unidades litoestratigráficas componentes da “Série” Tubarão 
em São Paulo com as ocorrentes no sul do Estado do Paraná, 
sugeriu o abandono dos termos Itararé, Bonito e Palermo, pelo 
nome Formação Itapetininga, terminologia enunciada para a 
porção superior da “Série” Tubarão em São Paulo. Lange (1954) 
discordou desta proposição, devido a não existir uma exata 
sincronização entre as diferentes formações, destacando o fato 
de as prioridades dos nomes Itararé, Bonito e Palermo serem 
para o Estado do Paraná. 

No Mapa Geológico do Estado do Paraná, em escala  
1:750 000, Maack (1953) apresentou o Grupo Itararé (formações 
glaciais) constituído pela Formação Palmeira (camadas 
continentais-glaciais), com tilitos, varvitos, arenitos, loessitos, etc., 
e Formação Taió (camadas glacial-marinhas), com 
conglomerados de drift, folhelhos neríticos e camadas de drift 
glacial (marinho?), parcialmente acima dos horizontes de carvão. 

Lange (1954), ao propor uma nova subdivisão para a “Série” 
Tubarão no Estado do Paraná, considerou o Grupo Itararé como 
sua unidade basal, constituído pelas formações Palmeira e 
Teixeira Soares. 

No flanco oeste da Bacia Sedimentar do Paraná, sedimentitos 
correlacionáveis à unidade Itararé foram denominados, por 
Almeida (1954), de “Série” Aquidauana, a qual comportava os 
sedimentos glaciais da “Série” Bela Vista (ALMEIDA, 1945a). 

Beurlen (1953, 1955) emitiu valiosos conceitos sobre a 
geologia e a paleogeografia do Grupo Itararé. Nas porções 
centrais do Paraná, o mesmo autor, em 1955, considerou esse 
grupo subdividido em quatro unidades de “tilitos”, separadas por 
sedimentos interpretados como “interglaciais”. Advertiu que a 
diamictitos correlacionados a longa distância traziam inúmeros 
problemas, sendo preferível utilizar nomes locais. 

Beurlen (1959) estabeleceu correlação entre a Formação 
Aquidauana e o Grupo Itararé, mantendo, no mesmo trabalho, a 
categoria “Série” Aquidauana. Martin, Bigarella e Salamuni (1960), 
ao pesquisarem as deformações causadas por geleiras em 
rochas do Grupo Itararé, verificaram a existência de um campo de 
dunas fósseis entre as cidades de Ponta Grossa e Apucarana, no 
Paraná. Esta descoberta confirmou a natureza continental de 
parte dos sedimentos periglaciais e evidenciou que as áreas 
periglaciais seriam, via de regra, caracterizadas por ventos fortes 
soprando as geleiras sobre os terrenos frontais. 

Segundo Sanford e Lange (1960), o Grupo Itararé estaria 
constituído pelas formações Teixeira Soares e Palmeira, de idade 
pensilvaniana inferior a média. A Formação Palmeira englobaria 
sedimentos glaciais e glacígenos, variando desde tilitos 
verdadeiros a conglomerados de drift (pseudotilitos), arenitos e 
siltitos fluviais e lacustrinos, argilas várvicas e folhelhos, tendo 
parte destes uma origem marinha. Já a Formação Teixeira 
Soares, segundo os mesmos autores, compreenderia um 
conjunto de arenitos, siltitos e folhelhos marinhos. 

Petri (1964) sugeriu, para o Estado de São Paulo, o 
agrupamento de todos os sedimentos glaciais sob o nome de 
Subgrupo Itararé, reservando o nome Tatuí  para as rochas pós-
glaciais. Segundo o mesmo autor, a unidade glacial consistiria de 
5 a 6 níveis de tilitos, intercalados em conglomerados bem como 
arenitos conglomeráticos a finos, folhelhos, calcários, argilitos e 
siltitos fluvioglaciais, varvitos, delgadas camadas de carvão, além 
de siltitos e arenitos depositados por ingressões marinhas. 

Loczy (1964), ao introduzir uma nova divisão para a “Série” 
Tubarão, considerou o Grupo Itararé em suas porções inferiores, 
subdividido em, da base para o topo: Fácies glacial continental 
inferior, Formação Passinho e Fácies glacial continental superior 
(Tietê). Neste mesmo trabalho, admitiu interdigitações entre o 
Grupo Itararé e as camadas contendo carvão. 

Loczy (1966) procurou estabelecer, além de uma 
classificação modificada da “Série” Tubarão, uma correlação com 
os sedimentos do Carbonífero Superior, que seria válida para toda 
a Bacia Sedimentar do Paraná. Englobou, então, todos os 
depósitos glaciais, interestadiais e pós-glaciais, através das suas 
afinidades com a “Formação Passinho” (marinha e fossilífera), a 
qual representaria um horizonte estratigráfico fixo, de 
desenvolvimento persistente, no flanco oriental da bacia 
mencionada. Adotou a terminologia Grupo Itararé (Glacial), 
subdividido em: Fácies Glacial Continental Inferior (Palmeira), 
Formação Passinho (representando a primeira ingressão 
marinha) e Fácies Glacial Continental Superior (Tietê). O mesmo 
autor informou, ainda, que os limites Itararé (glacial) e Guatá (pós-
glacial) possuíam posições estratigráficas diferentes nas diversas 
partes da bacia, admitindo que a glaciação teria terminado mais 
cedo no Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, do que no 
Paraná e no norte de Santa Catarina. Admitiu, também, que a 
Formação Passinho definiria uma sedimentação pós-glacial no sul 
e interglacial no norte da Bacia Sedimentar do Paraná. 

A partir de 1965, a Comissão da Carta Geológica do Paraná 
elaborou uma série de mapeamentos de semidetalhe, em escala 
1:50 000, os quais forneceram contribuições à geologia do grupo 
em estudo: Trein (1967); Trein et al. (1966, 1969); Trein, Marini e 
Fuck (1967); Muratori et al. (1970a e b); Hausen et al. (1970). 
Esses autores utilizaram a categoria formação para a unidade 
Itararé, exclusive Trein et al. (1966), que a cartografaram como 
Arenito Barreiro. 

Petri e Fulfaro (1966), ao estudarem sedimentos correlatos ao 
Grupo Itararé no flanco nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná, 
identificaram, no seu Grupo Aquidauana (termo de referência 
local), conglomerados polimíticos com seixos facetados e 
estriados, que eventualmente poderia corresponder a tilitos, e 
novas espécies de pelecípodes. 

Nos domínios da Folha SG.22 Curitiba, abarcando por vezes 
áreas limítrofes a este trato cartográfico, foram desenvolvidos, no 
período de 1951 a 1980, através da PETROBRÁS, inúmeros 
levantamentos e trabalhos geológicos, com muitas e valiosas 
observações, nos terrenos estratigráfico, litológico e ambiental, 
relativamente ao grupo em estudo. Estes subsídios são 
relacionados a seguir. 



 181  

Almeida (1951) e Sanford e Schafier (1953) fizeram 
reconhecimentos geológicos e estruturais nas porções centrais da 
área sedimentar do Estado do Paraná. 

Asmus (1967) admitiu não ser possível separar as unidades 
Itararé e Rio Bonito, com os dados até então existentes, em dois 
litossomas independentes, com posições estratigráficas definidas. 
Segundo este autor, aparentemente o que se conhecia como 
Formação Rio Bonito deveria estar incluso no Grupo Itararé, 
tendo em vista que as identidades litológicas verificadas sugeriam 
sincronismos e, consequentemente, relacionamento a um mesmo 
ciclo deposicional. Considerou o Grupo Itararé subdividido em 
cinco unidades (fácies), as quais revelariam as variações do meio 
de origem, que poderiam ser limitadas regularmente. Sua fácies 
mais inferior, Z, compreenderia argilitos folhelhoides e tilitos 
basais; a unidade Y englobaria, essencialmente, arenitos finos e 
médios, algo argilosos; a unidade X mostraria varvitos escuros, 
folhelhoides, formados pela intercalação rítmica de siltitos e 
argilitos; a fácies V assinalaria intercalações rítmicas entre 
arenitos finos e siltitos, com pacotes de argilitos pretos e siltitos 
cinza-claros; e a unidade U, no topo, onde predominariam tilitos 
com matriz síltico-argilosa. 

Medeiros e Thomaz Filho (1968), ao estudarem em detalhe os 
sedimentos permo-carboníferos ocorrentes em sete seções, 
localizadas no leste catarinense, as quais se compunham, em sua 
maioria, de litotipos do Grupo Itararé e exposições da Formação 
Rio Bonito, emitiram, baseados em análises sedimentológicas e 
aplicação de perfis gráficos, algumas opiniões acerca do 
ambiente deposicional de parte do Grupo Itararé (unidades, Z, V, 
e X, dentro do conceito de ASMUS, 1967). 

Daemon e Quadros (1969, 1970), baseados em estudos 
palinológicos sobre esporos dispersos, e correlacionando-os com 
os dados litoestratigráficos de Sanford e Lange (1960), 
estabeleceram uma divisão bioestratigráfica para os sedimentos 
do Paleozoico Superior da Bacia Sedimentar do Paraná. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) empregaram a 
terminologia Formação Itararé ao reavaliarem os dados 
geológicos até então existentes sobre a mencionada bacia, 
admitindo aquela unidade litoestratigráfica como constituída por 
diamictitos e arenitos, intercalados com argilitos várvicos e 
folhelhos negros, onde as cores predominantes eram cinza, cinza 
esverdeada e cinza esbranquiçada. 

Ramos (1970) apresentou importantes considerações sobre 
aspectos paleoestruturais desta bacia sedimentar, admitindo que, 
durante a deposição dos sedimentos dos grupos Itararé e Guatá 
(Permo-Carbonífero), a mesma teria experimentado diversos 
movimentos epirogenéticos, testemunhados pelas intensas 
variações faciológicas laterais e verticais nesses grupos. 
Advogaram, ainda, que estas variações forneceriam condições 
ideais para trapes estratigráficos, pois em referidos grupos 
estariam registrados os melhores indícios de petróleo, óleo e gás. 

Guazelli e Feijó (1970) consideraram a Formação Itararé 
subdividida, litologicamente, em 3 pacotes, ocorrendo 
interdigitados, com variações laterais e verticais de grande porte, 
que representariam extremas mudanças ambientais. Não 
delimitaram estas subdivisões em mapa, mas relataram o 
recobrimento das fácies mais velhas pelas mais novas, ao 
acunharem-se para o sul da área por estes mapeada. 

Tommasi e Roncarati (1970), ao estudarem a Formação 
Itararé, procuraram dar uma continuidade ao seu mapeamento 
faciológico, até então desenvolvido pela PETROBRÁS nos 
estados do Paraná, de Santa Catarina e em restritas porções ao 
norte do Rio Grande do Sul. Dividiram-na em subunidades lito-
estratigráficas, recebendo, estas, designações pela litologia 
predominante, constatando, da base para o topo: argilitos basais, 
arenitos, argilitos várvitos e rítmicos. Segundo estes autores, esta 
separação seria válida não se considerando os corpos 
lenticulares de diamictitos, expostos em todos os níveis 
estratigráficos da formação. Tais subdivisões mostravam, por 
outro lado, correspondências com litologias descritas 
anteriormente por Loczy (1953 apud TOMMASI; RONCARATI, 
1970) e Sanford (1956 apud TOMMASI; RONCARATI, 1970). 
Assim, os argilitos basais equivaleriam aos anteriormente 
denominados “chocolate red varvite shale”, os arenitos 
englobariam o “folhelho Ortigueira” e o “arenito Lapa” (nas 
porções basais), enquanto os argilitos várvicos corresponderiam 
ao “folhelho Guaraúna”. Já os rítmicos, em suas porções 
superiores, conteriam o “folhelho Passinho” de Almeida (1945b). 

Andrade e Soares (1971), ao desenvolverem trabalhos de 
semidetalhe no centro-leste do Estado do Paraná, identificaram, 
aí, a Formação Itararé, assinalando, nesta, arenitos com 
gradações laterais para folhelhos, siltitos e diamictitos nas 
porções basais. 

Tommasi (1972, 1973), ao efetuar mapeamento geológico na 
porção nordeste do Rio Grande do Sul e flanco sudeste da Bacia 
Sedimentar do Paraná, registrou ausência dos sedimentos Itararé 
em subsuperfície, na primeira região. Admitiu que esta unidade, 
em Santa Catarina, era composta por três intervalos 
litoestratigráficos. 

Vieira (1973) identificou o Grupo Itararé através de 
mapeamento de semidetalhe nas porções central e nordeste do 
flanco leste da Bacia Sedimentar do Paraná. Utilizou, como 
padrão estratigráfico, a coluna geológica proposta por Sanford e 
Lange (1960), modificada para as condições locais, onde o grupo 
em questão foi considerado indiviso, motivo pelo qual sugeriu o 
rebaixamento do mesmo para a categoria de formação. 

Sampaio e Northfleet (1973) realizaram uma síntese 
estratigráfica das 21 bacias sedimentares então exploradas pela 
PETROBRÁS, tentando estabelecer uma correlação entre estas, 
com base principalmente em dados bioestratigráficos. 
Empregaram a terminologia Formação Itararé, admitindo-a 
subdividida em 3 partes: basal, média e superior. 

Gonçalves e Tommasi (1974) delimitaram as principais fácies 
do Grupo Itararé no centro-leste e sul do Estado de Santa 
Catarina, além de realizarem um estudo de detalhe nas relações 
estratigráficas entre a Formação Rio Bonito e o grupo em foco. 
Informaram que técnicos da PETROBRÁS, encarregados de 
executar uma revisão estratigráfica da Bacia Sedimentar do 
Paraná, àquela época em fase final de elaboração, baseados nos 
trabalhos de detalhe efetuados por Asmus (1967), Tommasi (1967 
apud GONÇALVES; TOMMASI, op. cit.) e Tommasi e Roncarati 
(1970), propuseram elevar a então Formação Itararé, à categoria 
de grupo, quando individualizaram inicialmente quatro formações, 
que da base para o topo seriam: Campo do Tenente, Aquidauana, 
Mafra e Rio do Sul. Gonçalves e Tommasi (1974) acataram esta 
nova classificação em sua área de trabalho, reputando-a oportuna 
e de grande utilidade para melhor se entender a estratigrafia e os 
processos deposicionais deste grupo. Assinalaram, na região 
estudada, a ocorrência das formações Mafra e Rio do Sul. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974), com base 
nos trabalhos de detalhe de Tommasi e Roncarati (1970) e 
Gonçalves e Tommasi (1974), fizeram uma revisão da coluna 
estratigráfica desta bacia sedimentar, adotando a terminologia 
Grupo Itararé. Informaram que os trabalhos até então 
desenvolvidos pela PETROBRÁS possibilitavam visualizar, neste 
grupo, uma reunião de pacotes sedimentares, tais que, por sua 
espessura, distribuição em área e características litológicas, 
constituíam unidades estratigráficas diferenciadas e passíveis de 
mapeamento. Subdividiram, então, este grupo em quatro 
formações: Campo do Tenente, Aquidauana, Mafra e Rio do Sul. 
Segundo Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974), a 
Formação Aquidauana estaria bem definida no antigo Estado do 
Mato Grosso, em Goiás e no nordeste de São Paulo. Já as outras 
três formações estariam representadas, até aquele momento, 
apenas em Santa Catarina e no sul do Paraná, enquanto no 
Estado de São Paulo o grupo em estudo continuava indiviso por 
falta de trabalhos de mapeamento. Para estes autores, as 
formações Campo do Tenente e Aquidauana seriam 
contemporâneas e talvez contínuas. 

Mühlmann et al. (1974), ao proporem a formalização do nome 
Campo do Tenente, utilizaram-no para indicar os depósitos 
ocorrentes na base do Grupo Itararé (argilitos castanho 
avermelhados). Segundo os mesmos autores, esta sequência 
corresponderia ao que Loczy (1953 apud MÜHLMANN et al., 
1974) informalmente designara “chocolate red varvite shale” e 
Tommasi e Roncarati (1970) chamaram de “argilitos basais”. 
Consideraram, como seção tipo, aquela ocorrente na rodovia BR-
116, trecho Curitiba − Mafra, onde se localiza o povoado 
homônimo, de onde foi retirada sua denominação. 

Mühlmann et al. (1974) caracterizaram a Formação Mafra 
como uma sequência predominantemente arenosa, colocada 
estratigraficamente na porção média do Grupo Itararé. Tal 
designação foi retirada da cidade homônima, no centro-norte de 
Santa Catarina (Folha SG.22-Z-A), onde os referidos autores 
assinalaram a seção tipo desta unidade litoestratigráfica. 
Mühlmann et al. (1974) ainda informaram que certos intervalos da 
Formação Mafra haviam recebido informalmente nomes locais 
como “Arenito Lapa”, “Arenito Vila Velha” e “Camadas de Mafra”. 

Com relação à Formação Rio do Sul, Mühlmann et al. (1974) 
e Schneider et al. (1974), propuseram tal denominação para 
caracterizar os litotipos argilosos da parte superior do Grupo 
Itararé, estratigraficamente situados entre as formações Mafra e 
Rio Bonito. Seu nome foi retirado da cidade homônima, no centro-
leste de Santa Catarina. Os referidos autores mencionaram que a 
Loczy (1964) é creditado o emprego do termo Rio do Sul, ao 
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estudar os arenitos maciços, fluviais, aflorantes nas proximidades 
da cidade homônima, que englobou ao Grupo Itararé. Trabalhos 
posteriores ao de Loczy (1964), executados por Guazelli e Feijó 
(1970) e Medeiros, Thomaz Filho e Roncarati (1971), inseriram 
tais litologias na porção basal da Formação Rio Bonito. Deve-se 
ainda registrar que Almeida e Barbosa (1953) utilizaram, de forma 
provisória, a designação Formação Rio do Sul, aposta em sua 
tabela de tentativa de correlação da “Série” Tubarão, 
considerando-a ocorrente na região de Taió (SC), e sotoposta à 
Formação Palermo. Chama-se atenção para o fato de a unidade 
Rio do Sul haver recebido, em trabalhos anteriores, inúmeras 
designações locais, como Budó, Suspiro, Lontras, Trombudo, 
Teixeira Soares, Guaraúna, Passinho, Rio da Areia, Baitaca, entre 
outras, que caracterizavam litologias correlatas e marcantes, de 
localizada expressão. 

Ghignone (1975), ao tecer breves considerações sobre 
aspectos geológicos do Brasil, englobou no Grupo Itararé o 
conjunto litológico relacionado direta ou indiretamente com a ação 
dos gelos, informando que a intensa variação faciológica 
encontrada nestas rochas permocarboníferas seria talvez um dos 
maiores reflexos da sedimentação periglacial. Segundo este 
autor, a composição da litologia seria variável, com igual rapidez, 
tanto no sentido vertical como horizontal; entretanto, no meio 
desta aparente desordem de distribuição faciológica, salientavam-
se os folhelhos marinhos transgressivos, constantes e distribuídos 
por largas distâncias, possuidores de considerável valor 
cronológico, recebendo designações locais como Ortigueira, 
Guaraúna, Passinho, Lontras, etc. Ghignone (1975) ainda 
mencionou serem os diamictitos outro exemplo de variação 
litológica rápida. 

Gonçalves e Mühlmann (1980), ao efetuarem uma síntese da 
evolução tectono-sedimentar da Bacia do Paraná, conservaram a 
terminologia Grupo Itararé, subdividido nas 4 formações atrás 
referidas. 

No tocante às feições glaciais existentes neste grupo, foram 
tecidas algumas considerações nos trabalhos de Oliveira (1916, 
1927); Moraes Rego (1938a); Salamuni, Bigarella e Fuck (1966); 
Bigarella, Salamuni e Fuck (1967 apud ROCHA-CAMPOS, 1967); 
Rocha-Campos (1967); Landim (1970), entre outros. Salamuni, 
Marques Filho e Sobanski (1966), nas porções sul do Paraná e 
norte de Santa Catarina, reinterpretaram os sedimentos, até então 
chamados de varvitos, como turbiditos. 

Já Rocha-Campos, Ernesto e Sundaram (1981), ao 
estudarem os ritmitos associados com os diamictitos glaciais do 
Subgrupo Itararé, nas localidades de Itu (SP), Itaú (SC) e Rio 
Negro (PR), notaram que estas litologias exibiam uma série de 
feições sedimentares análogas às das varves pelistocênicas e 
recentes, indicando uma ação de processos similares durante sua 
deposição. Consideraram-nos como equivalentes fósseis de 
varves depositadas por correntes turbidíticas em lagos glaciais ou 
por outros corpos d’água semelhantes, podendo ser chamados de 
varvitos. Basearam  suas investigações em análises palinológicas 
e dados geológicos e paleomagnéticos. 

Informações atinentes às evidências de uma glaciação 
neopaleozoica, abrangendo aspectos de sua distribuição, fácies e 
paleogeografia, foram tratados e revisados por eminentes 
pesquisadores, como Rocha-Campos (1966, 1967, 1972, 1976); 
Maack (1947, 1950/1951); Rocha-Campos, Farjallat e Yoshida 
(1968, 1969a e b); Frakes e Crowell (1969, 1972); Crowell e 
Frakes (1975); Farjallat (1970); Landim e Fulfaro (1972), entre 
outros. 

Interessantes estudos foram realizados por renomados 
autores relativamente às faunas e floras fossilíferas associadas 
aos sedimentos glacígenos do Grupo Itararé. Entre esses 
estudos, citam-se os de: Moraes Rego (1938a), Almeida (1945b), 
Barbosa e Almeida (1949b), Mendes (1952), Lange (1952, 1954), 
Dolianiti (1952, 1954a e b, 1957), Beurlen (1955), Barbosa (1958), 
Petri (1964), Loczy (1966), Rocha-Campos (1966, 1967, 1970) e 
Daemon e Quadros (1969, 1970). 

Muitos trabalhos foram realizados pelo DNPM, a maior parte 
dos quais através da CPRM, focalizando, com maior ou menor 
destaque, os litotipos que no presente relatório compõem o Grupo 
Itararé: mapeamentos geológicos regionais e de semidetalhe, 
sondagens, prospecção geofísica, sínteses geológicas, etc. Entre 
tais trabalhos contam-se os de Schulz Júnior, Albuquerque e 
Giffonni (1969); Castro e Castro (1969); Schulz Júnior, 
Albuquerque e Rodrigues (1970); Albuquerque et al. (1971); 
Lange e Orlandi Filho (1971); Valiati et al. (1971); Albuquerque e 
Horbach (1972); Arioli (1973); Monaco, Zir Filho e Valentini 
(1974); Caye et al. (1975); Fabrício, Caye e Süffert (1975); 
Cardoso (1976); Kaul (1976c); Trainini et al. (1978); 
Schobbenhaus et al. (1981). 

Trabalhos realizados pela PAULIPETRO (Consórcio 
CESP/IPT) e pela NUCLEBRÁS também vieram somar subsídios 
ao conhecimento do Grupo Itararé na Folha SG.22 Curitiba. Entre 
aqueles, contam-se os de Fulfaro, Gama Júnior e Soares (1980); 
Almeida, F. F. M. de et al. (1980); Ferreira et al. (1981); Ferreira 
(1982); Gama Júnior, Bandeira Júnior e França (1982); Fulfaro et 
al. (1982). Entre estes, os de Daemon (1981) e Rebelo e 
Camargo (1982). 

No presente relatório, o conceito do Grupo Itararé se identifica 
com aquele sustentado, para essa unidade litoestratigráfica, por 
Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974), adotando-se as 
subdivisões: Formação Campo do Tenente, Formação Mafra e 
Formação Rio do Sul. 

Nos domínios desse grupo, nas folhas SG.22 Curitiba e 
SG.23 Iguape, a partir da margem direita do rio Iguaçu até o limite 
N dessas folhas (paralelo 28º), optou-se por cartografá-lo como 
“indiviso”. Tal região corresponde ao Arco de Ponta Grossa, onde 
normalmente é difícil se classificar e posicionar 
estratigraficamente os litotipos sedimentares, em face de 
perturbações ligadas à referida estrutura, inclusive profusão de 
diques básicos (Formação Serra Geral) que aí seccionam 
transversalmente os tratos sedimentares na direção geral NW-SE.  
 
1.2.24.1.2 − Distribuição na área e espessura 

O Grupo Itararé representa a unidade litoestratigráfica sedimentar 
de maior expressão em superfície na área em estudo. 

Onde cartografado como “indiviso”, apresenta uma 
distribuição em forma de arco, aureolando a borda oriental da 
Bacia Sedimentar do Paraná, as porções mais internas do Arco 
de Ponta Grossa, com seus sedimentos em parte exumados 
pelos movimentos ascensionais desta estrutura. Essa porção 
indivisa foi cartografada, a partir da região centro-leste da Folha 
SG.22-X-C (margem direita do rio Iguaçu), como uma faixa 
contínua de direção geral NO-SE, até proximidades da cidade de 
Telêmaco Borba (PR), na Folha SG.22-X-A. A partir daí, tal faixa 
se inflete no sentido nordeste, adentrando na parte setentrional da 
Folha SG.22-X-B, donde passa às folhas SF.22 Paranapanema e 
SG.23 Iguape. A largura dessa faixa indivisa aflorante oscila entre 
25-30 km, com limites irregulares devido a condicionamentos 
estruturais e/ou erosivos. 

A Formação Campo do Tenente se encontra individualizada a 
partir da calha do rio Iguaçu, Folha SG.22-X-C, desenvolvendo-
se, no rumo SSO, como uma faixa contínua, de contornos 
irregulares, que atinge as localidades de Mariental, Lapa, Rio da 
Várzea, Campo do Tenente e a estrada BR-116, sofrendo 
acunhamento próximo a Rio Negrinho, já na Folha SG.22-Z-A, de 
onde penetra, sob forma de pequena mancha, na Folha SG.22-Z-
B. Essa formação está presente, ainda, nesta folha, a sudoeste 
de Corupá, como uma mancha amebiforme. 

A Formação Mafra ocorre, a partir da calha do rio Iguaçu, 
Folha SG.22-X-C, como uma faixa contínua, que se estende de 
NNO para SSE, com uma largura média de 20 km, cruzando as 
rodovias BR-476, BR-116 e BR-280, os rios Passa Dois e de 
Várzea e alcançando as cidades de Rio Negro, Mafra e Rio 
Negrinho, bem como o baixo curso do rio Preto. Deste ponto, 
avança para a Folha SG.22-Z-B, acunhando-se ao norte da 
cidade de Benedito Novo. A norte de José Boiteux (SC), 
abrangendo os limites entre as Folhas SG.22-Z-A/Z-B, na bacia 
do rio Benedito, registra-se uma exposição alongada no rumo NS, 
de contornos sinuosos, desta mesma formação. Na Folha SG.22-
Z-B, enfim, essa unidade litoestratigráfica aparece contida na 
região da calha do rio Hercílio, mostrando, aí, nítido 
condicionamento ao Lineamento do Rio Hercílio, ao qual dito rio 
se adapta. Tal exposição se desenvolve até as proximidades de 
Presidente Getúlio, Folha SG.22-Z-C. 

Um arenito branco, fino a médio, muito resistente, foi 
individualizado dentro da Formação Mafra, sendo cartografado, 
sob a forma de 5 pequenas manchas, nas vizinhanças de Lapa (1 
mancha), a leste de Rio Negro (1 mancha) e a leste-sudeste de 
Campo do Tenente (3 manchas). Tal litologia é conhecida, na 
bibliografia geológica, sob a denominação de “Arenito Lapa” ou 
“Arenito Vila Velha”. 

A Formação Rio do Sul apresenta, a partir de seu limite 
meridional (paralelo 28º latitude Sul), na Folha SG.22 Curitiba, 
exposições contínuas, na direção geral NO-SE, através de uma 
faixa irregular, de largura muito variada, detendo-se, como as 
formações Mafra e Campo do Tenente, à altura da calha do rio 
Iguaçu. Mostra-se caracterizada, na Folha SG.22-Z-D, por 
contornos rendilhados e irregulares, contidos localmente por 
falhas gravitacionais, e abrangendo regiões a oeste de Anitápolis, 
Alfredo Wagner (alto curso do rio Itajaí-Açu), nordeste de 
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Leoberto Leal (bacia do rio Alto Braço), curso superior do rio 
Itajaí-Mirim, cercanias de Presidente Nereu, onde sofre sensível 
inflexão na direção NNO-SSE, até atingir a cidade de Rio do Sul, 
já nos domínios da Folha SG.22-Z-C. Aí, suas exposições estão 
principalmente ao longo dos vales de rios integrantes da bacia 
hidrográfica do Itajaí-Açu (rios Itajaí do Oeste, das Pombas, 
Trombudo, Itajaí do Sul e Hercílio) e ao longo da BR-470. Nas 
divisas sul-ocidentais desta folha, seus afloramentos são 
registrados no interior do Domo de Lages, mostrando limites 
nitidamente controlados, em sua maioria, por rasgos estruturais. 
Destaca-se, ainda, nesta folha, em sua posição centro meridional, 
nas redondezas de Anitápolis, Angelina e São Bonifácio, 
exposição tipo “ilhas” da Formação Rio do Sul, atingidas e 
preservadas em parte pela ação de esforços tectônicos. 

Na Folha SG.22-Z-B, a Formação Rio do Sul acha-se 
representada em dois sítios, restritos à porção sudoeste desta 
folha; o primeiro, bastante afetado pela tectônica rígida, dispõe-se 
a sudoeste de Benedito Novo, enquanto o segundo está 
delineado no interflúvio dos rios Benedito e dos Cedros. Tais 
ocorrências prolongam-se para a vizinha Folha SG.22-Z-A, onde, 
a leste de Cerro Azul (SC), unem-se para configurar um dos seus 
melhores desenvolvimentos, representados por uma faixa 
contínua, de direção NO-SE, largura em torno de 1 km, limites 
irregulares, com extensão prolongando-se até o curso médio do 
rio Iguaçu (Folha SG.22-X-C), passando por rio Bituva, rio Butiá, 
rio da Várzea e rio Água Amarela. Ainda na Folha SG.22-Z-A, 
ocorre outra faixa estreita desta unidade litoestratigráfica, 
envolvendo a rede de drenagem do rio Hercílio. 

No tocante à espessura do Grupo Itararé, os valores 
encontrados não se mostram discrepantes daqueles fornecidos 
pela bibliografia. Os diversos perfis geológicos efetuados 
transversalmente à faixa aflorante destes litotipos revelaram, nas 
regiões onde o grupo foi cartografado de forma indivisa (área do 
Arco de Ponta Grossa), medidas ao redor de 40-50 metros (nas 
vizinhanças de Itararé − Folha SG.22-X-B), 800-1000 metros nas 
porções centrais e nordeste do Estado do Paraná, e, nas 
cercanias da divisa estadual Santa Catarina/Paraná e sudeste do 
Paraná (Folha SG.22-X-C), espessuras em torno de 500-700 
metros. Deve-se levar em conta que essas espessuras devem ser 
encaradas com reservas, haja vista que foram obtidas em área 
que foi palco de intensos processos erosivos e distúrbios 
tectônicos, que mascararam e perturbaram os sedimentos, 
dificultando e tornando dúbias tais averiguações. 
 
1.2.24.1.3 − Posição estratigráfica 

O Grupo Itararé indiviso apresenta-se, na área das folhas SG.22 
Curitiba e SG.23 Iguape, recobrindo de forma discordante várias 
unidades litoestratigráficas do substrato cristalino. Na folha SG.22 
Curitiba, recobre, também, os sedimentos do Grupo Paraná. 

Adentrando-se os limites setentrionais deste grupo, observa-
se no nordeste da Folha SG.23-V-A, que o mesmo assenta-se 
discordantemente sobre o Grupo Açungui, ao norte da Serra de 
Paranapiacaba. 

Para a Folha SG.22-X-B, visulizam-se relações discordantes e 
falhadas, em suas porções nordeste e centro-norte, com a Suíte 
Intrusiva Três Córregos, Grupo Açungui e Suíte Intrusiva Serra do 
Mar. Nos limites noroeste da mesma folha evidenciam-se 
contatos do mesmo tipo, agora apenas com o Grupo Paraná 
(Formação Furnas). Já na Folha SG.22-X-A, o Grupo Itararé 
indiviso coloca-se principalmente sobre a Formação Ponta 
Grossa, fazendo com a mesma contatos seguidamente por 
falhas, como evidenciados a nordeste e noroeste de Jaguariaíva 
(PR) e a leste de Alto do Amparo (PR). Relações restritas e algo 
tectonizadas com a Formação Furnas, podem ser observadas a 
oeste de Arapoti (PR) e nordeste de Jaguariaíva. 

O referido contato com a Formação Ponta Grossa prolonga-
se no rumo sudeste até o centro-leste da Folha SG.22-X-C, onde, 
ao norte de Palmeira (PR), foram cartografados os últimos 
vestígios desta superposição. A partir deste local, observa-se 
contato discordante entre a Formação Furnas e o Grupo Itararé, 
até o vale do rio Iguaçu, onde se encontra o limite meridional da 
faixa aflorante indivisa desse grupo. Ainda na Folha SG.22-X-C, 
constata-se, nas proximidades e perímetro urbano de Ponta 
Grossa, estrutura tipo graben, envolvendo estes sedimentos 
indivisos com a Formação Ponta Grossa (Graben de Ponta 
Grossa); “ilhas” do referido grupo sobre a Formação Furnas nas 
regiões a nordeste de Palmeira; recobrimento da Formação 
Camarinha pelo Itararé, nas proximidades de São Luiz do Purunã 
(PR). 

A partir da margem direita do rio Iguaçu, delineia-se, no 
centro-sudeste da Folha SG.22-X-C, a unidade inferior do Grupo 

Itararé, Formação Campo do Tenente, a qual contata 
discordantemente, e localmente por falhas, com o Complexo 
Paraíba do Sul, situação esta que prevalece até os domínios 
nordeste da Folha SG.22-Z-A, a norte da cidade do Rio Negrinho 
(SC), onde também são visualizados confrontos divergentes com 
uma exígua ocorrência da Formação Furnas. 

A leste de Rio Negrinho, em áreas da Folha SG.22-Z-B, a 
Formação Campo do Tenente passa a contatar com os litotipos 
do Complexo Luiz Alves, sofrendo esta disposição uma 
interrupção ao sul de São Bento do Sul (SC), quando tal formação 
cede lugar à Formação Mafra, reaparecendo nas cabeceiras do 
rio dos Cedros, onde novos contatos discordantes e falhados são 
apresentados com o aludido complexo. 

Ainda na Folha SG.22-Z-B, tem-se, a oeste e noroeste de 
Corupá, contatos discordantes da Formação Mafra com o 
Complexo Luiz Alves, Grupo Campo Alegre e Granito Subida, 
bem como, a oeste de Benedito Novo e Ascurra, relações 
divergentes e tectônicas das formações Mafra e Rio do Sul com o 
Complexo Luiz Alves. Esta discordância prolonga-se até a Folha 
SG.22-Z-C, nos arredores de Ibirama (SC). Ao sul desta cidade, a 
unidade superior do Grupo Itararé, Formação Rio Sul, apresenta-
se contatando de modo discordante e falhado com o Granito 
Subida, projetando-se tal relacionamento para a vizinha Folha 
SG.22-Z-D. 

Nesta folha, onde ocorre unicamente a unidade Rio do Sul, 
esta se mostra contatando discordantemente, e por meio de falha, 
a NE de Presidente Nereu (SC), com o Grupo Itajaí. Destas 
imediações, no rumo SSE, a Formação Rio do Sul se relaciona de 
forma discordante com o Grupo Brusque e a Suíte Intrusiva 
Valsungana, até a região a oeste de Barra Clara (SC), de onde, 
infletindo-se no rumo sul, faz prevalecer contatos por falhas e 
divergentes com o Complexo Canguçu, penetrando com tal 
comportamento na Folha SH.22 Porto Alegre. 

A norte de Anitápolis (SC), podem ser verificados contatos da 
Formação Rio do Sul com o Granito Anitápolis, integrante da 
Suíte Intrusiva Tabuleiro. Ainda nos terrenos da Folha SG.22-Z-D, 
encontram-se assinaladas três exposições relictuais da formação 
em foco, localizadas a sul de Angelina, a oeste de São Bonifácio, 
e a SE de Anitápolis. A primeira ocorrência mostra relações 
apenas com o Complexo Canguçu; a segunda evidencia contatos 
com o citado complexo e a Suíte Intrusiva Valsungana, ali 
representada pelo Granito São Bonifácio; a última acha-se 
contatando por falhas com a Suíte Intrusiva Valsungana e o 
Complexo Canguçu. 

Na região mapeada do território paranaense, o Grupo Itararé 
indiviso faz contatos superiores de forma concordante e 
gradacional com a Formação Rio Bonito, distinguindo-se, 
entretanto, restritas áreas onde este relacionamento mostra-se 
tectônico, conforme evidenciado nas folhas SG.22-X-A (a sudeste 
de Imbaú e leste de Reserva) e SG.22-X-C (a norte de Imbituva e 
sul de Ipiranga). Contatos discordantes e falhados são verificados 
com a Formação Palermo a sudoeste de Ipiranga.  

Na porção centro-leste do Estado do Paraná, abrangendo as 
posições centrais do Arco de Ponta Grossa, tem-se uma 
concentração invulgar de diques paralelos, de direção N40º-60ºO, 
mostrando composição dominantemente básica, que cortam e 
perturbam os sedimentos deste grupo, revelando, na maioria dos 
casos, contatos tipo térmico. Segundo Marini, Fuck e Trein 
(1967), tais corpos hipoabissais estariam representados por 4 
tipos de rochas comagmáticas, petrograficamente  classificadas 
como diabásios, dioritos, dioritos pórfiros e quartzo-dioritos. Para 
estes autores, os diabásios constituiriam a grande maioria de 
diques e soleiras aflorantes na área conturbada pelo Arco de 
Ponta Grossa e regiões circunvizinhas. 

A Formação Campo do Tenente suscita algumas dúvidas 
quanto à natureza de seus contatos superiores com a Formação 
Mafra, dissimulados que foram por processos erosivos, 
constatando-se, localmente, situações abruptas ou mesmo 
atuação de eventos exumativos entre as duas unidades. Tal 
comportamento encontra apoio em observações de Mühlmann et 
al. (1974) e Schneider et al. (1974). 

No tocante às relações entre as formações Mafra e Rio do 
Sul, tem-se que as mesmas se mostram concordantes, havendo 
locais onde suas litologias caracterizam diversas recorrências no 
tempo e espaço. 

Finalmente, a Formação Rio do Sul, ao longo de sua faixa 
aflorante, apresenta-se recoberta de forma concordante e gradual 
pela Formação Rio Bonito, enquanto no Domo de Lages o faz 
com o Grupo Guatá indiviso. Nesta mesma estrutura, mostra 
contatos falhados e térmicos com rochas subvulcânicas alcalinas 
feldspatoidicas da Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. 
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1.2.24.1.4 − Formação Campo do Tenente 

A) Litologias e ambiente de deposição 

Na Folha SG.22 Curitiba, a Formação Campo do Tenente, 
unidade basal do Grupo Itararé, encontra-se constituída, 
geralmente, por argilitos de cores castanhas avermelhadas, 
mostrando notável laminação plano-paralela e, localmente, 
aspectos físseis. Há, também, ao longo de sua coluna 
sedimentar, intercalações subordinadas de litologias tais como 
rítmicos, diamictitos de matriz arenosa e arenitos finos a médios, 
mal selecionados. 

Conforme anteriormente registrado, os critérios utilizados, no 
presente estudo, para identificar esta unidade do Grupo Itararé, 
obedeceram os princípios emitidos em vários mapeamentos de 
detalhe efetuados pela PETROBRÁS, destacando-se entre 
outros, as sínteses de Schneider et al. (1974) e Mühlmann et al. 
(1974). 

Segundo os últimos autores, seria possível destacar, nas 
porções inferiores desta formação, a ocorrência, em certos locais, 
de uma sequência de arenitos finos e médios, cores amareladas 
e avermelhadas, mal selecionados, portanto estratos cruzados 
acanalados e plano-paralelos, intercalados com  corpos de 
diamictitos e conglomerados, observando-se, nestes termos 
arenosos, indícios de estrias glaciais. 

Estas litologias foram também detectadas por Tommasi 
(1973) e Tommasi e Roncarati (1970), nas vizinhanças da BR-
116, trecho Rio Negro − Curitiba. Os últimos autores, ao 
subdividirem a então Formação Itararé, caracterizaram na porção 
inferior da mesma uma subunidade litoestratigráfica de argilitos 
basais, os quais compreenderiam argilitos castanhos 
avermelhados, secundariamente diamictitos arenosos, argilosos, 
com alternâncias rítmicas de argilitos e arenitos muito finos. 

Tommasi e Roncarati (1970) ainda verificaram, nestes 
argilitos basais, estruturas sedimentares, tais como laminações 
plano-paralelas, mostrando localmente estruturas várvicas e 
ritmicidade. Nos diamictitos, identificaram estratificação e 
gradação inversa, enquanto os arenitos anteriormente referidos à 
base do pacote teriam estratificações plano-paralelas e cruzadas 
acanaladas. Localmente, constataram estrias glaciais. Também 
observaram, em toda a porção basal da sequência, restrita ao 
norte da cidade de Rio Negrinho (SC), depósitos alongados de 
paleocanais por vezes encravados no pacote argiloso basal, 
apresentando os mesmos estratificação cruzada acanalada e 
marcas ondulares. 

No presente mapeamento, as melhores exposições desta 
formação foram constatadas ao longo da BR-116 (trecho Rio 
Negro − Campo do Tenente); na BR-427 (trecho Campo do 
Tenente − Lapa); ao longo da BR-280 (trecho Rio Negrinho − São 
Bento do Sul); ao norte da cidade de Rio Negrinho (Folha SG.22-
Z-A). Mostram, via de regra, camadas sub-horizontalizadas ou 
com mergulhos de 2º-3º para NO e SO. 

Os diamictitos representam as litologias mais características 
do Grupo Itararé, não possuindo, entretanto, posição estratigráfica 
definida ao longo deste pacote sedimentar. Assim é que são 
encontrados desde a base, próximo e a norte de Rio Negrinho, 
até praticamente junto ao contato com a Formação Rio Bonito, a 
norte de Itaiópolis e oeste de Dr. Pedrinho, cidades estas 
localizadas na Folha SG.22-Z-A. O termo diamictito engloba 
rochas que constam na literatura específica como tilitos e 
conglomerados de drift. 

Intercalando-se nos argilitos, nos arenitos e nos rítmicos, os 
diamictitos formam corpos dos mais variados formatos e 
tamanhos. Em algumas seções, localmente se constatam 
diamictitos complexos (?), cuja determinação é dificultada pela 
íntima associação dos mesmos com folhelhos e siltitos. 

Segundo Rocha-Campos (1967), a análise mecânica dos 
diamictitos da Bacia Sedimentar do Paraná demonstrou que os 
mesmos são melhor classificados como tills pleistocênicos. 

Estas rochas apresentam, geralmente, uma matriz argilosa, 
síltica e arenosa, de colorações cinza-escuras e cinza-claras, na 
qual os grãos de areia se mostram com bom a regular 
arredondamento. Os minerais mais comuns são quartzo e 
feldspatos, seguidos por muscovita, clorita e calcita. Como 
pesados, tem-se granada, zircão, turmalina, rutilo, apatita, 
hornblenda e coríndon. No tocante aos carbonatos, sua presença 
não é uniforme, sendo verificados ao longo de níveis calcíferos, 
revestindo clásticos, preenchendo fraturas e em concreções 
carbonáticas distribuídas aleatoriamente. 

Imersos na matriz, são comumente visíveis, nestas rochas 
rudáceas, inúmeros clásticos, cujos tamanhos oscilam entre 1 
centímetro e 2 metros de diâmetro, constituídos, 

predominantemente, por rochas do embasamento. A 
percentagem em seixos estriados é relativamente baixa, devido, 
possivelmente, a ausência de litologias pouco adequadas a 
desenvolver tal feição. 

Segundo Landim (1970), os seixos estriados ou marcas 
glaciais superficiais seriam raros e, quando presentes, ocorreriam 
geralmente em seixos de quartzitos ou arenitos silicificados. 

Oliveira (1916) assinalou que os seixos predominantes nos 
litotipos da “Série” Itararé, ocorrentes no Estado do Paraná, 
seriam de granito, gnaisse, quartzito, micaxisto, sienito, diabásio, 
calcário, xistos metamórficos diversos e raramente alguns de 
arenitos devonianos. Admitiu, para estes clastos, formas na 
maioria arredondadas, geradas por rolamento em meio aquoso. 

A nível de afloramento, os diamictitos são maciços, 
localmente homogêneos, bem litificados, mostrando, em certos 
sítios, conspícuas deformações plásticas e pseudo-
estratificações. 

No presente mapeamento, admite-se, em função das 
características litológicas e sedimentares da Formação Campo do 
Tenente, uma forte influência glacial na constituição de seus 
depósitos. Tal assertiva vai de encontro à opinião de Tommasi e 
Roncarati (1970), acatada por Mühlmann et al. (1974) e Schneider 
et al. (1974), diagnosticando que os diamictitos representariam 
tilitos verdadeiros, estando os arenitos e conglomerados 
classificados dentro de depósitos flúvio-glaciais. Segundo os 
mesmos autores, aos termos argilosos poder-se-ia atribuir uma 
origem lacustrina, em ambiente altamente oxidante. 

B) Idade e paleontologia 

O principal conteúdo paleontológico desta unidade 
litoestratigráfica consiste em vestígios de palinomorfos 
recuperados em diamictitos cinzentos, pois macrofósseis, até o 
momento, não foram identificados nesta sequência. Os 
palinomorfos encontrados permitem colocar esta formação no 
intervalo bioestratigráfico G, correspondente ao andar 
Stephaniano, do Carbonífero Superior (DAEMON; QUADROS, 
1969, 1970). 

Durante certo tempo, a flora fóssil contida em sedimentos 
glaciais forneceu muitos dados paleobotânicos, que foram 
amplamente manejados por renomados pesquisadores. 
Mostrando-se bastante contraditórios, esses dados indicavam 
para a sequência Itararé, entretanto, uma idade pouco precisa, 
ampla e variável, inclusive permocarbonífera. 

Baseados na associação da flora Glossopteris com litologias 
glaciais, alguns autores, como White, C. D. (1908), indicaram, 
para estas, idades permianas, enquanto outros, como White, I. C. 
(1908), Du Toit (1927), Read (1941), Maack (1947), Barbosa 
(1958) admitiram idades referíveis ao Carbonífero Superior. Este 
último pesquisador baseou suas indicações nos constituintes 
menores da flora relacionada às espécies boreais. 
Posteriormente, Krause (1961 apud ROCHA-CAMPOS, 1967) 
mencionou que certos elementos “boreais” associados à flora 
Glossopteris seriam, na verdade, espécies endêmicas da 
província gonduânica. 

Moraes Rego (1938b) informou a existência dos gêneros 
Gangamopteris e Glossopteris na “série Itararé-Tubarão”, dando 
importância ao primeiro gênero, pois o mesmo, segundo o autor, 
caracterizaria a flora desta série. 

Baseados na microflora, Daemon e Quadros (1970) 
advogaram, para o Grupo Itararé, idades compreendidas entre o 
Carbonífero Superior e o Permiano Médio, enquanto Saad (1977) 
admitiu um intervalo entre o Carbonífero Superior e o Permiano 
Inferior, com dúvidas quanto à possibilidade dessas idades 
atingirem o Permiano Superior. 

Com base nessas informações, e computando-se, também, 
dados de vários outros autores, sobre a idade da Formação 
Campo do Tenente, admite-se, enfim, que esta esteja situada no 
Carbonífero Superior (Stephaniano). 
 
1.2.24.1.5 − Formação Mafra 

A) Litologias e ambiente de deposição 

A Formação Mafra representa, estratigraficamente, na área da 
Folha SG.22 Curitiba, a parte média do Grupo Itararé. 
Litologicamente, encontra-se constituída, predominantemente, por 
termos arenosos, compreendendo arenitos de granulação 
extremamente variada, com bruscas mudanças laterais, portando 
cores esbranquiçadas, cinza-claras e amareladas, quando 
inalterados, e avermelhadas quando intemperizados. 

Os arenitos finos mostram-se bem selecionados, maciços, 
exibindo notáveis estratificações plano-paralelas e laminações 
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ondeadas em espessas camadas, enquanto os arenitos médios e 
grosseiros, localmente conglomeráticos, apresentam estruturas 
de corte e preenchimento, e estratificações cruzadas acanaladas. 

Subordinadamente, ocorrem, nessa formação: diamictitos, 
com dobras convolutas e matriz argilosa e arenosa; rítmicos com 
marcas de sola; argilitos e argilitos várvicos; restritos níveis 
conglomeráticos. 

Além das citadas estruturas sindeposicionais, podem ser 
constatadas estratificações gradativas, marcas ondulares, 
estruturas de sobrecarga e microlaminações cruzadas. 

Rocha-Campos (1963, 1967) verificou a existência de 
deformações penecontemporâneas em sedimentos fluvioglaciais 
(varvitos). Algarte et al. (1974), ao longo da rodovia PR-151 
(trecho Jaguariaíva a Sengés), encontraram feições típicas 
originárias de deslizamentos subaquáticos de origem adiastrófica. 

Ao norte da cidade de Rio Negrinho, há exíguos chapadões, 
que se salientam na topografia, alinhados grosseiramente 
segundo N-S e formados por possantes bancos de arenitos finos 
a médios, amarelados, bastante litificados, com estratificações 
plano-paralelas, denominados, em trabalhos anteriores, de 
“Arenito Lapa” e admitidos como depósitos de canal. Tais corpos 
arenosos representam variações faciológicas dentro da presente 
formação, tendo sido cartografados separadamente das outras 
litologias da mesma. 

Os ritmitos, menos frequentes do que os arenitos, neste 
grupo, são formados por alternâncias regulares de lâminas de 
siltitos ou arenitos finos, de cores cinzentas, castanhas ou 
avermelhadas, com argilitos e/ou folhelhos escuros. A existência 
de seixos pingados e blocos de rocha, por vezes facetados e 
estriados, assim como pavimentos com estrias, são feições 
comuns ao longo dos leitos dos ritmitos. No caso dos clastos 
mencionados, os mesmos desenvolvem deformações locais na 
laminação, apresentando os contatos superiores e inferiores 
contorcidos, envolvidos por lâminas de cores predominantemente 
escuras. As espessuras destas lâminas alternadas são variáveis, 
mas em média os pares claros e escuros possuem envergaduras 
em torno de 1,5 mm, podendo-se constatar, entretanto, 
dimensões centimétricas. O acamadamento gradacional, nessas 
rochas, é a estrutura sedimentar mais comum, ao lado da 
estratificação fina, observando-se, ainda, estratificações 
cruzadas, marcas ondulares, marcas de sola e estruturas de 
sobrecarga. As deformações plásticas se apresentam sob a forma 
de laminações convolutas e dobramentos e falhamentos 
adiastróficos complexos. 

No presente estudo, foram englobados, nos ritmitos, litologias 
tais como varvitos, termo genérico usado na literatura geológica 
significando uma argila várvica consolidada ou outras rochas 
sedimentares portadoras de ritmicidade regular entre camadas ou 
lâminas. 

Rocha-Campos, Ernesto e Sundaram (1981), ao estudarem 
ritmitos associados com diamictitos do Subgrupo Itararé, 
ocorrentes nas localidades de Itaú (SC) e Rio Negro (PR), 
admitiram-nos como equivalentes de varves fósseis, 
classificando-os como varvitos. 

No presente mapeamento, as melhores exposições de 
ritmitos encontram-se expostas ao longo da rodovia BR-116, nas 
proximidades da cidade de Rio Negro (Folha SG.22-Z-A); a oeste 
de Benedito Novo (Folha SG.22-Z-B); a sul de Mafra (Folha 
SG.22-Z-A); na SC-302 (trecho Alfredo Wagner − Rio do Sul); na 
BR-470, cercanias da cidade de Rio do Sul (Folha SG.22-Z-C); 
nas vizinhanças da cidade de Campo Largo (Folha SG.22-X-C); 
finalmente, em alguns cortes da BR-376. 

A Formação Mafra, através de suas características litológicas 
e estruturais, sugere um desenvolvimento em condições 
ambientais marinhas e continentais, tendo havido, nas suas 
porções mais inferiores, envolvimentos com sistemas fluviais, 
situação esta sugerida pelas estruturas de corte e preenchimento, 
pelos depósitos residuais de canal, localmente associados às 
estratificações cruzadas planares e acanaladas, e pela geometria 
alongada de conspícuos corpos arenosos. As condições marinhas 
parecem restritas às porções médias superiores desta unidade 
litoestratigráfica, atestadas pela existência de braquiópodos e 
moluscos. As intercalações rítmicas e os corpos conglomeráticos, 
sugerem, respectivamente, associação com correntes turbidíticas 
e retrabalhamento de material glacial. Os numerosos níveis de 
diamictitos, por sua vez, fazem pressupor proximidade de 
fenômenos glaciais, ou ligação direta com os mesmos. 

B) Idade e paleontologia 

Os fósseis da Formação Mafra estão representados, 
principalmente, por braquiópodos, moluscos, restos de peixes e 

plantas (flora Glossopteris) e palinomorfos. Este último registro 
fossilífero permitiu, através dos trabalhos de Daemon e Quadros 
(1969, 1970) e Daemon (1981), situar-se a Formação Mafra no 
Permiano Inferior (Sakmariano/Artinskiano), 
bioestratigraficamente pertencente ao intervalo H. 

Mühlmann et al. (1974) forneceram, através de uma tabela 
anexa ao seu trabalho, amplos detalhes do conteúdo fossilífero 
desta unidade litoestratigráfica, enquanto Daemon e Quadros 
(1969, 1970) apresentaram ricas descrições sobre microfósseis. 

Moraes Rego (1938b) assinalou, dentro da “Série Itararé-
Tubarão”, a existência de leitos com fósseis marinhos 
intercalados com sedimentos tipicamente glaciais, principalmente 
em Santa Catarina e no Paraná. 

Gordon Júnior (1947) informou que, na bacia do rio Itajaí e 
seus tributários, na parte centro-leste de Santa Catarina, havia 
restos de plantas fósseis no Grupo Itararé, inclusive pistas fósseis 
de vermes na superfície de sedimentação de varvitos e folhelhos 
cinza-escuros. Situou este grupo na parte inferior da “Série” 
Tubarão, indicando para o mesmo uma idade carbonífera superior 
(Pensilvaniano). 

Na área de Mafra − Bela Vista (Folha SG.22-Z-A), foram feitas 
algumas descrições de fósseis por Lange (1952), Loczy (1964) e 
Rocha-Campos (1966, 1967, 1970), entre outros. 

Lange (1952) identificou, em folhelhos marinhos próximos a 
Mafra/Rio Negro, a presença de Nuculana woodworthi 
(OLIVEIRA, 1930a), e na localidade de Bela Vista, 6 km ao sul do 
rio Negro (Folha SG 22-Z-A), registrou a presença de Barroisella 
imbituvensis (OLIVEIRA, 1930a). Segundo Loczy (1964), tal 
região compreenderia a parte mediana da seção local da unidade 
Itararé, abrangendo o sul do Paraná e o norte de Santa Catarina. 
Para Rocha-Campos (1967, 1970), os fósseis marinhos desta 
localidade estariam contidos em três diferentes horizontes 
constantes nas partes médias e superior da seção local do 
“Subgrupo Itararé”. Os primeiros níveis, identificados por 
Salamuni, Marques Filho e Sobanski (1966), seriam 
litologicamente representados por dois horizontes de folhelhos 
negros e siltitos associados com sedimentos glaciais, onde 
registrar-se-iam, principalmente, braquiópodos inarticulados como 
Orbiculoidea guarauensis (Oliveira), Langella imbituvensis 
(Oliveira), pelecípodes como Nuculana woordworthi (Oliveira), 
peixes paleoniscídeos (Acrolepis? e Elonichthys?) e espículas de 
espongiários. Rocha-Campos (1967) admitiu que algumas destas 
espécies também ocorreriam no “folhelho Passinho” do Paraná. O 
terceiro horizonte referido estaria nas proximidades de Bela Vista, 
a sudoeste de Rio Negro (SC), onde siltitos fossilíferos 
intercalados com diamictitos tiveram seu conteúdo descrito por 
Rocha-Campos (1966). 

Deve-se em tempo assinalar que a fauna contida no Grupo 
Itararé é razoavelmente distinguível das outras faunas 
paleozoicas brasileiras. 

As descrições e/ou referências a essas espécies foram 
apresentadas por eminentes pesquisadores, tais como Oliveira 
(1927), Almeida (1945b), Lange (1952, 1954), Beurlen (1955), 
Rocha-Campos (1967, 1970), Algarte et al. (1974), Lima et al. 
(1976) e Saad (1977). 

A idade do Grupo Itararé e as divisões faciológicas desta 
unidade motivaram, já, inúmeros estudos. Algumas sínteses, 
como as de Lange (1954) e Rocha-Campos (1967), destacaram-
se por reunir opiniões de diversos pesquisadores que se 
dedicaram a tais assuntos. 

Os trabalhos específicos realizados por Daemon e Quadros 
(1969, 1970) e Daemon (1981) permitiram que se fixasse para a 
Formação Mafra uma idade permiana inferior. 
 
1.2.24.1.6 − Formação Rio do Sul 

A) Litologias e ambiente de deposição 

Esta sequência sedimentar, essencialmente argilosa, constitui-se 
na unidade superior do Grupo Itararé na área da Folha SG.22 
Curitiba, estando estratigraficamente colocada entre as 
formações Mafra e Rio Bonito. Em trabalhos anteriores, recebeu 
diversas designações locais, tais como: Lontras, Passinho, 
Guaraúna, Rio da Areia, Baitaca, entre outras. 

As descrições e verificações litológicas deste mapeamento, 
no tocante à unidade em foco, mostram-se consonantes com os 
trabalhos de Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974). 

Litologicamente, as porções mais inferiores desta unidade 
apresentam-se constituídas, essencialmente, por folhelhos e 
argilitos escuros a cinza-escuros, quando inalterados, castanhos 
a amarelos-ocre quando alterados, sendo localmente várvicos, 
com espessuras que chegam a 50-60 metros. Possuem tais 
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litotipos basais argilosos uma fácies constante em toda a sua 
área de ocorrência, não apresentando, entretanto, continuidade 
física para a folha limítrofe SH.22 Porto Alegre. 

As melhores exposições destes pelitos inferiores se 
encontram nos arredores de Lontras (Folha SG.22-Z-C); ao longo 
da BR-470 (trecho Rio do Sul − Pouso Redondo); nas imediações 
de Vidal Ramos (a nordeste de Imbuia, Folha SG.22-Z-D); a 
sudoeste de Mafra (Folha SG.22-Z-A); a oeste de Benedito Novo 
(Folha SG.22-ZB); ao longo da BR-476 (trecho São Mateus do Sul 
− Lapa). 

As partes mais superiores desta formação caracterizam-se 
pela predominância de argilitos, folhelhos várvicos, ritmitos, 
arenitos finos e diamictitos. Na Folha SG.22-Z-D, foi notada uma 
predominância dos siltitos e ritmitos sobre os demais termos 
litológicos, com localizadas intercalações de diamictitos. Bons 
afloramentos desta sequência superior foram registrados ao longo 
da BR-470 (trecho Rio do Sul − Pouso Redondo), na BR-116 
(trecho Mafra − Itaiópolis), a oeste de Benedito Novo, nas 
vizinhanças de Presidente Nereu e a oeste de Anitápolis (Folha 
SG.22-Z-D), na BR 476 (entre São Mateus do Sul − Lapa), na BR-
282, envolvendo as cercanias de Lages e Alfredo Wagner; na SC 
302 (trecho Alfredo Wagner − Rio do Sul), e na BR-280 (trecho 
Mafra − Canoinhas). 

Os termos argilosos basais portam, amiúde, conspícuas 
laminações plano-paralelas, intercalações rítmicas e, localmente, 
estruturas tipo “cone-in-cone”, esta última com exposições 
didáticas na BR-470, a leste de Rio do Sul (Folha SG.22-Z-A). 
Nas litologias síltico-arenosas, evidenciam-se, comumente, 
marcas de base, laminações convolutas, acamadamentos 
gradacionais, estratificações plano-paralelas e cruzadas, marcas 
de onda e feições de deslizamento. Os arenitos pertencentes a 
esta unidade exibem estruturas dos tipos escorregamento e 
estratificação irregular, bem como laminações cruzadas, 
enquanto nos diamictitos são visíveis inícios de estratificações 
irregulares e estruturas de deformação, tais como convolução e 
escorregamento. Segundo Mühlmann et al. (1974) e Schneider et 
al. (1974), estruturas sindeposicionais como marcas de onda e 
laminação lenticular são profícuas no topo da Formação Rio do 
Sul, principalmente nos domínios de Santa Catarina. 

Os siltitos e folhelhos caracterizam-se por apresentarem 
cores cinza-claras e escuras, subordinadamente cinza 
esverdeadas ou amarelo-avermelhadas, com frequentes 
intercalações de lâminas ou camadas delgadas de arenitos finos, 
maciços, cujo selecionamento dos grãos varia de regular a pobre. 
É comum, nestas litologias, a presença de inúmeros clastos, 
caoticamente distribuídos. 

Alguns autores aventaram,  para certos siltitos e rochas finas 
dessa formação, a possibilidade de se chamarem “loessitos” ou 
depósitos de “loess” consolidados. Rocha-Campos (1967), 
entretanto, assinalou que, embora arenitos da unidade Itararé 
tenham sido interpretados como eólicos em sua origem, feições 
sedimentares e relacionamentos com outras litologias indicavam 
que muitos de tais “loessitos” eram típicos depósitos 
subaquáticos. 

Termos como argilitos maciços, siltitos e arenitos finos, por 
vezes carbonáticos, com raras inclusões de clastos, foram 
agrupados, na literatura geológica, sob o nome peloditos, 
correspondendo em certas regiões a lamitos. Localmente, os 
folhelhos sílticos são abundantes, representando horizontes 
marinhos, associados com diamictitos. Nestes horizontes, tais 
folhelhos, com cores escuras e físseis, gradam para siltitos 
finamente laminados, ou passam vertical ou lateralmente para 
outras litologias, inclusive diamictitos, apresentando possanças 
variáveis. 

Rocha-Campos (1967) e Fulfaro, Gama Júnior e Soares 
(1980) admitiram a existência de delgadas camadas ou lentes de 
calcário, por vezes betuminosas, como intercalações nos siltitos e 
folhelhos da presente formação. Reportaram, ainda, a presença 
de vários depósitos comerciais de carvão (depósitos interglaciais) 
no nordeste do Paraná e em São Paulo. 

As litologias sílticas apresentam, localmente, aspectos 
cerâmicos, com desenvolvimento de fratura conchoidal, sendo 
bem litificadas, compostas por quartzo, feldspatos e micas, com 
cimento silicoso e conspícua estratificação plano-paralela, com 
alternância de lâminas com cores distintas. Predominam cores 
amareladas, rosa e esbranquiçadas. 

A maioria dos investigadores que tem se detido no estudo do 
ambiente de deposição da Formação Rio do Sul reconhece que 
os depósitos dessa unidade litoestratigráfica foram elaborados em 
ambiente essencialmente marinho, com bem pronunciadas 
influências glaciais. Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. 

(1974) assinalaram que os argilitos e os folhelhos várvicos dessa 
formação correspondem a depósitos não influenciados por ondas, 
marés ou correntes. Esses mesmos autores registraram, também, 
que a abundância de ritmitos, arenitos e diamictitos nas porções 
superiores dessa unidade seria consequência do grande volume 
de material carreado para o interior da bacia de deposição por 
meio de geleiras. Consideraram, ainda, que a instabilidade deste 
material, acumulado rapidamente nas bordas dessa bacia, 
acabou por desencadear escorregamentos subaquosos e 
correntes de turbidez, fenômenos ligados à própria origem dos 
ritmitos, diamictitos e arenitos intercalados em folhelhos. Os 
seixos erráticos desses folhelhos foram interpretados, por esses 
mesmos autores, como “pingados” de blocos de gelo flutuantes. 

B) Idade e paleontologia 

Os vestígios fossilíferos da Formação Rio do Sul não proliferam 
ao longo de toda a sua coluna, mostrando localizados jazigos, 
cujas descrições encontram-se na literatura geológica atinente ao 
assunto. No Estado do Paraná, remanescentes faunísticos como 
braquiópodos, pelecípodes, gastrópodos, foraminíferos, restos de 
peixes e insetos, foram assinalados no horizonte de Teixeira 
Soares, o qual conjuga os leitos fossilíferos de Rio de Areia, 
Baitaca e Passinho. Ainda no mesmo estado, a leste dessas 
localidades, temos as “camadas Guaraúna”, onde se registraram 
fósseis como braquiópodos, gastrópodos, pelecípodes, crinoides 
e coprólitos. Segundo Schneider et al. (1974), em Santa Catarina, 
o leito fossilífero Bela Vista do Sul (Folha SG.22-Z-A, 19 km a 
sudoeste de Mafra) apresentou fósseis de braquiópodos, 
pelecípodes e gastrópodos. A formação também contém grande 
quantidade de palinomorfos e restos de plantas. 

Através de dados palinológicos, Daemon e Quadros (1969, 
1970) situaram a deposição da Formação Rio do Sul no Permiano 
Médio (Andar Kunguriano). 

Oliveira (1916), estudando os sedimentos relacionados à 
“Série” Itararé no Estado do Paraná, informou que os primeiros 
geólogos que a descreveram colocaram-na no Permiano, sem 
evidências paleontológicas seguras. As primeiras contribuições 
paleontológicas destas camadas, segundo este autor, foram 
obtidas na sondagem de Passinho, a sul de Imbituva (Folha 
SG.22-X-C), onde em folhelhos escuros foram registrados restos 
indeterminados de plantas, uma pequena Lingula e dois 
lamelibrânquios, dos quais o mais preservado mostrava um 
aspecto do gênero Leda. O mesmo autor transcreveu que, em 
1908, verificou a sudoeste de Rio Negro, em uma camada de 
folhelhos negros, com nódulos argilo-calcários, intercalados com 
folhelhos variegados, a presença de Lingula (similar à encontrada 
na sondagem de Passinho), uma pequena Discina, peixes 
ganoides e restos de esponjas. O mesmo autor assinalou, ainda, 
nas vizinhanças de Teixeira Soares (PR), em afluente do ribeirão 
da Areia (bacia do rio das Almas), uma camada de 30 metros de 
espessura de folhelhos pretos, análogos aos de Passinho, 
apresentando fósseis similares, como Lingula, Discina e Leda. 
Observou, também, no mesmo local, um pequeno Chonetes, um 
braquiópodo indeterminável, cujos caracteres internos sugeriam 
ser um representante dos Pentamerides, dois ou três 
lamelibrânquios indeterminados, um gasterópodo com aspecto de 
Pleurotomaria e dois outros sem caracteres definidos, além de 
escamas de peixes e asas de insetos. 

Maack (1947) advogou que o Grupo Itararé ou Formação 
Glacial, nos estados do Paraná e de Santa Catarina, teria uma 
idade que abrangeria do Namuriano (Carbonífero Inferior) ao 
Moscoviano (Carbonífero Médio). 

Gordon Júnior (1947) descreveu, na parte superior do Grupo 
Itararé, ao sul do Paraná e norte de Santa Catarina, litologias 
como folhelhos pretos fossilíferos, que localmente continham 
espículas capilares de esponjas, braquiópodos dos gêneros 
Lingula, Orbiculoidea, Chonetes e Ambocoelia; gênero pelecípodo 
Leda; asas da barata fóssil Phylloblatta; restos quase completos 
dos peixes paleoniscídeos, incluindo Elonychthys e Acrolepis; 
além de escamas, espinhas e coprólitos. O mesmo autor 
assinalou, em arenitos de origem marinha ou estuarina, 
intercalados com sedimentos fluvioglaciais, as presenças de 
Aviculopecten e Euomphalus. 

As localidades de Barracas (proximidades de Ipiranga, Folha 
SG.22-X-C), Barreiro (cercanias de Guaraúna, Folha SG. 22-X-C), 
Córrego Baitaca (vizinhanças de Teixeira Soares, Folha SG.22-X-
C), Monjolo (Rio da Areia, 25 km a leste de Irati), Passinho (11 km 
ao sul de Imbituva, Folha SG.22-X-C), Restinga (BR-373, 19 km a 
sudoeste de Uvaia) e Ventania (Folha SG.22-X-A) foram 
estudadas por Lange (1952), quando desenvolvia uma revisão de 
fáunula do “Folhelho Passinho”. Registrou, nestes lugares, a 
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presença do fóssil Barroisella imbituvensis (OLIVEIRA, 1930a;  
LANGE, 1952). 

Além desse fóssil, o mesmo autor ainda constatou, nas 
ocorrências Restinga e Córrego Baitaca, a existência de 
Crurithyris roxoi (OLIVEIRA, 1936; e LANGE, 1952), somando, ao 
último local, vestígios de Mourlonia ? oliveirai (LANGE, 1952). 

Na localidade Imbaú (Folha SG.22-X-A), situada no 
cruzamento da BR-376 com o rio homônimo, Lange (1952) 
identificou sedimentos análogos ao “Folhelho Passinho”. 

Almeida (1945b), ao descrever o perfil do córrego Baitaca, 
considerou a “Série” Itararé subdividida em “Tilito”, “Arenito 
Baitaca” e “Folhelho Passinho”. Nesta última litologia, verificou a 
ocorrência de fósseis de invertebrados marinhos, impressões de 
asas de insetos e restos vegetais não identificáveis, um deles 
recordando Lepidodendron. No “Arenito Baitaca” identificou fauna 
diversa da dos folhelhos mencionados: restos raros de 
invertebrados marinhos, com representantes de Aviculopecten. 

As localidades fossilíferas de Água Amarela I e Água Amarela 
II (Folha SG.22-X-C) tiveram seus vestígios estudados por 
Beurlen (1955). Este autor, no primeiro jazigo, registrou a 
ocorrência da família Aviculopectinidae, em arenitos intercalados 
e sotopostos a um nível de tilito, na BR-476, trecho Lapa − São 
Mateus do Sul, a leste desta última cidade. O conteúdo do 
segundo jazigo, assinalado em folhelhos e siltitos, por vezes 
betuminosos, foi de fósseis comparáveis aos encontrados no 
“Folhelho Passinho”, contendo a fauna Barroisella Imbituvensis.  

Segundo Rocha-Campos (1967, 1970), nas proximidades de 
Bela Vista, a sudoeste da cidade de Rio Negro, há um horizonte 
constituído por siltitos fossilíferos intercalados com diamictitos, 
pertencendo à porção superior da seção local da unidade Itararé, 
identificado na literatura geológica como jazigo da Pedreira Butiá. 
Rocha-Campos (1966) descreveu, nesta última localidade, 
braquiópodos como Cancrinella ? sp. e Linoproductus ? sp., 
pelecípodes como Aviculopecten sp. e um gastrópodo 
pleurotomariaceano. 

Guazelli e Feijó (1970) comunicaram a existência de 
Tasmanites em corpos arenosos ocorrentes nas proximidades de 
Rio do Sul e Barra Nova (Folha SG.22-Z-C). 

Alguns detalhes quanto ao conteúdo fossilífero da Formação 
Rio do Sul foram fornecidos por Daemon e Quadros (1969, 1970) 
e Mühlmann et al. (1974). Segundo estes últimos autores, 
bioestratigraficamente essa unidade estaria compreendida nos 
subintervalos I1 e I2. 

Em regiões do sul do Arco de Ponta Grossa, Daemon e 
Aboarrage (1976) calcaram suas informações bioestratigráficas 
no trabalho desenvolvido por Daemon e Quadros (1970) para a 
PETROBRÁS, nas áreas de Barra Nova (10 km ao sul de 
Atalanta, Folha SG.22-Z-C) e Canoinhas (Folha SG.22-Z-A), onde 
foram executados, respectivamente, os furos 1-BN-1-SC e 2-CN-
1-SC. Segundo Daemon e Aboarrage (1976), os dados do furo de 
Barra Nova possibilitaram incluir a Formação Rio do Sul dentro do 
intervalo H, subintervalo H3, referente ao período Permiano 
Inferior (Artinskiano), resultado que, com ressalvas, poderia ser 
extrapolado para os limites setentrionais de Santa Catarina. Já os 
dados do furo de Canoinhas situavam esta formação no intervalo 
I, subintervalo I1. Permiano Médio (Kunguriano), permitindo, 
segundo os mesmos autores, correlações para as áreas dos furos 
PP-11-SC, PP-12-PR a PP-14-PR. Ressaltaram que os furos 
efetuados pela PETROBRÁS estariam posicionados mais para o 
depocentro da bacia, enquanto os da CPRM ficariam mais 
próximos da sua paleoborda. Daemon e Aboarrage (1976), 
analisando os resultados do furo IV-02-PR, na área de Imbituva 
(Folha SG.22-X-C), observaram que os sedimentos da Formação 
Rio do Sul (localmente conhecidos por “Folhelho Passinho”), 
indicavam o intervalo bioestratigráfico I, subintervalo I1/I2, 
Permiano Médio (Kunguriano), configurando uma 
contemporaneidade com a região de Canoinhas. Informaram, por 
outro lado, que para a área do Arco de Ponta Grossa, os 
sedimentos de topo do Grupo Itararé tiveram sua deposição 
durante o subintervalo I1, assinalando que no furo da 
PETROBRÁS 1-0-1-PR (Ortigueira, Folha SG.22-X-A), foram 
constatados, em folhelhos e siltitos do Itararé, fósseis marinhos, 
Nuculana sp. Ressaltaram, ainda, que nos furos executados 
nessa região pela CPRM e PETROBRÁS, a exemplo do furo MA-
10-PR (Monte Alegre), encontraram-se Tasminitídeos nos 
subintervalos bioestratigráficos I1/I2. 
 
1.2.24.2 − Grupo Guatá 
 
1.2.24.2.1 − Generalidades 

As primeiras referências aos sedimentos deste grupo devem-se a 
White, I.C. (1908), ao elaborar a coluna geológica do que chamou 
de “Série Tubarão”, e considerando esta constituída, da base para 
o topo, de: “schistos e grés amarelos”, “Conglomerado de 
Orleans”, “grés e schistos Rio Bonito” e “schistos de Palermo”. 

Oliveira (1918, 1927) reformulou a coluna proposta por White, 
I. C. (1908), descrevendo os sedimentos glaciais na “Série Itararé” 
e considerando a “Série Tubarão” composta pelos “grupos” Bonito 
e Palermo, o primeiro constituído por arenitos, folhelhos e 
camadas de carvão com plantas fósseis, o segundo por folhelhos 
e arenitos. Oliveira (1927) acrescentou, ainda, que no “Grupo” 
Bonito ocorreriam cinco níveis de carvão, dos quais os mais 
importantes seriam o Bonito e o Barro Branco, e que a Formação 
Palermo teria pouca significação estratigráfica. 

Moraes Rego (1936) agrupou na “Série” Itararé − Tubarão as 
camadas glaciais e subglaciais com as fácies aluviais 
intercaladas e afirmou que a separação destas duas unidades 
teria implicações na generalização da sedimentação glacial e 
aquosa em épocas diversas. Afirmou este autor que na porção sul 
a sedimentação aquosa ultrapassou a glacial, situação que, 
entretanto, inverteu-se para norte, exemplificando este fato com o 
“Andar” Bonito, próximo às nascentes do rio Tubarão, onde este 
passa ter um caráter local. 

Rocha e Scorza (1940) consideraram a “Série” Tubarão como 
constituída pelos “Andares” Bonito e Palermo, e que a separação 
da “Série” Tubarão da “Série” Itararé dar-se-ia pelo aparecimento 
de folhelhos contendo plantas fósseis na base do “Andar” Bonito. 

Gordon Júnior (1947) propôs, pela primeira vez, o nome 
Grupo Guatá para denominar sedimentos contendo camadas de 
carvão e vegetais fósseis. Este grupo englobaria, como 
formações, os “grés e schistos” Rio Bonito e os “schistos” de 
Palermo, propostos por White, I. C. (1908). O nome do grupo 
derivou da localidade homônima situada na estrada do Rio do 
Rasto (SC). De acordo com Gordon Júnior (1947), a utilização do 
termo Grupo Guatá seria adequada, tendo em vista a dificuldade 
da separação da Formação Rio Bonito dos “Folhelhos” Palermo 
em algumas áreas. 

Lange (1954) descreveu o Grupo Guatá compreendendo a 
Formação Rio Bonito e as “Camadas” Palermo. 

Putzer (1955) considerou a “Série” Tubarão dividida em 
Tubarão Superior e Tubarão Inferior. Na primeira incluiu a 
Formação Palermo e, na segunda, a fácies Itararé e a fácies 
Bonito. Este autor considerou a Formação Palermo dividida nos 
membros superior e inferior. O superior constituído por folhelhos 
preto-azulados, e o inferior, por siltitos arenosos cinza azulados e 
esverdeados. 

Para Loczy (1964), o Grupo Guatá seria constituído pela 
fácies Rio Bonito e pelas formações Taió e Palermo. 

Guazelli e Feijó (1970), mapeando a porção centro-leste e 
sudeste de Santa Catarina, mencionaram que, em algumas 
áreas, os arenitos de topo da Formação Rio Bonito encontram-se 
ausentes, resultando disto a similaridade entre o topo da 
Formação Rio Bonito e a base da Formação Palermo, provocando 
a impossibilidade da individualização destas unidades 
(exemplificada por estes autores na região de Lages, SC). Este 
fato foi constatado no presente mapeamento e, em consequência, 
nesta região o Grupo Guatá encontra-se indiviso. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) descreveram que a 
Formação Palermo, juntamente com a Formação Rio Bonito, 
constituiria o Subgrupo Guatá, que foi correlacionado com outras 
unidades equivalentes da bacia, ocorrentes na Bolívia, Uruguai, 
Argentina e Paraguai. 

Técnicos da PETROBRÁS, a exemplo de Medeiros, Thomaz 
Filho e Roncarati (1971); Thomaz Filho e Medeiros (1972); 
Medeiros e Thomaz Filho (1973), já reconheciam na Formação 
Rio Bonito três intervalos estratigráficos distintos, conhecidos 
informalmente por intervalos inferior, médio e superior. 
Posteriormente, Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) 
propuseram uma formalização para estes intervalos, nomeando-
os, respectivamente, da base para o topo de: Triunfo, Paraguaçu 
e Siderópolis. 

A Formação Rio Bonito, para Tommasi (1977), 
compreenderia, dentro do sistema deposicional do Grupo Guatá, 
os sedimentos de fácies fluvial e em parte deltaico, ao passo que 
a Formação Palermo pertenceria à fácies nerítica do sistema 
deposicional deste grupo. 

Para Fulfaro, Gama Júnior e Soares (1980), nos estados do 
Paraná e Santa Catarina as formações Rio Bonito e Palermo 
constituíram o Subgrupo Guatá e, no Estado de São Paulo, este 
intervalo corresponderia à Formação Tatuí. 
 
1.2.24.2.2 − Formação Rio Bonito  
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A) Generalidades 

O nome atribuído a esta unidade deriva do rio Bonito, ao longo do 
qual, nas proximidades de Lauro Müller (SC), encontram-se 
exposições de arenitos, folhelhos e leitos de carvão designados 
de “Camadas de Rio Bonito”, por White, I. C. (1908). A seção tipo 
dessa unidade, segundo este autor, encontrar-se-ia ao longo da 
rodovia Lauro Müller − Guatá − Bom Jardim, no Estado de Santa 
Catarina (Folha SH.22 Porto Alegre). 

Em trabalhos desenvolvidos posteriormente, Oliveira (1918, 
1927), tendo reunido os sedimentos glaciais na “Série” Itararé, 
atribuiu ao Grupo Bonito arenitos e folhelhos com camadas de 
carvão e plantas fósseis da flora Glossopteris. Acrescentando que 
a ocorrência característica de leitos de carvão e folhelhos 
carbonosos estaria relacionada à porção superior dessa unidade, 
fez referência à presença de cinco distintos níveis de carvão, dos 
quais os mais espessos e importantes seriam o “Bonito” e o 
“Barro Branco”. 

Moraes Rego (1936), referindo-se aos leitos de carvão dessa 
unidade, considerou que a formação dos mesmos teria ocorrido 
em distintas épocas, algumas das quais intercaladas entre fases 
glaciais. 

Rocha e Scorza (1940) incluíram na “Série” Tubarão o “Andar” 
Bonito e o “Andar” Palermo, tendo considerado que o contato 
entre os sedimentos Bonito e os subjacentes seria caracterizado 
pelo aparecimento de folhelho contendo vegetais fósseis. 

Gordon Júnior (1947) designou os sedimentos dessa unidade 
como Formação Rio Bonito, evitando, desse modo, confusão com 
a camada de carvão Bonito que constitui um entre muitos leitos 
de carvão referidos à esses sedimentos. Segundo este autor, 
plantas fósseis da flora de Glossopteris (Gangamopteris) 
encontram-se em toda essa formação, cuja deposição estaria 
relacionada a ambientes fluviais, palustres e lacustres. 

Em trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, na porção centro-sul do Estado do Paraná, Sanford e 
Schafier (1953) identificaram sedimentos atribuídos à Formação 
Rio Bonito. 

De acordo com estudo efetuado na Folha de Tubarão, Putzer 
(1955) considerou que as camadas da fácies glacial-glacígeno 
Itararé e as da fácies interglacial Bonito apresentavam-se 
interdigitadas, não sendo separáveis. 

Segundo Loczy (1964), a fácies Rio Bonito e as formações 
Taió e Palermo conformariam o Grupo Guatá. 

Através de estudo desenvolvido pela PETROBRÁS, na região 
sudeste do Estado do Paraná, área de Bitumirim, Guamiranga, 
Irati e Turvo, Asmus (1967) considerou que a Formação Rio 
Bonito, nessa região, estaria representada por sua porção 
superior, sendo constituída em sua maior parte pela alternância 
de pacotes sedimentares de clásticos médios e grosseiros. 

Posteriormente, trabalhando na região de Dr. Pedrinho, Barra 
do Prata, Itaió Grande e Serra do Espigão, Asmus (1967) 
considerou não haver uma separação definida entre o Grupo 
Itararé e a Formação Rio Bonito. Acrescentou que os sedimentos 
até então atribuídos à Formação Rio Bonito deveriam ser 
referidos ao Grupo Itararé, em função dos dados sobre tais 
unidades, que indicavam serem estas sincrônicas, pertencentes, 
portanto, ao mesmo ciclo de sedimentação. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) consideraram a 
Formação Rio Bonito como sendo constituída inferior e 
superiormente por arenito muito fino, apresentando por vezes 
leitos grosseiros. A porção média dessa unidade mostrar-se-ia 
predominantemente síltica e argilosa, com ocasionais 
intercalações de arenito e com a presença de camadas de 
calcário e carvão. 

Trabalhando na região nordeste de Santa Catarina e sudeste 
do Paraná, Tommasi e Roncarati (1970) mencionaram, como 
critério fotointerpretativo utilizado para o reconhecimento da 
Formação Rio Bonito, o fato que os arenitos basais dessa 
unidade, sendo bastante friáveis, originariam relevo mais 
ondulado que os ritmitos e diamictitos Itararé. Os arenitos do topo 
da Formação Rio Bonito comumente mostram níveis silicificados, 
originando a formação de pequenas escarpas descontínuas, 
através das quais é possível separar esses sedimentos dos 
siltitos da Formação Palermo sobreposta. 

Guazelli e Feijó (1970), em trabalho desenvolvido na região 
centro-leste e sudeste do Estado de Santa Catarina, 
consideraram que, através da análise de fotografias aéreas, o 
contato da Formação Rio Bonito com a unidade inferior seria 
delimitado por uma quebra negativa, quando o topo desta última 
apresenta-se argiloso. Acrescentaram, ainda, que, quando 
presentes, os arenitos do topo da Formação Rio Bonito mostram-

se como bons guias fotointerpretativos para a separação dessa 
unidade e da Formação Palermo sobrejacente. 

Medeiros, Thomaz Filho e Roncarati (1971), estudando a 
Formação Rio Bonito desde o sul de Santa Catarina até o Arco de 
Ponta Grossa, dividiram essa unidade em três intervalos 
litoestratigráficos. O intervalo basal seria constituído de arenitos 
de granulação fina a média, com estratificação cruzada, seixos de 
folhelho e localmente com camadas de carvão. A porção média 
estaria conformada por siltitos cinza-esverdeados com camadas 
de calcário, o intervalo superior incluiria areias lenticulares, limpas 
e com boa seleção. 

Andrade e Soares (1971), na região centro-leste do Paraná, 
referiram-se à Formação Rio Bonito como apresentando relevo 
escarpado, sobressaindo a escarpa basal e conformando uma 
quebra negativa no contato com a Formação Itararé. 

Thomaz Filho e Medeiros (1972), complementando o estudo 
sobre a Formação Rio Bonito, consideraram que, na região 
compreendida entre o Arco de Ponta Grossa e o limite norte de 
ocorrência do Grupo Guatá, no Estado de São Paulo, o intervalo 
basal dessa unidade apresentaria continuidade na faixa de 
afloramento, até a área compreendida entre as seções de Ibaiti e 
Siqueira Campos. Os intervalos médio e superior, a norte e 
nordeste dessa região, apresentavam-se indiferenciados, com 
predominância de siltitos arroxeados, com níveis de calcários por 
vezes silicificados. Os arenitos que se desenvolvem na base da 
unidade são de caráter local, ocorrendo de modo descontínuo. 

Em trabalho desenvolvido na região central e nordeste do 
Paraná e centro-sul de São Paulo, Vieira (1973) considerou que 
na Formação Rio Bonito seriam distinguíveis duas fácies: Anta 
Brava ao sul, conformada por arenitos brancos e siltitos 
esverdeados, e Carlópolis a leste, constituída de calcários finos a 
arenitos finos, argilosos e avermelhados. 

Tommasi (1973) referiu-se à Formação Rio Bonito nos 
estados do Paraná e de Santa Catarina como sendo constituída 
de um intervalo basal, arenoso, bastante micáceo, com 
intercalações de siltitos, argilitos e raros diamictitos, um intervalo 
médio conformado por siltitos arenosos e um superior, síltico com 
intercalações arenosas. A presença de níveis de calcários, a 
maior parte dos quais encontrar-se-ia silicificada em 
afloramentos, foi referida ao intervalo médio e, principalmente, ao 
superior. 

Schneider et al. (1974) e Mühlmann et al. (1974) propuseram 
as designações Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis como membros 
da Formação Rio Bonito para os intervalos inferior, médio e 
superior, respectivamente, conforme os trabalhos desenvolvidos 
por Medeiros, Thomaz Filho e Roncarati (1971) e Thomaz Filho e 
Medeiros (1972). 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) referiram-se à Formação 
Rio Bonito como geralmente iniciando com um pacote espesso de 
arenitos maciços, recobertos por uma sequência, também 
espessa, de siltitos cinza amarelados, frequentemente arenosos, 
capeados por um conjunto de leitos de arenito de cor cinza, com 
intercalações de siltitos. Camadas e/ou leitos de carvão ocorriam 
nas porções basal e superior. 

Diversos trabalhos visando a delimitação de áreas favoráveis 
à ocorrência de carvão foram desenvolvidas no âmbito da Folha 
SG.22 Curitiba através do convênio DNPM-CPRM. Fabrício, Caye 
e Süffert (1975) desenvolveram o Projeto Carvão Norte de Santa 
Catarina, tendo considerado a Formação Rio Bonito passível de 
ser subdividida em três intervalos, com litologias de 
características distintas. Daemon e Aboarrage (1976), através do 
Relatório Integrado dos Projetos carvão no Extremo Norte de 
Santa Catarina, Prospecção de Carvão no Paraná II, e carvão no 
Estado de São Paulo consideram que, nas áreas a sul e sobre o 
Arco de Ponta Grossa, a Formação Rio Bonito estava 
representada pelos membros Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis, 
enquanto na região localizada a norte dessa feição estrutural 
ocorria o Membro Paraguaçu. 

Süffert, Fabrício e Ferreira (1979) desenvolveram o Projeto 
Carvão Rio Laranjeiras, objetivando verificar a continuidade da 
camada de Carvão Barro Branco para oeste, junto da escarpa da 
Serra Geral, e para o norte e noroeste, no vale do rio Canoas, 
bem como avaliar a distribuição horizontal e a possança de 
camadas de carvão encontradas anteriormente e determinar a 
qualidade dos carvões dessa região. Nesse trabalho a Formação 
Rio Bonito foi subdividida nos Membros Triunfo, Paraguaçu e 
Siderópolis. 

Fulfaro, Gama Júnior e Soares (1980) referiram-se à 
Formação Rio Bonito como encontrando-se distribuída, em 
superfície, desde o Rio Grande do Sul até o nordeste do Estado 
de São Paulo. Consideraram tal unidade subdividida nos 
membros Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis. 
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No presente mapeamento, foram reconhecidos três intervalos 
litoestratigráficos na Formação Rio Bonito ─ Triunfo, Paraguaçu e 
Siderópolis, de acordo com parâmetros estabelecidos em 
mapeamentos desenvolvidos pela PETROBRÁS S/A, inicialmente 
no Projeto Rio Bonito e, posteriormente, na revisão estratigráfica 
da Bacia do Paraná, levada a efeito por Mühlmann et al. (1974) e 
Schneider et al. (1974). 

Na região de Lages (Folha SG.22-Z-C), em função da 
ausência dos arenitos do topo da Formação Rio Bonito, optou-se 
por cartografar o Grupo Guatá indiviso, uma vez que a litologia de 
topo da Formação Rio Bonito é semelhante à da base da 
Formação Palermo, fato verificado anteriormente por Guazelli e 
Feijó (1970). 

B) Distribuição na área e espessura 

A Formação Rio Bonito apresenta-se amplamente distribuída na 
Folha SG.22 Curitiba, desenvolvendo-se desde a região a sul de 
Alfredo Wagner (Folha SG.22-Z-D), no limite com a Folha SH.22 
Porto Alegre, conformando uma faixa de exposições inicialmente 
estreita e alongada no sentido da escarpa da Serra Geral. Na 
área de Alfredo Wagner, esta unidade apresenta inflexão para 
noroeste, exibindo então grande extensão de exposições que 
podem ser visualizadas nas regiões de Leoberto Leal, Imbuia, 
Presidente Nereu, nas proximidades de Ituporanga, Rio do Sul e 
em Taió (Folha SG.22-Z-C). Ainda nesta folha, exposições da 
Formação Rio Bonito encontram-se na região de Lages e Correia 
Pinto, junto a área dômica, local em que tais sedimentos foram 
cartografados juntamente com a Formação Palermo. 

Na Folha SG.22-Z-A, sedimentos desta unidade encontram-
se ao longo de uma faixa com desenvolvimento para noroeste, 
atingindo aproximadamente 20 km de largura na região de 
Itaiópolis. Nesta mesma folha, litotipos da Formação Rio Bonito 
ocorrem a sul, na região de Salete, e a noroeste de Itaiópolis, 
área em que se desenvolvem adentrando o Estado do Paraná, no 
município de Antônio Olinto. 

No Estado do Paraná, no âmbito da Folha SG.22 Curitiba, a 
Formação Rio Bonito constitui uma faixa de exposições que se 
desenvolve para noroeste, desde a região de Antônio Olinto, a sul 
(Folha SG.22-X-C), até a área de Ortigueira, a norte (Folha 
SG.22-X-A), onde mostra inflexão para nordeste, desenvolvendo-
se para a Folha SF.22 Paranapanema. Exposições desta unidade 
no Paraná ocorrem nas regiões de São João do Triunfo, Angaí, 
Imbituva (Folha SG.22-X-C), a leste de reserva e na área de 
Alecrim (Folha SG.22-X-A). 

Com relação à espessura da Formação Rio Bonito, Guazelli e 
Feijó (1970), em trabalho executado na região centro-leste e 
sudeste de Santa Catarina, consideraram que a maior espessura 
observada no flanco leste da Bacia do Paraná ocorria na região 
de Lages − Rio do Sul − Barra Nova, com aproximadamente 280 
metros. Observaram diminuição de espessura para norte e sul da 
região referida, e mesmo para oeste, este último dado obtido 
através de perfurações sobre os derrames basálticos. 

Nas regiões nordeste de Santa Catarina e Sudeste do 
Paraná, Tommasi e Roncarati (1970) registraram para a 
Formação Rio Bonito espessura mínima de 180 m na porção 
central dessa área, tendo observado aumento tanto no sentido 
norte como sul, neste último caso a espessura sendo em torno de 
250 metros. Consideraram, também, ocorrer decréscimo de 
espessura no sentido oeste. 

Na região centro-leste do Paraná, Andrade e Soares (1971) 
consideraram que a espessura aproximada da Formação Rio 
Bonito na porção sul dessa área era de 200 metros. 

Vieira (1973), através de mapeamento efetuado na região 
central e nordeste do Paraná, e na região centro-sul de São 
Paulo, considerou que na porção sul dessa área a espessura da 
Formação Rio Bonito era de 130 metros, diminuindo 
progressivamente para norte, até 90 metros sobre o Arco de 
Ponta Grossa e 45-50 metros ao norte de Telêmaco Borba, 
desenvolvendo-se então com essa ordem de grandeza na direção 
nordeste. 

Schneider et al. (1974) consideraram que o Membro Triunfo 
atingia espessuras superiores a 100 metros nas regiões de São 
João do Triunfo (PR) e Rio do Sul (SC), diminuindo 
progressivamente para o centro da bacia. Esta porção da 
Formação Rio Bonito desenvolve-se desde o sul de Santa 
Catarina até a região de Siqueira Campos, no Paraná. Com 
relação à espessura do membro Paraguaçu, foi registrado valor 
da ordem de 100 m na área da seção tipo localizada no nordeste 
de Santa Catarina. O Membro Siderópolis apresentou, como 
maior espessura medida, 130 metros, na região sudeste de Santa 

Catarina, distribuído de modo contínuo nesse estado e de 
maneira descontínua até o nordeste do Paraná. 

Daemon e Aboarrage (1976) registraram para o Membro 
Triunfo espessura máxima de 119,50 m em perfuração a norte de 
Salete, no município de Itaiópolis, e 106 m no município de 
Imbituva. A espessura máxima perfurada no Membro Paraguaçu 
foi de 117,50 metros na área a sul do Arco de Ponta Grossa. O 
Membro Siderópolis apresentou espessura de 57,50 metros a 
noroeste de Taió, em Santa Catarina, e de 2,50 metros na região 
de São Mateus do Sul, no Paraná. 

C) Posição estratigráfica 

Dados obtidos através de diversos trabalhos de mapeamento 
geológico efetuados pela PETROBRÁS, no âmbito da Folha 
SG.22 Curitiba, indicam relações estratigráficas concordantes de 
topo e base para a Formação Rio Bonito, exceção feita à porção 
nordeste do Paraná e em São Paulo, onde sedimentos do 
Membro Paraguaçu recobrem em discordância o Grupo Itararé. 

Na região nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná, 
Tommasi e Roncarati (1970) consideraram o contato basal da 
Formação Rio Bonito como sendo concordante, tendo sido 
definido pela base dos primeiros arenitos médios a grossos, 
friáveis, com estratificação cruzada acanalada. O contato superior 
com a Formação Palermo, também concordante, foi colocado no 
topo dos últimos arenitos silicificados que mostravam uma quebra 
no relevo. 

Guazelli e Feijó (1970), trabalhando na região centro-leste e 
sudeste de Santa Catarina, referiram-se ao contato inferior da 
Formação Rio Bonito como sendo concordante e gradacional, 
localmente com diastema erosivo. O superior seria conformado 
por uma passagem gradacional para a Formação Palermo, 
tornando-se, entretanto, de difícil reconhecimento na ausência 
dos arenitos de topo da Formação Rio Bonito. 

Mühlmann et al. (1974) consideraram o contato inferior do 
Membro Triunfo como sendo concordante com a Formação Rio 
do Sul, assinalando a ocorrência local de diastemas erosivos. 
Com relação ao Membro Paraguaçu, o contato inferior era 
concordante quando com o membro Triunfo e discordante com o 
Grupo Itararé (nordeste do Paraná e São Paulo), tendo sido 
salientado que em determinados locais (Teixeira Soares, PR, e 
nordeste do Paraná e de São Paulo) os sedimentos Paraguaçu 
interdigitam-se com o membro Siderópolis, ocorrendo, na 
ausência deste, contato diretamente com a Formação Palermo. O 
membro Siderópolis relaciona-se concordantemente com o 
Membro Paraguaçu, ocorrendo, localmente, interdigitamento entre 
essas unidades. O contato superior com a Formação Palermo é 
concordante. 

No presente trabalho, adotam-se os critérios desenvolvidos 
pela PETROBRÁS, considerando-se o contato inferior da 
Formação Rio Bonito como sendo concordante, quando através 
do membro Triunfo, e discordante a partir do nordeste do Paraná 
em direção a São Paulo, área em que sedimentos do membro 
Paraguaçu recobrem litologias do Grupo Itararé. 

D) Litologias e ambiente de sedimentação 

A Formação Rio Bonito abrange três intervalos litoestratigráficos, 
quais sejam os membros Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis. 

Segundo a caracterização litológica efetuada por Mühlmann et 
al. (1974), o Membro Triunfo é constituído por arenitos 
esbranquiçados, finos a médios, localmente grosseiros, argilosos, 
micáceos, regularmente selecionados, com grãos geralmente 
subarredondados. Secundariamente, ocorrem arenitos muito 
finos, siltitos, argilitos, folhelhos carbonosos, leitos de carvão e 
conglomerados. Os arenitos são classificados como arcósios e 
subarcósios, imaturos e submaturos, de acordo com Schneider 
(1972 apud MÜHLMANN et al., 1974). 

Como principal feição deposicional desses sedimentos 
registram-se estratificação cruzada de médio e pequeno porte, 
planar e acanalada. Frequentemente, são encontrados depósitos 
residuais de canais com seixos de argila e ciclos de 
granodecrescência ascendente (“finning upwards”). 

Mühlmann et al. (1974) acrescentaram que os arenitos, finos 
a médios com leitos carbonosos encontravam-se mais bem 
desenvolvidos na faixa de afloramentos e suas proximidades, 
enquanto nas partes centrais da bacia estariam representados por 
arenitos muito finos a finos com intercalações de folhelhos e 
siltitos. 

O Membro Paraguaçu inclui siltitos e folhelhos cinza médios a 
esverdeados, com níveis de carbonatos argilosos, geralmente 
silicificados em superfície. A presença de camadas de arenitos 
muito finos, por vezes fossilíferos, foi registrada de modo 
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subordinado. Estruturas sedimentares presentes nas litologias do 
Membro Paraguaçu são a laminação paralela nos folhelhos e 
siltitos. Laminação ondulada e estratificação cruzada acham-se 
impressas nos corpos arenosos. Caráter maciço observa-se nos 
siltitos quando intensamente bioturbados. Laminação algálica e 
estruturas de dissecação encontram-se nas rochas carbonáticas. 
Mühlmann et al. (1974) registraram a presença, em diversos 
locais, de camadas de arenito muito fino, bioturbado, com furos 
anelares verticais muito bem desenvolvidos, semelhantes ao 
arenito com níveis de pelecípodes da região de Taió, Santa 
Catarina. 

Mühlmann et al. (1974) acrescentaram, ainda, que “nas 
regiões do norte do Paraná e São Paulo, os siltitos e folhelhos 
cinza médios a esverdeados do sul do Paraná e de Santa 
Catarina tornam-se arroxeados, marrons e avermelhados. A 
fácies carbonática acha-se mais bem desenvolvida nas regiões de 
Paraguaçu (SC), Porto União (SC) e Siqueira Campos (PR), os 
horizontes calcíferos em superfície encontram-se normalmente 
silicificados ou alterados em material argiloso marrom-chocolate”. 

O Membro Siderópolis é constituído, principalmente, por 
camadas delgadas de arenitos finos a muito finos, cinza-escuros, 
duros, intercalados com leitos de argilitos e folhelhos carbonosos, 
desenvolvendo de modo local leitos de carvão. Como estruturas 
sedimentares presentes nestes sedimentos, ocorrem laminação 
paralela, ondulada e cruzada de muito pequeno porte, bioturbação 
por vezes intensa e estruturas estromatolíticas, esta última 
referida a um horizonte da região de São João do Triunfo (PR). 

Mühlmann et al. (1974) registraram, também, que 
“Localmente na região de Iracema, Paraná, e em subsuperfície, 
ocorrem arenitos médios a grosseiros com estratificação cruzada 
de alto ângulo, associados por vezes com restos de madeira 
silicificada. Em direção ao Paraná e São Paulo, os intervalos 
arenosos perdem sua individualidade, sendo substituídos pelos 
siltitos e folhelhos do Membro Paraguaçu”. 

Ocorrências de carvão na Formação Rio Bonito no âmbito da 
Folha SG.22 Curitiba encontram-se nos estados de Santa 
Catarina e Paraná e serão abordados na parte referente a 
geologia econômica. 

Com relação ao ambiente de sedimentação da Formação Rio 
Bonito, Medeiros e Thomaz Filho (1973) referiram-se à porção 
inferior da Formação Rio Bonito (Membro Triunfo) como 
correspondente a uma sedimentação fluviodeltaica, admitindo 
que, em pelo menos duas áreas (Rio do Sul, SC, e São Mateus 
do Sul, PR), onde a subsidência foi mais intensa, desenvolveram-
se extensas áreas deltaicas. 

Segundo Schneider e Castro (1975), a porção inferior do 
Membro Triunfo foi depositada em condições marinhas, 
transicionais e continentais, influenciada por atividade glacial. A 
porção superior foi originada por deposição fluviodeltaica e 
sistema litorâneo associado. 

Daemon e Aboarrage (1976) mencionaram que os 
sedimentos do Membro Triunfo indicavam predomínio de uma 
coalescência de canais e barras aos quais interpõem-se siltitos, 
sedimentos carbonosos e raramente argilitos, estes interpretados 
como depósitos de frente deltaica, prodeltaicos, prodeltaicos 
transgressivos, de planícies de inundação e de áreas 
interdistributárias de depósitos litorâneos de baixa energia. Os 
mesmos autores mencionaram a existência do predomínio da 
sedimentação fluviodeltaica na área de leste de Rio do Sul, 
sudoeste de Papanduva, leste de São Mateus do Sul e São João 
do Triunfo, pequena ocorrência deltaica  a oeste de Teixeira 
Soares, pequenos lóbulos deltaicos a oeste de Imbituva e 
sudoeste de Ipiranga. Acrescentaram, ainda, que “A região 
situada entre Antônio Olinto, Três Barras e Canoinhas é admitida 
como área em que a subsidência foi menor, não permitindo o 
acúmulo de pacotes maiores de sedimentos fluviodeltaicos”. 

Medeiros e Thomaz Filho (1973) consideraram o Membro 
Paraguaçu como tendo sido depositado em ambiente infranerítico 
com profundidade variável. Mencionaram que, na área de Rio do 
Sul, embora houvesse subsidência, teria ocorrido diminuição no 
afluxo de sedimentos, condicionando a existência de 
sedimentação fluvial. 

A sedimentação do Membro Paraguaçu, segundo Mühlmann 
et al. (1974), teria ocorrido, inicialmente, em ambiente marinho 
transgressivo, recobrindo os depósitos fluviodeltaicos do Membro 
Triunfo. Em Santa Catarina e no Paraná, desenvolveram-se, 
localmente, rochas carbonáticas, em áreas de pequeno afluxo de 
clásticos, cuja origem foi relacionada, de modo provável, à 
atividade de organismos algálicos, observando-se também nesse 
intervalo a presença de sedimentos depositados em ampla 
plataforma rasa. 

No nordeste do Paraná e em São Paulo os sedimentos do 
Membro Paraguaçu, segundo Mühlmann et al. (1974), foram 
depositados, em função da transgressão, diretamente sobre 
sedimentos do Grupo Itararé, anteriormente expostos a erosão. 
Nessas regiões, estes sedimentos são representados quase 
exclusivamente por siltitos e folhelhos marinhos, variegados, 
depositados sobre uma ampla plataforma rasa. 

As intercalações arenosas presentes no Membro Paraguaçu 
representariam depósitos de barras, barreiras e, possivelmente, 
acumulações distais de sistemas deltaicos. A bioturbação 
observável em diversos níveis indicaria deposição abaixo do nível 
de ação das ondas. 

Schneider e Castro (1975) consideraram que o intervalo IV, 
que corresponde aproximadamente ao Membro Paraguaçu, teria 
sido depositado em ambiente deltaico e prodelta, e sistema 
litorâneo associado. 

O intervalo superior da Formação Rio Bonito (Membro 
Siderópolis), de acordo com interpretação efetuada por Medeiros 
e Thomaz Filho (1973), “... representa sedimentação em ambiente 
litorâneo e epinerítico, incluindo praias, barras e barreiras. 
Entretanto, em alguns locais, podem ocorrer sedimentos, 
indicando recorrência de sedimentação progradacional deltaica 
sobre planícies litorâneas e regiões neríticas”. As fácies 
carbonosas teriam sido originadas em lagunas e mangues 
costeiros que foram recobertos por areias finas litorâneas. 

Schneider e Castro (1975) atribuíram aos sedimentos do 
Membro Siderópolis deposição em sistema deltaico, incluindo 
depósitos de planície deltaica, frente deltaica e prodelta e em 
sistema marinho transgressivo. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) 
consideraram o Membro Siderópolis como tendo sido depositado 
em ambiente litorâneo, que teria progradado sobre a sequência 
marinha transgressiva do Membro Paraguaçu. Os arenitos 
representariam depósitos de barra e barreiras, interdigitados com 
sedimentos fluviodeltaicos. 

Daemon e Aboarrage (1976) distinguiram duas fases de 
sedimentação diferentes nos sedimentos do Membro Siderópolis: 
uma progradacional e outra marinha transgressiva. Através de 
sondagens, identificaram sedimentos da fase progradacional. A 
planície deltaica reuniu os canais distributários, com arenitos finos 
a grosseiros, com estratificação cruzada de alto ângulo e os 
depósitos paludais (mangues costeiros e braços de meandros 
abandonados) responsáveis pela presença de carvões. Segundo 
Daemon e Aboarrage (1976), “na frente deltaica, estariam 
associados os depósitos tipo barras sub-litorâneas, formados 
pelos arenitos finos a médios, cinza esverdeados, de 
estratificação cruzada de baixo ângulo. Ao prodelta, podem-se 
relacionar os siltitos interlaminados por vezes bioturbados com 
estruturas "flaser". À fase marinha transgressiva correspondem 
arenitos cuja característica predominante seria a bioturbação 
horizontal. 

Interpretação ambiental envolvendo a faciologia e as 
sequências deposicionais das formações Rio do Sul e Rio Bonito, 
efetuada detalhadamente na região leste de Santa Catarina, 
encontra-se no trabalho de Castro (1980). 

E) Idade e paleontologia 

Através de estudos palinológicos, Daemon e Quadros (1969) 
situaram os sedimentos dos membros Triunfo e Paraguaçu no 
Permiano Médio (Kunguriano), e a deposição do Membro 
Siderópolis na passagem do Permiano Médio ao Superior 
(Kunguriano/Kazaniano). 

Segundo Mühlmann et al. (1974), o conteúdo fossilífero do 
Membro Triunfo é constituído por restos vegetais e palinomorfos. 
O Membro Paraguaçu é caracterizado pela abundância de 
fragmentos vegetais e palinomorfos e pela presença, na parte 
basal, do jazigo faunístico de Taió, em Santa Catarina. Restos 
vegetais, associados a leitos de carvão e camadas carbonosas e 
palinomorfos, constituem o principal conteúdo fossilífero do 
Membro Siderópolis. 

Oliveira (1927) registrou a presença de asas de insetos 
pertencentes aos Blattoidea, Hastimirna whitei e vegetais fósseis 
da Flora Glossopteris, identificando Glossopteris occidentalis, 
Glossopteris browniana, Glossopteris indica, Glossopteris 
obovata, Cardiocarpum seixasi, Phyllotheca sp e Voltzia sp, 
provenientes de um pequeno córrego formador do arroio Verde, 
afluente do rio Imbituva no Estado do Paraná. No Brasil, 
atualmente, o gênero Voltzia é considerado como Buriadia e o 
gênero Cardiocarpum como Cardiocarpus. 

Rocha-Campos (1970) descreveu os bivalves Oriocrassatella 
itajaiensis Rocha Campos 1970 e uma espécie nova de 
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Solenomorpha?, identificando, também, os bivalves Heteropecten 
catharinae (Reed, 1930), Schizodus occidentalis Reed 1930, 
Myonia tayoensis (Reed, 1930) e Stutch buria brasiliensis Reed 
1930, em arenito coletado no leito e nas margens do rio Itajaí do 
Oeste, a montante e jusante da ponte, aproximadamente 6 km a 
noroeste de Taió, SC, pela estrada para Passo Manso. Rocha 
Campos (1970) fez referência ao encontro de moluscos marinhos, 
plantas e peixes paleoniscídeos provenientes da região de Taió 
em Santa Catarina, descrevendo, ainda, os bivalves Myonia ? 
costata Rocha Campos 1970, Heteropten catharinae (Reed, 
1930), o gastrópodo Warthia catarinensis Rocha Campos 1970, e 
uma espécie de bivalve do gênero Solenomorpha ?. Os 
afloramentos fossilíferos da região de Taió identificam-se com a 
seguinte denominação: Braço Fischer, Clube de Caça e Tiro, 
Morro do Bugio I e II, Morro de Kremer, Pedreira Beneficiadora, 
Ribeirão Bracatinga I e II, Ribeirão Pequeno, Mirim Doce, Passo 
Manso, Ribeirão do Ouro e Salete. 

Rösler (1972) coletou uma pequena quantidade de fósseis, 
geralmente mal conservados, com predominância de caules 
articulados de Paracalamites australis Rigby, em argilitos 
carbonosos aflorantes no vale do córrego Minhocão, a oeste de 
Teixeira Soares, PR. Na estrada Palmeira − São João do Triunfo, 
Rösler (1972) coletou vegetais fósseis, descrevendo Anularia 
readi Rösler (1972), Annularia occidentalis, Asterotheca 
cambuhyensis (Read) Rösler 1972, Asterotheca derbyi Rösler 
1972 e Glossopteris communis Feistmantel, assinalando, ainda, a 
presença de Lycopodiopsis pedroanus (Carruthers) Edwards, 
megásporos de Lycophyta, Sphenophyllum brasiliensis Rösler, 
1972 e Paracalamites australis Rigby. A camada fossilífera é 
constituída de carvão, argilito carbonoso, argilito cinza rosado e 
arenito fino. Esta paleoflórula sugere, segundo Röesler (1974), 
idade permiana inferior para a base da Formação Rio Bonito. 
 
1.2.24.2.3 − Formação Palermo 

A) Generalidades 

As primeiras referências à Formação Palermo devem-se a White, 
I. C. (1908), que inclui na “Série do Tubarão” os “schistos de 
Palermo”, o “grés e schistos de Rio Bonito”, o “conglomerado de 
Orleans” e “schistos e grés amarelos”. 

Posteriormente, Oliveira (1918, 1927) incluiu os sedimentos 
glaciais na sua “Série Itararé”, permanecendo, em sua 
proposição, na Série Tubarão os “grupos” Bonito e Palermo. 

Oliveira (1927) ainda acrescentou que o “Grupo” Palermo, 
especialmente pelo caráter mais argiloso das suas camadas, 
estaria mais evidente nas escarpas da Serra Geral em Santa 
Catarina, e que na região de planalto sua presença seria acusada 
por um solo argiloso característico. Manifestou, também, que esta 
unidade teria pequeno valor estratigráfico. 

Rocha e Scorza (1940) consideraram como constituintes da 
“Série” Tubarão os “Andares” Bonito e Palermo, e que a 
separação da “Série” Itararé da “Série” Tubarão dar-se-ia quando 
do aparecimento de folhelhos contendo plantas fósseis no início 
do “Andar” Bonito. 

Gordon Júnior (1947) propôs o nome Grupo Guatá para 
englobar os antigos “grupos” Bonito e Palermo de White, I. C. 
(1908). O nome do grupo proposto foi derivado da localidade 
homônima, situada na estrada do Rio do Rasto (SC). Gordon 
Júnior (1947) considerou que o nome Guatá seria adequado para 
localidades onde as duas unidades não pudessem ser 
individualizadas com segurança, fato constatado pelo autor na 
área de Taió, em Santa Catarina. Maack (1947) aceitou a 
designação de Grupo Guatá proposta por Gordon Júnior (1947), e 
dividiu a “Série” Tubarão em Grupo Guatá e Grupo Itararé, 
apresentando para o Guatá divisão em: “camadas” Palermo e 
Formação Rio Bonito. 

Lange (1954) considerou a “Série” Tubarão como constituída 
pelos grupos Guatá e Itararé, com o Grupo Guatá englobando a 
Formação Rio Bonito e “Camadas” Palermo. 

Putzer (1955) dividiu a “série” Tubarão em Inferior e Superior, 
considerou a “Fácies” Itararé e a “Fácies” Bonito na “Série” 
Tubarão Superior. O autor dividiu a Formação Palermo nos 
membros: inferior, constituído predominantemente por folhelhos, 
e superior, constituído por siltitos arenosos. 

Asmus (1965), acatando a proposição de Putzer (1955), 
afirmou que “a ocorrência de características litológicas bem 
definidas nas porções inferior e superior da formação autoriza 
seja a mesma dividida em dois pacotes sedimentares distintos”. 

Rocha-Campos (1967) substituiu a expressão “Série” por 
Grupo Tubarão, tendo em vista os problemas litoestratigráficos, e 

considerou esta unidade como constituída pelos subgrupos 
Itararé e Guatá. 

Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969), em trabalho 
realizado na quadrícula de Rio do Sul, incluíram a Formação 
Palermo no Subgrupo Guatá, afirmando ser impossível sua 
separação da Formação Rio Bonito em alguns locais. 

Para Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), a Formação 
Palermo reflete o aspecto transgressivo da sedimentação e 
mostra a grande estabilidade tectônica da bacia reinante à época 
desta deposição. 

Lange (1954), estudando a sua “Série” Tubarão no sul do 
Brasil, incluiu no Grupo Guatá a Formação Bonito e as “Camadas” 
Palermo, afirmando que na base desta última um banco de 
calcário silicificado seria o limite com aquela unidade subjacente. 

Beurlen (1955), estudando as camadas gonduânicas do sul 
do Paraná, incluiu no Grupo Guatá as “camadas” Rio Bonito e 
Palermo e descreveu as características litológicas dessas 
unidades. 

Sanford e Schafier (1953) utilizaram, pela primeira vez, o 
termo Formação Palermo, e consideraram esta unidade, no 
Estado do Paraná, constituída pelos membros Tatuí e Taquaral, 
estimando para a mesma uma espessura de 80 metros. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) consideraram a 
Formação Palermo constituída essencialmente por siltitos 
arenosos cinza esverdeados, localmente com níveis de arenitos, 
na porção basal, apresentando ocorrência de leitos de chert. 
Estimaram sua espessura ao redor de 100 metros. 

Guazelli e Feijó (1970) constataram que, na região de Lages 
(SC), os arenitos de topo da Formação Rio Bonito encontram-se 
ausentes e que, nesta situação, o topo da Formação Rio Bonito é 
idêntico à Formação Palermo, não sendo possível a 
individualização destas unidades litoestratigráficas. 

Tommasi e Roncarati (1970) teceram sucintas informações 
com respeito às características geológicas da Formação Palermo, 
em trabalho desenvolvido no nordeste de Santa Catarina e 
sudeste do Paraná. 

Tommasi (1973) apontou o fato de a Formação Palermo 
mostrar uniformidade litológica, na porção nordeste do Rio 
Grande do Sul, nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná. 
Considerou-a constituída por siltitos arenosos intercalados por 
arenitos muito finos de coloração cinza e amarela esverdeada, 
com frequente bioturbação. 

Albuquerque et al. (1971) mapearam as exposições da 
Formação Palermo nas quadrículas de Blumenau e Joinville e 
consideraram suas relações de contato com a Formação Rio 
Bonito pouco nítidas, admitindo um ambiente de deposição, para 
esta unidade, lacustre e fluvial de águas calmas. 

Ghignone (1975) afirmou ser o registro litológico da Formação 
Palermo revelador de condições de mar aberto, extremamente 
raso e ocupando área muito ampla, quando da deposição dos 
sedimentos desta formação. 

Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), analisando os mapas 
de isópacas das formações Rio Bonito e Palermo, apresentado 
por Mühlmann et al. (1974), apontaram a dissimilaridade existente 
entre os depocentros destas formações, situados em posições 
diametralmente opostas. 

B) Distribuição na área e espessura 

A Formação Palermo tem ampla distribuição em toda a Folha 
SG.22 Curitiba. 

Esta formação integra as unidades geomorfológicas 
denominadas Planalto de Lages, Patamares do Alto Rio Itajaí, 
Patamar de Ponta Grossa/Itapetininga e Patamar do Tibagi. Estes 
sedimentos desenvolvem-se de maneira contínua em toda a folha 
supracitada, com variação em sua largura aflorante. Suas 
exposições têm menor representatividade cartográfica na porção 
sudeste do Estado de Santa Catarina, nas encostas da Serra 
Geral, em função do relevo mais íngreme, no trato cartográfico 
dos mosaicos SG.22-Z-A, SG.22-Z-C e SG.22-Z-D. Nesta área, a 
referida formação encontra-se localmente exagerada em função 
da escala adotada. 

Nas cercanias da cidade de Papanduva (Folha SG.22-Z-A) a 
Formação Palermo toma o rumo noroeste, aí mostrando uma 
maior e mais constante largura aflorante, tendo em vista o relevo 
mostrar-se mais suavizado até as proximidades da cidade de 
Reserva (PR), região de inflexão do Arco de Ponta Grossa. Nesta 
área, entre as cidades de Reserva e Ortigueira, a Formação 
Palermo tende quase a desaparecer, em virtude de ocorrência de 
falhamentos de direção NO-SE, associados à presença de diques 
e soleiras. A partir da cidade de Ortigueira, já agora no rumo 
nordeste, a unidade volta a aflorar com expressividade em direção 
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à cidade de Curiúva, daí adentrando nos domínios da Folha SF.22 
Paranapanema. 

A Formação Palermo, nos estados do Paraná e de Santa 
Catarina, apresenta, em superfície, uma espessura média ao 
redor de 100 m. Em subsuperfície, Northfleet, Medeiros e 
Mühlmann (1969) reportaram que a maior espessura desta 
formação foi obtida no poço 2-IT-1-RS (Itacurubi), atingindo 316 
metros. 

C) Litologias e ambiente de deposição 

A Formação Palermo é constituída, fundamentalmente, por 
siltitos, siltitos argilosos, siltitos arenosos e subordinadamente 
arenitos finos a médios. Apresenta coloração acinzentada e, 
quando alterada, mostra tonalidade amarela esverdeada. 

Segundo Mühlmann et al. (1974), esta unidade mostra grande 
homogeneidade litológica em toda a Bacia do Paraná, à exceção 
da região do Arco de Ponta Grossa, onde ocorrem arenitos finos 
em sua porção superior. Para estes autores, este fato deve-se a 
pequena reativação desta estrutura. Níveis de silexitos, com até 
40 cm de espessura, e camadas de calcário, são observados na 
base desta formação próximo à cidade de Papanduva (SC). 
Concreções e nódulos silicosos não são raros nesta unidade, e 
localmente podem ocorrer concreções piritosas. Esses litotipos 
exibem, comumente, laminação lenticular, laminação plano-
paralela e microlaminação cruzada. Geralmente, a Formação 
Palermo encontra-se fortemente bioturbada, com mascaramento 
completo das estruturas sedimentares, promovendo o 
mosqueamento destes sedimentos. 

Em sua maioria, os estudiosos da Formação Palermo têm 
sido unânimes em admitir um ambiente marinho de deposição 
para esta formação, baseados, fundamentalmente, nas 
características litológico-sedimentares dessa unidade. Northfleet, 
Medeiros e Mühlmann (1969), considerando as características 
litológicas desta unidade, argumentaram que a Formação 
Palermo refletiria um ambiente de grande estabilidade tectônica, 
prevalente na bacia a partir do Permiano Médio, e que essas 
rochas representariam o ápice da transgressão marinha, que teria 
começado no fim deste período. 

A grande uniformidade litológica e a ampla distribuição da 
Formação Palermo levaram Mühlmann et al. (1974) a acreditarem 
que, após a deposição dos sedimentos da Formação Rio Bonito, 
a bacia foi recoberta por uma transgressão marinha, 
transformando-se em uma plataforma rasa e extensa. O fato de 
os sedimentos desta formação se apresentarem geralmente 
bioturbados levou estes autores a considerarem que tais materiais 
teriam sido depositados abaixo da área de ação das ondas, 
localmente atingidos por ação de correntes, responsáveis pela 
formação de laminações e marcas onduladas. 

Ghignone (1975) afirmou que os litotipos da Formação 
Palermo eram reveladores de condições de mar aberto, 
extremamente raso e ocupando área muito ampla, quando da 
deposição desses sedimentos. 

D) Posição estratigráfica 

Os sedimentos da Formação Palermo assentam-se de modo 
concordante sobre a Formação Rio Bonito em todo o âmbito da 
Folha SG.22 Curitiba. De acordo com Schneider et al. (1974), a 
Formação Palermo faz contato, no nordeste do Paraná, 
localmente com o membro Paraguaçu da Formação Rio Bonito, 
estando ausente o membro Siderópolis. Asmus (1967) reportou 
que a Formação Palermo carecia de estudos estratigráficos, já 
que estudos palinológicos e de subsuperfície (raios gama) 
pareciam indicar possível discordância entre a Formação Palermo 
e a Formação Rio Bonito. O contato superior da Formação 
Palermo com a Formação Irati verifica-se de maneira gradacional, 
sendo delimitado pelo aparecimento de lentes de calcário que 
ocorrem na primeira camada de folhelhos retos pirobetuminosos 
da Formação Irati. 

E) Idade e paleontologia 

Daemon e Quadros (1969) registraram uma interrupção 
bioestratigráfica na porção superior da Formação Rio Bonito, o 
que para estes autores teria sido ocasionado pelo 
desaparecimento da vegetação costeira, em virtude do 
afogamento da linha de costa pela sedimentação Palermo. Nos 
siltitos da Formação Palermo, imediatamente acima da porção 
superior da Formação Rio Bonito, é comum a presença de pólens 
e esporos de outras regiões. Desta análise palinológica, Daemon 
e Quadros (1969) constataram que os siltitos da Formação 
Palermo eram portadores de um conteúdo palinológico do 
subintervalo bioestratigráfico I1 (Kunguriano), principalmente em 

sua faixa aflorante. Na parte central da bacia, onde esta unidade é 
mais espessa, os dados palinológicos indicaram os intervalos 
bioestratigráficos J e K, Kunguriano e Kazaniano, 
respectivamente. Em estudo cronoestratigráfico no flanco leste da 
Bacia do Paraná, Medeiros e Thomaz Filho (1973) registraram 
que os siltitos da Formação Palermo ocorriam no intervalo L 
(Kazaniano), dentro do Neopermiano. 

Com base, fundamentalmente, em trabalhos de 
micropaleontologia, admite-se, para a Formação Palermo, uma 
idade compreendida entre o Permiano Médio e o Superior. 

O registro macropaleontológico da Formação Palermo é 
escasso. Entretanto, é reportada, na literatura, a presença de 
troncos silicificados de Dadoxylon sp. Na porção sul da área 
mapeada, na região de Criciúma (SC), Putzer (1954) registrou 
ocorrências de madeiras fósseis. Von Huene (apud PUTZER, 
1954) classificou um fragmento de dentadura encontrado em um 
furo de sondagem como pertencente ao gênero Loxomma. 
Barberena (1970, 1972), analisando o fóssil anterior, considerou 
que o aspecto não especializado e a estrutura labirintodôntica de 
tal achado poderia ser atribuída tanto a anfíbio labirintodonte 
como a peixe crossopterígio, pelo que a classificação de 
Loxomma seria passível de dúvida. Gordon Júnior (1947) 
assinalou a presença de pelecípodes mal conservados e 
fragmento de caules em leito de sílexporoso amarelado, na 
porção mediana da formação, na estrada Lages − Florianópolis, 
no município de Bom Retiro (SC). 
 
1.2.25 − Grupo Passa Dois 
 
1.2.25.1 − Generalidades 

Originalmente estabelecida por White, I. C. (1908), a “Série” do 
Passa Dois, cujo nome deriva do rio homônimo situado na porção 
sudeste do Estado de Santa Catarina, abrangia sedimentos do 
Irati, Estrada Nova e o calcário Rocinha. As “Camadas Vermelhas 
do Rio do Rasto” foram consideradas como base da “Série” São 
Bento em virtude da correlação admitida, na época, com 
sedimentos triássicos de Santa Maria (RS). 

Considerando a presença de plantas fósseis atribuídas à flora 
Glossopteris, provenientes das “Camadas Vermelhas do Rio do 
Rasto”, Oliveira (1918) estabeleceu a “Série” Rio do Rasto, 
considerada de idade permiana, mencionando a possibilidade de 
que, em trabalhos posteriores, tais sedimentos pudessem ser 
subdivididos. 

Baseando-se no registro paleontológico dos sedimentos 
Estrada Nova, Du Toit (1927) assinalou que os mesmos 
compreenderiam depósitos de idade permiana e triássica, 
sugerindo a individualização de duas unidades, conforme a idade 
admitida. 

Embora tenha considerado, em trabalho anterior, a “Série” Rio 
do Rasto como de idade permiana, Oliveira (1927) incluiu na 
“Série” Passa Dois os grupos Irati e Estrada Nova, assim como o 
calcário Rocinha. O Rio do Rasto foi, então, considerado como a 
base da “Série” São Bento, tendo sido mencionadopor  esse autor 
que, sendo tais sedimentos em parte permianos, havia 
necessidade de que a estratigrafia dos mesmos fosse submetida 
a uma revisão. 

Ao Grupo Rio do Rasto, considerado de idade triássica, 
Moraes Rego (1930a) atribuiu as “Camadas da Serrinha” e as 
“Camadas de Santa Maria”, referindo tal grupo à “Série” São 
Bento. As “Camadas de Teresina”, assim como a porção superior 
do Grupo Estrada Nova, stricto sensu, foram também 
consideradas triássicas. 

Em função de determinações paleontológicas efetuadas por 
Reed (1929), Oliveira (1930a) atribuiu idade triássica às 
“Camadas de Teresina”, “Camadas da Serrinha” e “Camadas de 
Santa Maria”, agrupando-as no Rio do Rasto. Idade permiana 
superior foi admitida para as “Camadas da Estrada Nova”. 

A “Série” Passa Dois, segundo Oppenheim (1934), 
compreenderia sedimentos depositados do Permiano Superior ao 
Triássico Superior, tendo subdividido as “Camadas da Estrada 
Nova” de White, I. C. (1908) em Estrada Nova Inferior e superior, 
esta última incluindo as camadas de Teresina, Rocinha e 
Serrinha. 

Os sedimentos permianos referidos à “Série” Passa Dois por 
Guimarães (1936a) foram englobados como Estrada Nova 
inferior, enquanto os triássicos, que incluíam as camadas 
Rocinha, Teresina e Serrinha, representariam a Estrada Nova 
superior. 

Rocha e Scorza (1940) consideraram a “Série” Passa Dois 
como sendo constituída pelos “andares” Irati e Estrada Nova, 
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admitindo os “andares” Teresina e Santa Maria como 
componentes da “Série” Rio do Rasto. 

Reestudando o registro paleontológico das “Camadas 
Teresina”, Mendes (1945) considerou que o posicionamento de 
tais sedimentos no Triássico teria sido feito com base em 
semelhanças meramente superficiais com fósseis do Triássico 
europeu, havendo possibilidade, assim, de que esses depósitos 
fossem permianos. 

Gordon Júnior (1947) considerou que a “Série” Passa Dois 
abrange o Folhelho Irati, a Formação Estrada Nova (composta 
pelos membros Serra Alta e Teresina) e a Formação Rio do Rasto 
(constituída pelos membros Serrinha e Morro Pelado). 

Segundo Maack (1947), a “Série” Passa Dois compreenderia 
o Grupo Irati, o Grupo Estrada Nova (constituído pelas camadas 
Teresina − Serrinha e a Formação Estrada Nova stricto sensu ou 
camadas Serra Alta) e o Grupo Rio do Rasto (composto pelas 
“Camadas Vermelhas” ou formações Poço Preto e Esperança). 

Asmus (1965), em trabalho desenvolvido para a 
PETROBRÁS, no sudeste do Estado do Paraná, considerou a 
“Série” Passa Dois constituída pelos grupos Estrada Nova e Rio 
do Rasto, relacionando ao primeiro as formações Irati, Serra Alta 
e Teresina, e ao segundo as formações Serrinha e Morro Pelado. 
Destacou que essa coluna, entretanto, devia ser encarada com 
reservas, pois poderia ser modificada com a realização de novos 
trabalhos de mapeamento geológico. 

Efetivamente, pouco depois, Asmus (1967) reformulou a 
coluna acima referida, assinalando, com relação à “Série” Passa 
Dois, que as unidades designadas de Irati, Serra Alta, Teresina e 
Serrinha deviam ser consideradas como membros, enquanto as 
unidades Teresina, Serrinha e Morro Pelado deviam compor um 
grupo. 

Mendes (1967) incluiu, no Grupo Passa Dois, as formações 
Irati, Estrada Nova e Rio do Rasto, tendo considerado como 
litossomas os membros Serra Alta, Teresina e Serrinha, em 
função da existência de recorrências, falta de continuidade 
horizontal e presença de variações laterais entre tais sedimentos. 

Efetuando uma reavaliação dos dados geológicos da Bacia do 
Paraná, Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) consideraram o 
Grupo Passa Dois como sendo constituído pelas formações Irati, 
Serra Alta, Estrada Nova e Rio do Rasto. 

Pouco depois, Tommasi e Roncarati (1970), ao efetuarem 
mapeamento geológico da porção nordeste de Santa Catarina e 
sudeste do Paraná, referiram-se às formações Irati, Serra Alta, 
Teresina e Serrinha sem englobá-las num grupo. Atribuíram, por 
outro lado, idade triássica aos sedimentos da Formação Morro 
Pelado. 

Guazelli e Feijó (1970), através do mapeamento geológico da 
porção sudeste de Santa Catarina, propuseram o rebaixamento 
das formações Serra Alta, Teresina, Serrinha e Morro Pelado à 
categoria de membros, em função da presença de recorrências, 
semelhanças litológicas e interdigitamentos em tais unidades. 

Tommasi (1973) considerou que o Grupo Rio do Rasto 
incluiria as formações Serrinha e Morro Pelado, Rio Pardo e 
Santa Maria, as duas últimas representando variações 
faciológicas laterais no Rio Grande do Sul. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) atribuíram ao Grupo 
Passa Dois a Formação Irati e o subgrupo Estrada Nova, este 
último englobando as formações Serra Alta e Teresina. As 
formações Serrinha e Morro Pelado foram abrangidas pelo 
Subgrupo Rio do Rasto, o qual, considerado de idade triássica, 
não foi relacionado ao Grupo Passa Dois. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) 
consideraram o Grupo Passa Dois, na porção sul da Bacia do 
Paraná, composto pelas formações Irati, Serra Alta, Teresina e 
Rio do Rasto. Nos estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso, 
seria constituído pelas formações Irati e Corumbataí. 

Fulfaro, Gama Júnior e Soares (1980), em trabalho 
desenvolvido para a PAULIPETRO, admitiram o Grupo Passa 
Dois representado predominantemente por sedimentos 
terrígenos: siltitos, lamitos e arenitos finos e, subordinadamente, 
folhelhos e calcários, correspondendo, tais sedimentos, às 
formações Irati, Estrada Nova e Rio do Rasto. 

Horbach et al. (1986), no mapeamento geológico das folhas 
SH. 21 Uruguaiana e SH.22 Porto Alegre, cartografaram o Grupo 
Passa Dois dividido em: Formação Irati, Subgrupo Estrada Nova e 
Formação Rio do Rasto, considerando que, na escala de seus 
levantamentos, 1:1 000 000, era impraticável a divisão do 
Subgrupo Estrada Nova nas formações Serra Alta e Teresina. 

No presente trabalho, o Grupo Passa Dois foi considerado, 
seguindo-se os preceitos de Mühlmann et al. (1974) e Schneider 
et al. (1974), representado pela Formação Irati, pelo Subgrupo 

Estrada Nova e pela Formação Rio do Rasto, subdividido tal 
grupo nas formações Serra Alta e Teresina. 
 
1.2.25.2 − Formação Irati 
 
1.2.25.2.1 − Generalidades  

Introduzida por White, I. C. (1908), a designação Irati, referindo-se 
à localidade homônima no Estado do Paraná, foi empregada para 
denominar, conforme esse autor, ”... um schisto preto, espesso e 
largamente persistente, que estende de São Paulo, pelo Paraná e 
Santa Catarina até o Rio Grande do Sul...” Exposição localizada 
em corte da estrada de ferro, três quilômetros ao sul da estação 
de Irati, foi indicada como representativa das litologias dessa 
unidade. 

A denominação Irati teve aceitação generalizada, figurando 
como inicialmente proposta nos trabalhos de Oliveira (1918, 1927, 
1930b), Du Toit (1927), Moraes Rego (1930a) e Rocha e Scorza 
(1940), entre outros. 

Originalmente, esta unidade abrangia a sequência de 
folhelhos pirobetuminosos com restos fósseis do réptil 
Mesosaurus brasiliensis, incluindo, também, na sua porção 
superior, folhelhos sílticos e argilitos. Posteriormente, Gordon 
Júnior (1947) introduziu a denominação Membro Serra Alta para 
designar a sequência de argilitos, folhelhos e siltitos cinza-
escuros que ocorriam acima dos folhelhos pirobetuminosos, 
considerando tal membro como parte da Formação Estrada Nova. 

No Estado de São Paulo, Barbosa e Almeida (1949a) 
denominaram de Membro Taquaral da Formação Itapetininga 
(Série Tubarão) a sequência de folhelhos cinza azulados da base 
da Formação Irati, estratigraficamente localizada sobre a 
Formação Palermo e abaixo do intervalo com folhelhos 
pirobetuminosos e calcários. 

O Membro Taquaral do Estado de São Paulo foi posicionado 
na base da Formação Irati por Barbosa e Gomes (1958), que 
designaram de Membro Assistência a sequência de folhelhos 
cinza-escuros, folhelhos pretos pirobetuminosos com 
intercalações de calcários, situados na porção superior da 
Formação Irati. 

Em trabalho desenvolvido pela PETROBRÁS, no sudeste do 
Estado do Paraná, Asmus (1965) considerou que a Formação 
Irati, na região estudada, apresentava-se sempre com as mesmas 
características, a não ser quando penetrada por soleiras de 
diabásio. 

Asmus (1967) referiu-se à Formação Irati como sendo a 
unidade mais bem definida em toda a sequência sedimentar 
gonduânica, em função da presença de dois níveis de folhelhos 
pirobetuminosos interpostos nos argilitos folhelhoides não 
pirobetuminosos. Mencionou que tal unidade constituiu zona 
preferencial à intrusão de soleiras de diabásio. 

Através de estudos desenvolvidos pela Superintendência da 
Industrialização do Xisto, SIX-PETROBRÁS, Padula (1968) 
considerou que, no Rio Grande do Sul, assim como no Paraná, a 
Formação Irati compreendia duas camadas distintas de folhelhos 
pirobetuminosos. Referiu-se, também, ao fato de que tais 
folhelhos não apresentavam idêntica distribuição dentro da 
Formação Irati, ao longo da borda leste da bacia. Mencionou que 
em São Paulo, norte do Paraná e parte de Santa Catarina os 
níveis desses folhelhos encontravam-se distribuídos 
erraticamente, numa sucessão rítmica com calcários e dolomitos. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) referiram-se à 
Formação Irati como sendo constituída por argilitos cinza-escuros 
e pretos, folhelhos negros carbonosos e betuminosos, localmente 
apresentando intercalações de calcários e sílexnodular. 
Consideraram que o desenvolvimento de níveis betuminosos era 
mais acentuado na porção leste da bacia e, da região do Arco de 
Ponta Grossa para norte e noroeste, tais níveis apresentavam 
tendência a serem substituídos por calcários e silex. 

Tommasi e Roncarati (1970), trabalhando na região nordeste 
de Santa Catarina e sudeste do Paraná, consideraram a 
Formação Irati como sendo constituída por uma sucessão 
litológica constante em toda a área abrangida pelo mapeamento. 
Seria composta por um pacote basal de argilito cinza chumbo, um 
nível de folhelho pirobetuminoso com calcários, um pacote de 
argilito e, no topo, outro nível de folhelho pirobetuminoso. 

Guazelli e Feijó (1970), ao efetuarem mapeamento geológico 
da porção centro-leste e sudeste do Estado de Santa Catarina, 
referiram-se à Formação Irati como sendo composta por dois 
níveis de folhelhos pirobetuminosos intercalados com folhelhos e 
argilitos não pirobetuminosos, com desenvolvimento de leitos de 
calcários principalmente na base. 
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Em trabalho desenvolvido na região centro-leste do Estado do 
Paraná, Andrade e Soares (1971) mencionaram que os 
sedimentos da Formação Irati constituíam uma faixa estreita, 
caracterizada por uma escarpa contínua, cuja quebra negativa da 
base representava o contato com a Formação Palermo. 

Tommasi (1973) considerou a Formação Irati, em Santa 
Catarina e Paraná, como sendo uniformemente constituída, da 
base para o topo, de:  
1 − argilito cinza-escuro, com nível de folhelho betuminoso 

intercalado com calcários, 
2 − argilito cinza-escuro com nível de folhelho pirobetuminoso no 

topo. 
Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) descreveram 

a Formação Irati como consistindo de uma sequência composta 
de argilitos, folhelhos cinza-escuros, folhelhos cinza-escuros a 
pretos, pirobetuminosos, associados a níveis de rochas 
carbonáticas, sequência essa sobreposta à Formação Palermo. 
No Estado de São Paulo, essa unidade foi subdividida nos 
membros Taquaral e Assistência. A presença dos níveis de 
folhelho pirobetuminosos, segundo esses autores, podia ser 
constatada, principalmente, desde o Rio Grande do Sul até o 
norte do Paraná, região na qual, em direção a São Paulo, 
ocorreria incremento dos leitos de calcários. 

A Formação Irati, no presente trabalho, compreende 
folhelhos, folhelhos pirobetuminosos, argilitos e, 
secundariamente, siltitos e calcários: litologias de coloração 
desde o cinza até o preto, seguidamente com laminação plano-
paralela, com horizonte-guia de “bonecas de sílex” (base da 
unidade) e associação com muitas soleiras e diques de diabásio 
da Formação Serra Geral. Os folhelhos pirobetuminosos são 
economicamente exploráveis para produção de óleo. 
 
1.2.25.2.2 − Distribuição na área e espessura 

A Formação Irati apresenta-se distribuída, no âmbito da Folha 
SG.22 Curitiba, constituindo estreita faixa irregular, com largura 
em geral em torno de 300 m, regionalmente orientada na direção 
NO-SE, com inflexão para nordeste na parte norte da área. Essa 
faixa se encontra, por vezes, interceptada por diques e soleiras de 
diabásio, notadamente na região norte da folha, na área do Arco 
de Ponta Grossa. 

A sul da Folha SG.22 Curitiba, junto ao limite com a Folha 
SH.22 Porto Alegre, a estreita faixa da Formação Irati começa 
com direção geral N-S, e assim prossegue até sul-sudeste de 
Alfredo Wagner, de onde se inflete para noroeste, mantendo esse 
sentido na Folha SG.22-Z-C, com exposições na região de 
Petrolândia e nas cabeceiras do rio Taió. Na área de Lages, ainda 
nesta folha, a formação se apresenta sob a forma de diminutas 
faixas, que acompanham a estrutura dômica (“Domo de Lages”) 
dessa área. 

Na folha SG.22-Z-A, esses sedimentos ocorrem na região de 
Papanduva, a leste de Canoinhas, e em Três Barras. Encontram-
se, também, no divisor entre os rios da Prata e Iraputã, bem como 
nas cabeceiras do rio Itajaí do Oeste e no vale do rio Iraputã, com 
desenvolvimento para norte, atingindo a área de São Mateus do 
Sul, no Paraná (Folha SG.22-X-C). 

Da área de São Mateus do Sul, a Formação Irati prossegue 
para noroeste, expondo-se em Irati e a leste de Ivaí, localidades 
em que ocorrem muitos diques e soleiras de diabásio da 
Formação Serra Geral. Expõe-se, também, na BR-277 e nos 
vales dos rios Lajedão e Riozinho. 

Na Folha SG.22-X-A, a Formação Irati se encontra também 
muito perturbada por intrusões de diabásios, ocorrendo nas 
cabeceiras dos rios Bitumirim e Capiriri, inicialmente com direção 
geral N-S, depois infletindo para nordeste, adentrando a Folha 
SF.22 Paranapanema junto ao rio Tibagi. 

White, I. C. (1908) considerou como sendo 70 metros a 
espessura dos sedimentos dessa unidade, ao longo da estrada 
Lauro Müller − Bom Jardim. Posteriormente, Gordon Júnior (1947) 
registrou, para essa formação, espessuras variáveis de 40 a 70 
metros, atingindo um máximo em torno de 105 metros na região 
de Lages, SC. 

Em trabalhos desenvolvidos para a PETROBRÁS, a 
espessura da Formação Irati na Folha SG.22 Curitiba foi referida 
por Asmus (1965), na região de Bitumirim − Guamiranga − Irati − 
Turvo, como sendo constante e em torno de 40 metros. Na região 
de Dr. Pedrinho − Barra do Prata − Itaió Grande − Serra do 
Espigão, Asmus (1967) considerou como 50 metros a espessura 
dessa formação, tendo registrado, na seção medida em Irati, 
espessura de 15 metros para as camadas de folhelhos 
pirobetuminosos, enquanto os argilitos basais apresentam 14 
metros, e os intermediários espessura variável de 3,5 a 7 metros. 

Em trabalho desenvolvido pela Superintendência da 
Industrialização do Xisto (SIX-PETROBRÁS), Padula (1968) 
mencionou que, no Paraná, região de São Mateus do Sul − Irati, a 
Formação Irati mostrava espessura de 23 metros, estando 
constituída por duas camadas de folhelhos pirobetuminosos. Com  
espessura média de 6,5 e 3,2 metros para as camadas superior e 
inferior, respectivamente. Acrescentou, ainda, que em São Paulo, 
norte do Paraná e em parte do Estado de Santa Catarina, as 
camadas de folhelhos pirobetuminosos encontravam-se 
distribuídas erraticamente, numa sucessão rítmica com calcários 
e dolomitos. 

Tommasi e Roncarati (1970) consideraram que a Formação 
Irati apresentava espessura constante, em torno de 38 m, no 
nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná. 

Guazelli e Feijó (1970), na região centro-leste e sudeste de 
Santa Catarina, registraram espessura de 30 m para os 
sedimentos que compõem esta unidade, observando que tal 
espessura aumentava no sentido norte. 

Andrade e Soares (1971) referiram-se a espessura de 40 
metros para estes sedimentos, na região centro-leste do Paraná. 

Vieira (1973), no  nordeste do Paraná e centro-sul de São 
Paulo, referiu-se a espessura em torno de 35 m destacando que, 
a norte de Ibaiti, PR, ocorria repentina diminuição dessa 
espessura, que atingia de 10 a 15 metros. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974), em trabalho 
desenvolvido para o DNPM, consideraram que a Formação Irati 
encontrava-se presente em toda a Folha SG.22 Curitiba, com 
espessuras relativamente constantes, em torno de 40 a 60 
metros. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974)  admitiram, 
para a Formação Irati, espessura da ordem de 40 m em 
superfície, com máxima de 71 m no poço 2-IT-1-RS (Itacurubi, 
RS). 

Em resumo, a Formação Irati, na Folha SG.22 Curitiba, 
apresenta, a se julgar por vários dados de trabalhos anteriores e, 
também, observações feitas no presente mapeamento, uma 
espessura média da ordem de poucas dezenas de metros. 
 
1.2.25.2.3 − Posição estratigráfica 

A Formação Irati apresenta contatos concordantes, na base e no 
topo, com sedimentos das formações Palermo e Serra Alta, 
respectivamente. O contato inferior é delimitado na passagem dos 
siltitos argilosos amarelos (Palermo) para argilitos cinza (Irati). O 
processo de sedimentação dessas unidades aparentemente foi 
contínuo, sem mudanças na sequência sedimentar. 

As relações de contato entre os sedimentos das formações 
Irati e Serra Alta, indicam também concordância entre tais 
unidades, sendo o contato definido no nível superior de folhelhos 
pirubetuminosos. 

Em muitas regiões, tal contato é facilmente identificado por 
ser sítio preferencial de soleiras de diabásio. 
 
1.2.25.2.4 − Litologias e ambiente de deposição 

A Formação Irati é constituída por folhelhos e argilitos, e 
secundariamente por siltitos e calcários. Sua porção inferior é 
composta por argilito cinza chumbo, com fratura irregular a 
subconchoidal, enquanto sua porção superior é representada por 
folhelhos e siltitos cinza-escuros com intercalações de leitos de 
calcários, e dois níveis de folhelhos pirobetuminosos, preto, físsil 
e micáceo. 

Os argilitos da porção inferior dessa formação são siltosos, 
apresentando coloração cinza chumbo a preta, muito micáceos, 
localmente carbonosos e piritosos, com acamadamento indistinto 
ou pouco definido. Mostram fratura irregular a subconchoidal, 
apresentando, quando intemperizados, coloração cinza azulada, 
com laminação ocasionada por palhetas finas que conferem aos 
argilitos um aspecto folhelhoide. 

Os folhelhos pirobetuminosos são de cor preta, muito 
tenazes, físseis e micáceos; quando alterados, mostram cor 
arroxeada, ocorrendo um pronunciado desenvolvimento da 
fissilidade, o que empresta aos folhelhos um caráter papiroide. 
Observa-se, nessas litologias, nódulos esferoidais de sílex, 
conhecidos como “bonecas de sílex”. 

Intercalados com esses folhelhos pirobetuminosos, e na base 
dos mesmos, ocorrem níveis de calcários com 10 a 15 
centímetros de espessura, de coloração cinza, bastante duros, 
por vezes silicificados, mostrando, quando partidos, odor fétido 

Soleiras de diabásio, presentes na Formação Irati ou no 
contato desta com os sedimentos Serra Alta, modificam as 
características desses folhelhos pirobetuminosos, que junto 



 195  

àquelas rochas mostram-se mais claros devido a perda de 
matéria orgânica, observando-se, também, maior endurecimento 
e pronunciado desenvolvimento da fissilidade. 

O ambiente de sedimentação da Formação Irati tem sido 
objeto de inúmeros trabalhos, nos quais esses sedimentos são 
atribuídos a deposição variável desde marinha até deposição em 
condições de água doce. A presença dos folhelhos 
pirobetuminosos indica condições de águas paradas, sem 
circulação, com desenvolvimento de condições redutoras, 
originando deposição de matéria orgânica. 

As características litológicas dessa unidade, configurando 
uma sequência de sedimentos relativamente uniformes, com 
distribuição em amplas áreas, desde a porção norte/noroeste da 
bacia até o sul, indicariam condições deposicionais persistentes 
em extensão, sob condicionamento estável. 

Segundo Amaral (1971), as características deposicionais da 
Formação Irati indicam um predomínio de condições redutoras, 
com desenvolvimento local de fácies oxidantes, com deposição 
de sedimentos semelhantes aos da Formação Estrada Nova. 
Quando da deposição dos sedimentos Irati, a bacia e as terras 
circundantes apresentavam-se como extensa e monótona 
planície, com desenvolvimento provável de vegetação luxuriante. 

Villwock (1972) considerou que os folhelhos da Formação Irati 
foram depositados em extensas áreas que se comportaram como 
plataformas estáveis, submersas, circundadas por regiões baixas 
e estáveis  que atuaram como áreas fonte de sedimentação, 
fornecendo material detrítico muito fino que era depositado junto 
com matéria orgânica. De acordo, ainda, com este autor, as 
variações faciológicas observadas nesses sedimentos foram 
originadas por perturbações tectônicas na área de suprimento de 
material e por variações climáticas ocorridas durante a deposição. 
Os calcários se desenvolveram em áreas sob condições 
climáticas favoráveis, onde a taxa de sedimentação detrítica foi 
mínima. 

Através da análise faciológica dos folhelhos pirobetuminosos, 
em exposição do Paraná e de São Paulo, Wolf e Silva (1974) 
consideraram que o nível inferior foi depositado em ambiente 
muito calmo, como o de um golfo mais ou menos fechado, 
enquanto o nível superior foi depositado sob condições de águas 
rasas e pouco movimentadas, parcialmente ricas em oxigênio e 
próximas à costa. Segundo ainda esses autores, a salinidade da 
água devia ser reduzida na porção norte da bacia, especialmente 
durante a deposição do nível superior de folhelhos 
pirobetuminosos de São Mateus (PR), local em que a presença 
de determinado tipo de alga indicava condições de água doce. 

De acordo com Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), o 
ambiente de deposição da Formação Irati foi o de um mar raso do 
tipo epinerítico, caracterizado por grande extensão, quase 
horizontal e com declive constante inferior a 0,1 m/km. A 
presença de níveis carbonáticos com grande persistência lateral 
indicava ausência de aporte de terrígenos durante intervalos de 
tempo relativamente prolongados. Os folhelhos pirobetuminosos, 
por sua vez, teriam se originado em lagunas. 

Efetivamente, a uniformidade dos sedimentos da Formação 
Irati, recobrindo grandes extensões, com pequena espessura, 
sugerem que a deposição dos mesmos se deu em área de 
plataforma extensa, rasa e estável. Aí, os folhelhos 
pirobetuminosos se formaram onde houve condições 
estagnantes, enquanto os calcários, mais desenvolvidos a norte 
do Arco de Ponta Grossa, se depositaram em áreas onde o 
aporte detrítico foi mínimo. 
 
1.2.25.2.5 − Idade e paleontologia 

Com base em estudos feitos por Daemon e Quadros (1969, 
1970), através de palinomorfos, admite-se que os sedimentos da 
Formação Irati tenham sido depositados no Permiano Superior 
(Kazaniano). 

O conteúdo fossilífero da Formação Irati inclui restos de 
peixes, de crustáceos do gênero Clarkecaris e da Flora 
Dadoxylon, répteis Mesosaurus brasiliensis, Stereosternum 
tumidum e palinoformos. 

Beurlen (1936) descreveu os crustáceos Pygaspis brasiliensis 
Beurlen 1936 e Pygaspis quadrata Beurlen 1936, coletados por F. 
Von Hüene em um folhelho preto betuminoso procedente do 
município de Lages, Santa Catarina. Beurlen, Sena Sobrinho e 
Martins (1955) consideraram como fósseis típicos do horizonte 
Irati Mesosaurus brasiliensis MacGregor e crustáceos do gênero 
Paulocaris que ocorriam nos leitos de calcários dessa unidade. 

Guimarães, D. (1964) referiu-se à presença de escamas de 
peixes (Palaeoniscídeos), restos de Mesosaurus e crustáceos 

(Paulocaris, Liocaris, Pygaspis) nos sedimentos da Formação 
Irati. 

Mühlmann et al. (1974), com relação ao conteúdo fossilífero 
da Formação Irati, no Paraná e em Santa Catarina, referiram-se a 
presença de Pygaspis cf. P. brasiliensis Beurlen, Paulocaris 
clarkei Beurlen, Liocaris sp, Stereosternum tumidum Cope (norte 
do Paraná), Mesosaurus brasiliensis MacGregor, Pygaspis cf. 
Pygaspis quadrata Beurlen, Pygaspis cf. Pygaspis brasiliensis 
Beurlen, escamas e dentes de peixes indeterminados e 
palinomorfos. 
 
1.2.25.3 − Subgrupo Estrada Nova 
 
1.2.25.3.1 − Generalidades 

A denominação Estrada Nova foi originalmente introduzida por 
White, I. C. (1908) quando se referiu a "camadas" sobrepostas 
aos folhelhos do Irati e recobertas pelas "Camadas Vermelhas do 
Rio do Rasto". O nome dessa unidade deriva da rodovia Lauro 
Müller − São Joaquim, dita na época Estrada Nova ou estrada do 
Rio do Rasto, ao longo da qual tais "camadas" se encontravam 
expostas. Segundo a descrição original, esses sedimentos 
consistiam uma série de "... schistos cinzentos e variegados e 
camadas areentas que muitas vezes contêm massas de sílex, 
restos de fósseis e crustáceos, conchas e fragmentos silicificados 
de madeira fóssil". 

Posteriormente, Oliveira (1918, 1927) referiu-se ao Grupo 
Estrada Nova conforme White, I. C. (1908), atribuindo a essa 
unidade folhelhos e arenitos cinzentos e variegados, com 
concreções de sílex e madeira petrificada, localizado, 
estratigraficamente, entre o "Grupo" Irati e o Calcário Rocinha. 

Considerando o registro paleontológico dos sistemas 
atribuídos ao Grupo Estrada Nova, Du Toit (1927) sugeriu que tal 
unidade incluísse uma porção inferior, permiana, e outra superior, 
triássica, discordantes entre si. O calcário Rocinha deixaria de 
figurar como unidade litoestratigráfica. 

Segundo Moraes Rego (1930a), a porção superior da "Série" 
Passa Dois incluiria o Grupo Estrada Nova stricto sensu e as 
"camadas" de Teresina. 

Oppenheim (1934) sugeriu a divisão das "camadas" Estrada 
Nova Superior, triássica, formada por folhelhos argilo-arenosos, 
amarelos, roxo e variegados, que incluiriam as "camadas" 
Teresina, Rocinha e Serrinha. 

Tendo considerado, por sua vez, a "Formação" Estrada Nova 
subdividida nos membros Serra Alta e Teresina, Gordon Júnior 
(1947), em face de argumentação de Mendes (1945), relacionada 
ao registro paleontológico desses sedimentos, considerou-os de 
idade permiana. 

Maack (1947) reconheceu no "Grupo" Estrada Nova as 
"camadas" Teresina, Serrinha e a Formação Estrada Nova sensu 
sctricto ou "camadas" Serra Alta. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) descreveram a 
Formação Serra Alta como sendo constituída por folhelhos sílticos 
cinza-escuros, com fratura conchoidal, semelhantes àqueles da 
porção não pirobetuminosa da Formação Irati, e a Formação 
Estrada Nova como composta por folhelhos sílticos e siltitos cinza 
esverdeados, finalmente laminados, com níveis e lentes de sílex e 
calcários oolíticos na sua porção superior. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974), 
considerando os trabalhos desenvolvidos até então pela 
PETROBRÁS na Bacia do Paraná, efetuaram uma revisão 
estratigráfica nessa bacia. Registraram que os sedimentos da 
Formação Serra Alta consistiam numa sequência homogênea de 
argilitos e siltitos cinza-escuros a pretos, com fratura conchoidal, 
com lentes e concreções calcíferas, sendo pobres em estruturas 
deposicionais, exibindo somente laminação mal desenvolvida. A 
Formação Teresina foi descrita como constituída por uma 
alternância de argilitos e folhelhos com siltitos e arenitos muito 
finos cinza-claros, caracterizando-se por uma abundância de 
feições deposicionais. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) consideraram o Subgrupo 
Estrada Nova constituído pelas formações Serra Alta e Teresina, 
registrando que o mesmo estava presente em toda a Folha SG.22 
Curitiba, apresentando espessura máxima em torno de 550 m na 
porção central de sua faixa aflorante. 

No presente mapeamento, as formações Serra Alta e 
Teresina foram cartografadas individualizadamente ao longo de 
toda a faixa sedimentar gonduânica, à exceção de pequeno 
trecho no sul da Folha SG.22-Z-C, junto à Folha SH.22 Porto 
Alegre, onde foi impraticável a separação dessas 2 unidades, face 
à largura excessivamente reduzida de suas faixas aflorantes. 
Nesta região, essas formações foram cartografadas 
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conjuntamente, do mesmo modo como o foram na Folha SH.22 
Porto Alegre por Horbach et al. (1986), portanto a designação de 
Subgrupo Estrada Nova.  
 
1.2.25.3.2 − Formação Serra Alta 
 
1.2.25.3.2.1 − Generalidades 

Os sedimentos desta unidade foram originalmente incluídos na 
Formação Irati por White, I. C. (1908). Posteriormente, Gordon 
Junior (1947) designou de Membro Serra Alta, da Formação 
Estrada Nova, os sedimentos situados entre a Formação Irati e o 
Membro Teresina, correspondentes a uma sequência de argilitos, 
folhelhos e siltitos cinza-escuros. 

A seção tipo desta unidade localiza-se entre os quilômetros 
45,3 e 52,8 da rodovia Rio do Sul − Ponte Alta, no Estado de 
Santa Catarina, Folha SG.22 Curitiba, nas proximidades da 
localidade de Serril (antiga Serra Alta). 

Trabalhos desenvolvidos por Maack (1947), Sanford e 
Schafier (1953), Beurlen, Sena Sobrinho e Martins (1955), 
Sanford e Lange (1960), Padula (1968), Northfleet, Medeiros e 
Mühlmann (1969), entre outros, contribuíram para a consagração 
do termo Serra Alta, utilizado como formação já no trabalho de 
Sanford e Schafier (1953). 

Asmus (1965) considerou que as características litológicas da 
Formação Serra Alta indicavam íntima relação da mesma com a 
Formação Irati, da qual se diferençava por não conter níveis 
pirobetuminosos. Posteriormente, Asmus (1967), em trabalho 
executado no nordeste de Santa Catarina, mencionou que a 
similaridade litológica da porção não betuminosa do Irati com os 
argilitos que compunham a Serra Alta serviram de base para que 
tais sedimentos fossem considerados como membros de uma 
única formação. 

Em trabalho executado para a PETROBRÁS, no nordeste de 
Santa Catarina e no sudeste do Paraná, Tommasi e Roncarati 
(1970) consideraram a Formação Serra Alta como sendo 
homogeneamente constituída de argilito cinza chumbo, raramente 
apresentando concreções calcíferas. 

Guazelli e Feijó (1970) consideraram que a Formação Serra 
Alta apresentava fácies idêntica à da parte não betuminosa da 
Formação Irati, sendo caracterizada pela presença de folhelhos 
ou argilitos pretos e cinza-escuros, com desagregação sub-
conchoidal típica e destacado sistema de fraturamento. 
Registraram, naquela, a presença de concreções calcíferas com 
pelecípodes do gênero Ferrazia reed. Nesse trabalho foi sugerido 
o tratamento dos sedimentos Serra Alta na condição de membro, 
como originalmente proposto por Gordon Júnior (1947), em 
virtude da ocorrência de variações de fácies, recorrências, 
interdigitamentos e presença de contatos gradacionais entre 
litotipos semelhantes. 

Andrade e Soares (1971), em trabalho realizado na região 
centro-leste do Estado do Paraná, consideraram a Formação 
Serra Alta como constituída por argilito cinza chumbo, com fratura 
irregular, que, quando intemperizado, apresentava coloração 
amarelada e aspecto folhelhoide. 

Tommasi (1973) referiu-se à Formação Serra Alta como 
sendo constituída de argilitos cinza azulados com fratura 
subconchoidal, tendo considerado que a mesma, embora 
apresentasse variações de espessura, mantinha-se com as 
mesmas características litológicas em Santa Catarina, Paraná e 
Rio Grande do Sul. 

Com relação à Formação Serra Alta, Vieira (1973) mencionou 
que os sedimentos dessa unidade correspondiam a uma 
recorrência dos folhelhos da porção inferior da Formação Irati, 
dos quais, litologicamente, não se distinguiam, podendo se 
apresentar, entretanto, localmente, mais sílticos do que tais 
folhelhos Irati. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) referiram-se 
à Formação Serra Alta como sendo caracterizada por uma 
sequência homogênea de argilitos e siltitos cinza-escuros a 
pretos, com fratura conchoidal, com lentes e concreções 
calcíferas, sendo extremamente pobre em feições deposicionais, 
exibindo tão somente laminação paralela mal desenvolvida. 

Fulfaro, Gama Júnior e Soares (1980) consideraram o 
Membro Serra Alta caracterizado por argilitos, folhelhos e siltitos 
cinza-escuros a pretos, com incipiente laminação paralela e 
abundantes restos de peixes, pelecípodes e conchostráceos. 
Referiram-se ao fato de que tais sedimentos apresentavam 
grande persistência lateral, estando presentes em todos os poços 
da bacia, com exceção de alguns do sul do Mato Grosso. 

No presente mapeamento, a Formação Serra Alta que, com a 
Formação Teresina, compõe o Subgrupo Estrada Nova, se 

caracteriza por um conjunto de argilitos, siltitos e, 
subordinadamente, folhelhos e arenitos finos − litologias de 
coloração que varia do cinza-escuro ao preto, geralmente muito 
pobres em estruturas, e contendo concreções ou lentes calcíferas 
esparsamente.  

 
1.2.25.3.2.2 − Distribuição na área e espessura 

A Formação Serra Alta ocorre na Folha SG.22 Curitiba ao longo 
de uma faixa de exposição em direção geral NO-SE, que se 
inflete para nordeste, próximo ao limite norte dessa folha, em 
função do Arco de Ponta Grossa. 

De sul para norte, na Folha SG.22 Curitiba, a Formação Serra 
Alta aparece, primeiramente, a sul de Alfredo Wagner (Folha 
SG.22-Z-D), desenvolvendo-se no sentido de Petrolândia, para 
atingir as cabeceiras do rio Taió, com exposições na estrada BR-
470 (Folha SG.22-Z-C). Nesta folha, a Formação Serra Alta 
também ocorre na região de Lages, acompanhando, de modo 
descontínuo, a estrutura dômica dessa região (“Domo de Lages”). 

Na Folha SG.22-Z-A, a Formação Serra Alta, com 
desenvolvimento na direção geral NNO-SSE, encontra-se exposta 
em corte da rodovia BR-116, nas proximidades de Papanduva, de 
onde prossegue para a região de Canoinhas. Na área de São 
Mateus do Sul, folha SG.22-X-C, aflora na rodovia BR-476, 
prolongando-se para a área de Irati, onde se expõe em cortes da 
rodovia BR-277. Daí, prossegue no sentido noroeste, aflorando na 
rodovia BR-313 a leste de Prudentópolis, com exposições 
também na área de Ivaí, junto ao limite da Folha SG.22-X-A. 

Da região de Irati, os sedimentos da Formação Serra Alta 
continuam para norte, aflorando na rodovia PR-249, na área de 
Reserva e mais ao norte, na BR-376. Da região de Ortigueira, 
infletem para nordeste, estendendo-se, então, algumas dezenas 
de quilômetros, até penetrar na Folha SF.22 Paranapanema.  

Com relação à espessura da Formação Serra Alta, Sanford e 
Schafier (1953) registraram uma média de 80 a 85 m, conforme 
medidas feitas ao longo do escarpamento ao sul da rodovia 
federal entre Guamiranga e Manduri. 

Asmus (1965) admitiu que a espessura dessa unidade, na 
região de Bitumirim − Guamiranga − Irati − Turvo, no sudeste do 
Paraná, era de 80 m. Pouco depois, esse mesmo autor (ASMUS, 
1967) considerou que, na região de Dr. Pedrinho − Barra do Prata 
− Itaió Grande − Serra do Espigão, tal espessura variava de 50 a 
70 m. 

Mendes (1967) referiu-se ao fato de que na seção tipo “fácies” 
Serra Alta, localizada na rodovia Rio do Sul − Ponte Alta, no 
Estado de Santa Catarina, a espessura de tais sedimentos era de 
cerca de 100 m. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) registraram 
espessura máxima de 117 m para essa formação, no poço 1 − 
LA-1-SC (Lages). 

Tommasi e Roncarati (1970), em trabalho desenvolvido para a 
PETROBRÁS, na região nordeste de Santa Catarina e sudeste do 
Paraná, consideraram como sendo de 90 MA a espessura dessa 
formação. 

Guazelli e Feijó (1970) atribuíram a essa unidade, no sudeste 
catarinense, espessura de ordem de 70 a 80 m. 

Andrade e Soares (1971), na região centro-leste do Paraná, 
consideraram como espessura aproximada para esses 
sedimentos a cifra de 85 m. 

Tommasi (1973) assinalou que a Formação Serra Alta, em 
Santa Catarina e no Paraná, apresentava espessura média de 90 
m, enquanto no Rio Grande do Sul tal espessura se reduzia 
bastante. 

Em trabalho desenvolvido através da PETROBRÁS, na região 
centro e nordeste do Paraná e centro-sul de São Paulo, Vieira 
(1973) estimou uma espessura de 50 m para a Formação Serra 
Alta, na área do Arco de Ponta Grossa, e 60 m no nordeste do 
Paraná, decrescendo daí no sentido de Itaí, São Paulo, local em 
que se reduzia a 15 m. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974), por fim, 
atribuíram espessura média de 80 a 90 m, para esses 
sedimentos, na faixa de afloramentos do flanco leste da Bacia do 
Paraná, nos estados de Santa Catarina e Paraná. 

 
1.2.25.3.2.3 − Posição estratigráfica 

A Formação Serra Alta apresenta contato concordante com a 
Formação Irati, delimitado no topo do nível superior de folhelhos 
pirobetuminosos desta unidade. Com a Formação Teresina, 
sobrejacente, os sedimentos Serra Alta exibem uma passagem 
gradacional, mostrando localmente caráter recorrente. 
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Em trabalho desenvolvido através da PETROBRÁS, no 
sudeste do Estado do Paraná, região de Bitumirim, Guamiranga, 
Irati e Turvo, Asmus (1965) considerou, como critérios para a 
identificação da passagem Serra Alta − Teresina, o aumento da 
taxa de arenitos, o desenvolvimento dos planos de aleitamento e 
o aparecimento de laminação rítmica, assinalando, entretanto, 
que tal contato era impreciso. 

Tommasi e Roncarati (1970) referiram-se ao contato Serra 
Alta Teresina como sendo definido pelo início das intercalações 
de arenitos muito finos em lâminas centimétricas e descontínuas. 

Segundo Guazelli e Feijó (1970), o contato superior da 
Formação Serra Alta era de difícil reconhecimento por ser 
gradacional e recorrente. Andrade e Soares (1971), por sua vez, 
consideraram tal contato como sendo efetivamente gradacional, 
caracterizado pela passagem de argilitos para siltitos e arenitos 
finos. 
 
1.2.25.3.2.4 − Litologias e ambientes de deposição 

Os litotipos da Formação Serra Alta consistem em argilitos, siltitos 
e, subordinadamente, folhelhos e arenitos de granulação fina − 
litologias de coloração que varia desde o cinza-escuro até o preto, 
sendo muito pobres em estruturas, vez ou outra apenas com 
laminação paralela mal desenvolvida. Concreções ou lentes 
calcíferas ocorrem esparsamente nesse pacote sedimentar. Os 
argilitos se apresentam localmente carbonosos, micáceos, com 
acamadamento pouco distinto e desagregação esferoidal quando 
percutidos; em exposição e intemperizados, têm aspecto 
folhelhoide. 

De acordo com os trabalhos de Mühlmann et al. (1974) e 
Schneider et al. (1974), os sedimentos da Formação Serra Alta 
foram depositados em ambiente marinho de águas calmas, 
abaixo do nível de interação das ondas, com evolução, no final 
dessa deposição, para condições de águas mais rasas e 
agitadas, processando-se, então, a sedimentação dos litotipos da 
Formação Teresina. Recorrências, envolvendo litologias Serra 
Alta e Teresina, foram originadas por oscilações do nível das 
águas. 

A semelhança faciológica existente entre os sedimentos da 
Formação Serra Alta e aqueles que constituem a porção não 
pirobetuminosa da Formação Irati indica que as condições 
deposicionais daqueles já haviam ocorrido na bacia por ocasião 
da deposição destes. Tais condições passaram a prevalecer, na 
bacia, após a sedimentação do nível superior dos folhelhos 
pirobetuminosos da Formação Irati. 
 
1.2.25.3.2.5 − Idade e paleontologia 

Com base em estudos palimológicos efetuados por Daemon e 
Quadros (1969, 1970), a deposição da Formação Serra Alta deu-
se no Permiano Superior (Kazaniano). 

O conteúdo fossilífero desta unidade inclui restos de peixes, 
pelecípodes, conchostráceos e palinomorfos. 

Mendes (1954) identificou o conchostráceo Acantholeaia 
associado a ostracodes e bivalves, em nódulos de calcários 
incluídos em siltitos folhelhoides cinza-escuros aflorantes em 
corte na rodovia Ponta Grossa − Prudentópolis, no Estado do 
Paraná. Associados a esta fáunula, encontram-se os vegetais 
Phylloteca sp, Pecopteris sp e Glossopteris sp. 

Mendes (1967) mencionou que, em exposições da fácies 
Serra Alta, no Estado do Paraná, foram identificados pelecípodes 
(Maackia, Kidodia?) e conchostráceos (Acantholeaia). Mühlmann 
et al. (1974) assinalaram que o registro paleontológico da 
Formação Serra Alta incluía lamelibrânquios indeterminados, 
ostracodes indeterminados, Acantholeaia cf. regoi Almeida, 
Kidodia (?) expansa Mendes, Maachia contorta Mendes, escamas 
e dentes de peixes interminados. 
 
1.2.25.3.3 − Formação Teresina 
 
1.2.25.3.3.1 − Generalidades 

Ao estabelecer o “Sistema de Santa Catarina”, White, I. C. (1908) 
incluiu nas “Camadas da Estrada Nova” os sedimentos 
pertencentes à atual Formação Teresina. A introdução do termo 
Teresina é creditada a Moraes Rego (1930a), que o utilizou na 
denominação de um grupo, representado por um conjunto de 
rochas expostas na margem direita do rio Ivaí, nas proximidades 
de Teresa Cristina, antiga Teresina, Paraná.  

Em trabalhos posteriores, como os de Oliveira (1930b), 
Oppenheim (1934), Guimarães (1936a), Rocha e Scorza (1940), 
Mendes (1945), Gordon Júnior (1947), Maack (1947) e Mendes 

(1967), foi utilizada a denominação Teresina, ficando então 
consagrada tal terminologia. 

Com as atividades de pesquisa para petróleo na Bacia do 
Paraná, esse conjunto de sedimentos passou a ser chamado de 
Formação Teresina, encontrando-se essa denominação já em 
Sanford e Schafier (1953). 

Asmus (1963) referiu-se à Formação Teresina do Grupo 
Estrada Nova em trabalho executado na área de Rio Claro − 
Lucindo, no Estado de Santa Catarina. Em trabalho posterior, no 
sudeste do Estado do Paraná, região de Bitumirim – Guamiranga 
– Irati − Turvo, Asmus (1965) considerou que a Formação 
Teresina correspondia à porção superior do Grupo Estrada Nova. 
Mencionou que esse grupo, por ter sido depositado de modo 
contínuo, apresentava contatos pouco nítidos entre as formações 
que o compunham, dificultando a individualização das mesmas. 

Em mapeamento geológico na região de Dr. Pedrinho − Barra 
do Prata − Itaió Grande − Serra do Espigão, na área nordeste do 
Estado de Santa Catarina, Asmus (1967) considerou que, devido 
a semelhanças litológicas, assim como o contato transicional e 
recorrente entre os sedimentos Teresina/Serrinha, não era válida 
a separação dos mesmos em duas formações distintas. 

Tommasi e Roncarati (1970), em trabalhos executados na 
região nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná, 
consideraram que a Formação Teresina era constituída por 
intercalações laminares de argilitos cinza-escuros com arenitos 
finos amarelados e siltitos cinza, apresentando, na sua porção 
superior, calcários, calcários oolíticos e sílex. Mencionaram, 
ainda, que na região de Canoinhas, Santa Catarina, ocorriam, na 
base da formação, sedimentos arenosos, finos, designados 
anteriormente por Loczy (1954 apud TOMMASI; RONCARATI, 
1970) de “Arenito Potinga”. 

Andrade e Soares (1971), trabalhando na região centro-leste 
do Paraná, consideraram a Formação Teresina como sendo 
constituída de folhelhos sílticos e siltito, com finas intercalações 
de arenito e níveis silicificados. Mencionaram o aspecto marcante 
da alternância rítmica de siltito com arenito fino, dando a essa 
associação um aspecto várvico, e a ocorrência de glauconita nos 
arenitos. 

Tommasi (1973) considerou que, em Santa Catarina e no 
Paraná, predominavam na Formação Teresina intercalações 
laminares de argilito cinza-escuro e arenito fino, cinza-claro, com 
microlaminação cruzada, estrutura “flaser”, marcas ondulares e 
fendas de ressecamento, com presença também de siltitos e, na 
sua porção superior, calcários e calcários oolíticos, geralmente 
silicificados em superfície. 

Vieira (1973), em mapeamento geológico efetuado nas 
regiões central e nordeste do Paraná e centro-sul de São Paulo, 
observou que, enquanto no Paraná a Formação Teresina 
apresentava cor cinza ou verde, à medida que se adentrava no 
Estado de São Paulo, adquiria coloração avermelhada, sendo 
então designada de “Formação Corumbataí”. 

A Formação Teresina, referida ao Subgrupo Estrada Nova por 
Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) no mapeamento ao 
milionésimo da Folha SG.22 Curitiba, foi considerada como sendo 
constituída essencialmente por camadas finamente laminadas e 
maciças, esverdeadas ou cinza azuladas, sílticas, 
secundariamente com folhelhos escuros e margas, mostrando 
frequentes lâminas de chert e lentes ou camadas de calcário 
oolítico. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) 
consideraram a Formação Teresina como constituída de uma 
sequência síltico-argilosa cinza-clara a cinza-escura, 
caracterizada por laminação “flaser” e intercalações de leitos 
calcíferos, alguns coquinoides e oolíticos. 

Em trabalho executado para a PAULIPETRO, Fulfaro, Gama 
Júnior e Soares (1980), referiram-se ao Membro Teresina da 
Formação Estrada Nova como sendo caracterizado pela 
alternância de finas lâminas de folhelhos cinza-escuros ou 
esverdeados com siltito cinza-claro exibindo laminação paralela 
mal desenvolvida que frequentemente passava a lenticular ou 
“flaser”. 

Horbach et al. (1986) consideraram que era impraticável o 
mapeamento da Formação Teresina na escala 1:1 000 000 nas 
folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 Porto Alegre. 

No presente mapeamento, a Formação Teresina, que, com a 
Formação Serra Alta, compõe o Subgrupo Estrada Nova, se 
caracteriza por um conjunto de argilitos, folhelhos, siltitos e 
arenitos muito finos, com frequentes intercalações de lentes ou 
camadas de calcário. De coloração em geral cinza-clara ou cinza 
esverdeada clara, essas litologias mostram, comumente, marcas 
de onda, gretas de ressecamento e laminação lenticular. 
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1.2.25.3.3.2 − Distribuição na área e espessura 

Os sedimentos da Formação Teresina ocorrem na Folha SG.22 
Curitiba ao longo de uma faixa com direção geral NO-SE, 
mostrando, como todas as outras unidades sedimentares 
gonduânicas, inflexão para nordeste na porção norte da área, à 
altura do Arco de Ponta Grossa. 

A individualização desta unidade começa a sul de Alfredo 
Wagner, na Folha SG.22 ZD, de onde prossegue para nordeste, 
atingindo a região de Petrolândia e a BR-470 na Folha SG.22-Z-
C. Aí ocorre também nas regiões de Bom Retiro e de Lages, 
neste caso associada a uma estrutura dômica (“Domo de Lages”), 
com boas exposições na BR-116. 

A norte da rodovia BR-470, essa unidade se apresenta 
segundo uma faixa mais expressiva que, prosseguindo para 
norte-noroeste, é cortada pela rodovia BR-116 a sul de Monte 
Castelo, na Folha SG.22-Z-A, de onde continua para noroeste, 
acompanhando o curso do rio Canoinhas. Desta área, prossegue 
no sentido do Estado do Paraná, aflorando na BR-476 a oeste de 
São Mateus do Sul, Folha SG.22-X-C. Aí registram-se exposições 
também ao longo das rodovias BR-277 (a oeste de Irati) e BR-313 
(na área de Prudentópolis); neste caso, a largura da faixa dos 
sedimentos atinge, em média, 20 km. 

Da região de Prudentópolis ─ Relógio, esses sedimentos 
desenvolvem-se para norte, encontrando-se expostos em Teresa 
Cristina, na rodovia PR-249, a oeste de Reserva, em Rio Novo, na 
BR-376, e na área de Ortigueira, onde infletem para nordeste, 
adentrando a Folha SF.22 Paranapanema. 

A espessura dos sedimentos atribuídos à Formação Teresina, 
em função de trabalhos anteriormente desenvolvidos na região, é 
abordada como se segue. 

Com relação à espessura da Formação Teresina, Asmus 
(1965), na região sudeste do Paraná, tendo em vista a dificuldade 
de localizar boas exposições para determiná-la, assim como em 
função da falta de exposições contínuas e atuação de processos 
tectônicos que dificultavam a definição desse parâmetro, referiu-
se à espessura de 140 m para a metade inferior da unidade. 
Posteriormente, Asmus (1967) referiu-se à espessura de 320 m 
para o total dos sedimentos dessa formação. 

Para Mendes (1967), a espessura da fácies Teresina era de 
cerca de 100 m em Teresa Cristina, Paraná, e de 50 m na rodovia 
Rio do Sul − Ponte Alta, Santa Catarina. 

Tommasi e Roncarati (1970), na região nordeste de Santa 
Catarina e sudeste do Paraná, consideraram que a Formação 
Teresina apresentava espessura aproximada de 300 m (medida 
em afloramentos), enquanto para o centro da bacia, dados 
provenientes de perfurações indicavam espessuras máximas em 
torno de 400 m. 

Guazelli e Feijó (1970) registraram, para a Formação Teresina 
da porção norte da região centro-leste e sudeste de Santa 
Catarina, a espessura máxima medida de 290 m, observando que 
tal valor decrescia no sentido sul, alcançando 40 m na Folha 
SH.22 Porto Alegre. 

Andrade e Soares (1971), na região centro-leste do Paraná, 
atribuíram à Formação Teresina espessura em torno de 300 m. 

Tommasi (1973) referiu-se, também, à espessura de 300 m 
para a Formação Teresina do norte de Santa Catarina e sul do 
Paraná. 

Vieira (1973), na região central e nordeste do Paraná e 
centro-sul de São Paulo, considerou que a Formação Teresina, 
que ao sul do Arco de Ponta Grossa exibia espessura de 400 m, 
apresentava gradativa diminuição dessa medida, até 340 m na 
região central do arco (Ortigueira), com espessuras inferiores a 
120 m no nordeste paranaense (Joaquim Távora − Carlópolis). 
Daí para leste, apresentava ligeiro espessamento, atingindo 130-
140 m na região de Angatuba − Itapetininga, São Paulo. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) 
consideraram que a espessura máxima da Formação Teresina, 
em subsuperfície, era de 318 m, conforme dado do poço 2-CM-1-
PR (Campo Mourão, (PR)). 

 
1.2.25.3.3.3 − Posição estratigráfica 

A Formação Teresina apresenta contato concordante e 
gradacional com a Formação Serra Alta subjacente, observando-
se recorrências desta última na porção inferior dos sedimentos 
Teresina. Superiormente, esta unidade é recoberta de modo 
concordante pela Formação Rio do Rasto. O contato inferior da 
Formação Teresina é considerado no início das intercalações de 
arenitos muito finos com siltitos, em lâminas centimétricas e 
descontínuas que ocorrem juntamente com o desenvolvimento 
mais acentuado de feições deposicionais; o contato superior é 

delimitado pela ocorrência de arenitos finos, desenvolvidos com 
maior intensidade e que mostram mudança de coloração, de 
cinza esverdeada nos sedimentos Teresina para verde e 
vermelha na porção inferior do Rio do Rasto. 

Guazelli e Feijó (1970) assinalaram que o contato 
Teresina/Rio do Rasto, por ter sido relacionado a ocorrências de 
zonas arenosas e em mudança de coloração, era pouco preciso e 
gradacional. 

 
1.2.25.3.3.4 − Litologias e ambientes de deposição 

A Formação Teresina é constituída por argilitos e folhelhos 
alternados com siltitos e arenitos muito finos, com presença de 
intercalações de calcários por vezes oolíticos e leitos de coquina. 
Esses litotipos apresentam coloração em geral cinza-clara ou 
cinza esverdeada clara, mostrando-se extremamente ricos em 
feições deposicionais, com marcas de onda, estratificação 
lenticular, fendas de ressecamento e laminação “flaser”. 

Em trabalho desenvolvido na área do Rio Claro − Lucindo, em 
Santa Catarina, Asmus (1963) referiu-se à porção superior da 
Formação Teresina, que aflora nessa região, como sendo 
constituída essencialmente de argilitos sílticos e siltitos argilosos, 
localmente calcíferos, irregularmente estratificados em camadas 
médias e finas, ondeadas e muitas vezes cruzadas. Esses 
sedimentos exibiam coloração cinza esverdeada predominante, 
com tonalidades amareladas e vermelho-violáceas principalmente 
no topo da unidade. 

Níveis lenticulares de sílex, interpretados como resultantes da 
substituição epigenética da calcita por sílex, e de calcários 
oolíticos apresentando espessuras variáveis de 0,05 a 2,00 m, 
foram frequentemente assinalados sob a forma de intercalações 
nos siltitos e argilitos. De acordo com o mesmo autor, muitos 
desses níveis eram abundantemente fossilíferos. Em trabalho 
posterior, na região de Bitumirim – Guaramiranga – Irati − Turvo, 
no sudeste do Estado do Paraná, Asmus (1965) referiu-se à 
Formação Teresina como sendo constituída por uma alternância 
de siltitos, argilitos e arenitos, incluindo em menor proporção 
leitos de calcários e sílex. 

Tommasi e Roncarati (1970) consideraram a Formação 
Teresina como sendo constituída predominantemente por 
intercalações laminares de argilitos cinza-escuros com arenitos 
finos, amarelados, apresentando bancos de siltitos e, na sua 
porção superior, calcários, calcários oolíticos e sílex. 
Mencionaram a presença, na região de Canoinhas, em Santa 
Catarina, de sedimentos arenosos finos, na base da unidade. 
Como estruturas sedimentares registraram micro-laminação 
cruzada, estrutura “flaser”, fendas de ressecamento, marcas 
ondulares e estruturas de injeção (“diques de arenito”). 

Segundo Mühlmann et al. (1974), a Formação Teresina 
constitui-se conforme já haviam relatado outros autores, 
predominantemente por alternâncias de argilitos e folhelhos cinza-
escuros com siltitos e arenitos muito finos, cinza-claros. A 
alternância de folhelhos escuros com siltitos e arenitos muito finos 
em lâminas e finas camadas descontínuas originaria a laminação 
“flaser” característica dos sedimentos dessa unidade. Estruturas 
sedimentares, tais como laminação ondeada, microlaminação 
cruzada, fendas de ressecamento, marcas ondulares e “diques de 
arenito”, foram comumente assinaladas por esses autores nesses 
sedimentos, bem como presença de calcários e calcários oolíticos 
na porção superior da unidade. 

Sobre o ambiente deposicional da Formação Teresina, 
Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) consideraram que, em 
função das feições deposicionais presentes na mesma, tais como 
estratificação fina levemente ondulada, estrutura “flaser”, 
microlaminação cruzada, fendas de ressecamento, bem como, 
considerando ocorrência de níveis de calcários oolíticos, essa 
formação teria sido depositada em amplas áreas de planícies de 
marés. Guazelli e Feijó (1970) consideraram que a micro-
laminação cruzada, os calcários oolíticos e as fendas de 
ressecamento indicavam deposição em ambientes nerítico raso. 
Andrade e Soares (1971), por sua vez, referindo-se à ocorrência 
de glauconita e de calcários oolíticos com presença de conchas, 
marcas de onda e estruturas estromatolíticas, nessa formação, 
concluíram que a origem desta estaria relacionada a um ambiente 
marinho de águas rasas. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) 
consideraram que a ocorrência, na base da Formação Teresina, 
de intercalações de folhelhos e siltitos evidenciava uma transição 
de ambiente marinho sob condições de lâmina d’água mais 
profunda, responsável pela deposição dos argilitos Serra Alta, 
para ambiente mais raso e agitado dominado por marés. A 
presença abundante de estruturas sedimentares como marcas de 
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onda, microlaminação cruzada, laminação “flaser”, laminações 
argálicas, fendas de ressecamento e a presença de calcários 
oolíticos e bancos de coquina evidenciavam uma deposição sob 
condições de inframarés, entre-marés e até supra-marés. 

 
1.2.25.3.3.5 − Idade e paleontologia 

Daemon e Quadros (1969, 1970), com base em dados 
palinológicos, atribuíram idade permiana superior (Kazaniano) aos 
sedimentos da Formação Teresina. 

O registro fossilífero desta unidade compreende 
lamelibrânquios, restos de plantas e palinomorfos. Oliveira 
(1929a, 1930b) mencionou a ocorrência dos bivalves 
Sanguinolites elongatus Holdhaus 1979 e Sanguinolites sp (?) 
provenientes do rio Água Quente, no Estado do Paraná. Reed 
(1929) descreveu os bivalves Pachycardia rugosa Hauer, var. 
occidentalis Reed 1929 e Myophoriopis brasiliensis Reed 1929, 
identificando Pachycardia neotropia Reed 1928, Myophoris aff. M. 
limeata Münster (?) e Trigonodus (?) sp, estes últimos 
provenientes do rio Água Quente, no Paraná. Na seção de 
paleontologia do DNPM, encontra-se um exemplar de 
Holdhausiella elongata (Holdhaus) provenientes do rio Água 
Quente, perto de Guamirim, Paraná. 

Mendes (1967) referiu-se à presença, nos sedimentos da 
“Fácies” Teresina, de Jacquesia brasiliensis (Reed), Pinzonella 
neotropica (Reed) e Cowperesia. 

Yoshida (1970) descreveu as coníferas Krauselchadus 
Canoinhensis Yoshida 1970 e estruturas reprodutivas atribuídas 
provisoriamente ao gênero Walchianthus, assim como sementes 
semelhantes às impressões do tipo Cordaicarpus, encontrados 
em nível de siltito calcífero na pedreira Pedra Branca, 
proximidades de Canoinhas, Santa Catarina, km 4,5 da rodovia 
Canoinhas − Porto União. 

Além dos fósseis citados anteriormente, Mühlmann et al. 
(1974) referiram-se à presença, na Formação Teresina, de 
Radialaria indet., Castarella gratiosa Mendes, Barbosaia gordoni 
Mendes, Sphragiopora? sp Beurlen, Plesiocyprinella Carinata 
Holdhaus, Ferrazia cardinalis Reed, Terraia falconeri Cox, 
Holdhaussiella elongata; Roxoa sp, Naiadopsis lamellosus 
Mendes, Modiola (Septiola) cf. dreyssensiformis Reed, 
Lycopodiopsis derbyi Renault, Leonardosia langei Sommer, etc. 
 
1.2.25.4 − Formação Rio do Rasto 
 
1.2.25.4.1 − Generalidades 

Originalmente designados como “Camadas Vermelhas do Rio do 
Rasto”, os sedimentos dessa unidade foram considerados como 
constituindo a base da “Série” São Bento por White I. C. (1908), 
em virtude da correlação admitida com as exposições de Santa 
Maria (RS), nas quais a presença de répteis fósseis indicava 
idade triássica. 

A denominação Rio do Rasto deriva do rio homônimo, do 
Estado de Santa Catarina, nas cabeceiras do qual, junto à rodovia 
Lauro Müller − São Joaquim, encontram-se expostos sedimentos 
dessa unidade, constituindo a parte inferior das encostas da Serra 
Geral. Segundo White, I. C. (1908), essas unidades 
compreendiam as rochas de cores variegadas, que ocorreriam 
sobre o calcário da Rocinha e o “Grés” de São Bento. 

Oliveira (1918) referiu-se à “Série” Rio do Rasto, como 
unidade de idade permiana, em função do registro paleontológico 
da mesma. Posteriormente, Oliveira (1927) considerou o Grupo 
Rio do Rasto como sendo de idade triássica e constituindo a base 
da “Série” São Bento. 

O Grupo Rio do Rasto, segundo Moraes Rego (1930a), era 
constituído pelas “Camadas da Serrinha” (porção basal) e 
“Camadas de Santa Maria” (porção superior), inserido na “Série” 
São Bento. 

Oliveira (1930b) reuniu os sedimentos considerados então de 
idade triássica no Rio do Rasto (camadas Teresina, Serrinha e 
Santa Maria), em função do seu registro paleontológico. 

Gordon Júnior (1947) interpretou a Formação Rio do Rasto 
como correspondente à porção superior da “Série” Passa Dois. 
Constituída, na base, pelo Membro Serrinha e, no topo, pelo 
Membro Morro Pelado, a Formação Rio do Rasto foi considerada 
por esse autor como sotoposta à Formação Santa Maria. 

Segundo Maack (1947), o Grupo Rio do Rasto era constituído 
pela Formação Esperança na base e Formação Poço Preto no 
topo. 

Putzer (1955) considerou a Formação Rio do Rasto como 
sendo constituída por dois membros, conforme o trabalho de 
Gordon Júnior (1947), ressaltando que a mudança nítida de cor 

marcava o começo das últimas camadas permianas na Folha de 
Tubarão (SC). 

Com o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa para 
petróleo na Bacia do Paraná, foi gerado grande volume de 
informações sobre os sedimentos gonduânicos. 

Sanford e Lange (1960) reuniram os sedimentos do Permiano 
superior no Grupo Rio do Rasto. 

Em trabalho desenvolvido na área de Rio Claro − Lucindo, 
Santa Catarina, Asmus (1963) descreveu os sedimentos da base 
da Formação Serrinha (Grupo Rio do Rasto) como sendo 
constituídos por siltitos argilosos e arenosos com intercalações de 
arenitos finos e argilitos, em geral micáceos, apresentando cores 
esverdeadas e cinza acastanhadas e menos comumente 
tonalidades chocolate, arroxeada, avermelhada e amarelada. 
Localmente, essa unidade apresentava aspecto maciço; 
geralmente, entretanto, exibia estratificação plana, com laminação 
descontínua e, por vezes, ondeada. 

Mendes (1967) sugeriu que a Formação Rio do Rasto fosse 
restringida aos sedimentos designados como Membro Morro 
Pelado, tendo em vista a presença de variações faciológicas, 
recorrência e falta de continuidade horizontal envolvendo os 
sedimentos Serrinha. 

Asmus (1967), tendo verificado que os sedimentos Teresina e 
Serrinha apresentavam características litológicas semelhantes, 
com contato gradacional e recorrente, sugeriu a criação de um 
grupo que incluiria tais sedimentos e a Formação Rio do Rasto, 
esta última caracterizada pela presença de argilitos, siltitos e 
arenitos vermelhos. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) referiram-se à 
Formação Rio do Rasto como sendo constituída por arenitos 
vermelho-tijolo, folhelhos e siltitos castanho avermelhados, inter-
acunhados, exibindo, localmente, coloração cinza esverdeada. A 
fácies Serrinha foi por eles incluída na porção superior da 
Formação Estrada Nova. 

Tommasi e Roncarati (1970), em trabalho desenvolvido na 
região nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná, 
descreveram a Formação Serrinha como consistindo em siltitos, 
arenitos finos e intercalações laminares de siltitos e arenitos muito 
finos com coloração verde e vermelha. A Formação Morro Pelado 
reunia argilitos e siltitos, com bancos lenticulares de arenitos 
finos, apresentando coloração variegada. 

Guazelli e Feijó (1970) descreveram o Grupo Rio do Rasto 
como sendo formado: na base, por siltitos castanhos, 
avermelhados e esverdeados, apresentando desagregação 
subconchoidal, com zonas arenosas descontínuas castanhas 
esbranquiçadas e esverdeadas; no topo, por arenitos de 
granulação fina, vermelho-tijolo, muito argilosos, intercalados sob 
a forma de bancos lenticulares em siltitos e argilitos vermelhos e 
verdes. Sugeriram que as denominações Serrinha e Morro Pelado 
fossem restringidas à categoria de membros, devido ao fato de 
essas unidades se encontrarem interdigitadas e recorrentes.  

Andrade e Soares (1971), trabalhando na região centro-leste 
do Paraná, referiram-se a dificuldades surgidas, durante seus 
levantamentos, na delimitação das formações Serrinha e Morro 
Pelado, em virtude da semelhança litológica e da falta da feição 
morfológica delimitando o contato entre essas unidades. Tendo 
em vista tais dificuldades, a Formação Rio do Rasto foi por eles 
delimitada sem subdivisões, considerada como sendo 
representada por uma sequência de folhelhos, siltitos e arenitos 
de cores variegadas, com predomínio de tons violeta e vermelhos.  

Tommasi (1973) incluiu no Grupo Rio do Rasto as formações 
Serrinha, Morro Pelado, Rio Pardo e Santa Maria. As duas 
primeiras ocorreriam no Paraná, Santa Catarina e na região leste 
do Rio Grande do Sul, enquanto as duas últimas estariam 
restritas ao Rio Grande do Sul, ocorrendo a oeste do meridiano 
de Porto Alegre e representando variações faciológicas laterais 
dentro do grupo. 

Conforme proposição original de Gordon Júnior (1947), 
Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) consideraram a 
Formação Rio do Rasto composta pelos membros Serrinhas e 
Morro Pelado. O Membro Serrinha era constituído por siltitos, 
argilitos e arenitos finos, esverdeados e arroxeados, e o Membro 
Pelado formado por argilitos e siltitos avermelhados, com 
intercalações lenticulares de arenitos finos. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) referiram-se ao Subgrupo 
Rio do Rasto como sendo constituído pelas formações Serrinha e 
Morro Pelado, a primeira formada por siltitos cinza esverdeados, 
com níveis de folhelhos na base e com finas camadas de calcário 
e chert, a segunda caracterizada pela alternância de leitos 
lenticulares de arenitos, siltitos e folhelhos, de cores variegadas. 

Horbach et al. (1986) consideraram que, no Rio Grande do 
Sul, a Formação Rio do Rasto era constituída por siltitos, arenitos 
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e secundariamente argilitos, exibindo cores “oxidantes”, com 
predomínio do vermelho, roxo, rosa e tons esverdeados. Tais 
sedimentos haviam sido anteriormente atribuídos, nesse Estado, 
à Formação Estrada Nova ou à Formação Teresina. 

No presente relatório, a Formação Rio do Rasto é 
considerada como correspondendo a um conjunto de argilitos e, 
secundariamente, siltitos, de coloração avermelhada ou 
arroxeada, tipicamente com intercalações de lentes de possança 
variada de arenitos médios a finos, avermelhados (parte superior 
da unidade); siltitos e arenitos finos, de coloração arroxeada ou 
esverdeada, com raras camadas de calcário (parte inferior da 
unidade). Como estruturas primárias, ocorrem, nesses litotipos, 
laminações plano-paralela, cruzada e ondulada, bem como 
estratificação cruzada. Somente em levantamentos de escala 
maior do que a do presente mapeamento será possível subdividir-
se essa formação nos membros Serrinha e Morro Pelado, de 
acordo com os critérios de Gordon Júnior (1947). 
 
1.2.25.4.2 − Distribuição na área e espessura 

A Formação Rio do Rasto encontra-se amplamente distribuída no 
âmbito da Folha SG.22 Curitiba, conformando uma faixa de 
exposição com largura apreciável, que atinge, na região de Lages 
e Porto União, valores superiores a 40 km. Essa faixa de 
exposição apresenta, como as demais formações gonduânicas da 
Folha SG.22 Curitiba, direção geral NO-SE, com inflexão para 
nordeste no norte da folha, à altura do Arco de Ponta Grossa. 

Esses sedimentos, na parte sul da área, junto ao limite com a 
Folha SH.22 Porto Alegre, mostram-se expostos ao longo de uma 
faixa com largura muito reduzida, que acompanha o 
escarpamento da Serra Geral. A sul de Alfredo Wagner, essa 
faixa já apresenta uma largura maior, desenvolvendo-se, a seguir, 
no sentido nordeste e oeste, aflorando no vale do rio Canoas e na 
região de Lages, onde circunda a estrutura dômica que aí ocorre 
("Domo de Lages"). 

Na Folha SG.22-Z-A, os sedimentos da Formação Rio do 
Rasto ocorrem na cabeceira do rio Itajaí do Oeste, 
desenvolvendo-se para noroeste, com afloramentos na BR-116, 
na Serra do Espigão. Acompanhando sempre a Serra Geral, essa 
formação se desenvolve a leste de Porto União, com exposições 
na BR-476 e na região de Mallet (Folha SG.22-X-C). 
Prosseguindo sempre no sentido noroeste, aflora na região de Rio 
Azul, Guamirim e Relógio, esta localidade situada já na Folha 
SG.22-V-D. 

Da área de Relógio, a Formação Rio do Rasto se prolonga 
para norte-noroeste, surgindo a oeste de Teresa Cristina (Folha 
SG.22-V-B), região em que os sedimentos gonduânicos se 
encontram extremamente perturbados por atividade tectônica 
relacionada ao Arco de Ponta Grossa. 

Em prosseguimento, essa formação surge em Cândido de 
Abreu e a leste da localidade de Grandes Rios, onde se inflete 
para nordeste, penetrando a seguir na Folha SF.22 
Paranapanema. 

Com relação à espessura da Formação Rio do Rasto, White, 
I. C. (1908) referiu-se a valores variáveis entre 100 e 150 m na 
estrada do Rio do Rasto, entre Lauro Müller e Bom Jardim. 
Posteriormente, Gordon Júnior (1947) estimou uma espessura 
total da ordem de 200 a 240 m para os membros Serrinha e Morro 
Pelado, que compunham essa formação, e que o Membro Rio do 
Rasto Inferior (= Membro Serrinha, de GORDON JÚNIOR, 1947, 
ou Formação Esperança, de MAACK, 1947) apresentava 
espessura entre 60 e 100 m, enquanto o Membro Rio do Rasto 
Superior (= Membro Morro Pelado, de GORDON JUNIOR, 1947, 
ou Formação Poço Preto, de MAACK, 1947), mostrava espessura 
de até 40 m. Assinalou que esses sedimentos mostravam-se 
seguidamente afetados pela erosão pré-Botucatu. 

Asmus (1967) referiu-se a valores de 110 m para os 
sedimentos da Formação Serrinha e de 278 m para a Formação 
Morro Pelado. 

Mendes (1967), embora tenha considerado o Membro 
Serrinha como pertencente à Formação Estrada Nova, estimou 
para aqueles sedimentos uma espessura de 40 m, nas 
exposições da rodovia Lauro Müller − Bom Jardim, (SC), local em 
que a Formação Rio do Rasto apresentava, segundo o mesmo 
autor, espessura de 36 m. Na seção-tipo da “Fácies” Serrinha, 
localizada na serrinha dos Machados, rodovia Irati − Porto União, 
(PR), tais sedimentos exibiam espessura de 40 m, enquanto na 
rodovia Ponta Grossa − Guarapuava, mostravam espessura de 
100 m. 

Segundo Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), a 
Formação Rio do Rasto apresentava espessura máxima de 705 m 

no poço 2-CM-1-PR, perfurado em Campo Mourão, no Estado do 
Paraná. 

Mendes (1969), tendo atribuído à Formação Rio do Rasto 
somente os sedimentos incluídos no Membro Pelado, referiu-se a 
uma espessura pouco superior a 36 m, nas exposições da 
estrada do Rio do Rasto, e superior a 185 m nas exposições da 
Serra do Espigão, ao longo da BR-116, entre Papanduva e Lages. 
Acrescentou que tal variação de espessura poderia ser creditada 
à atividade erosiva pré-Botucatu ou à gradação lateral Rio do 
Rasto/Serrinha. 

Tommasi e Roncarati (1970), na região nordeste de Santa 
Catarina e sudeste do Paraná, atribuíram à Formação Serrinha 
espessura em torno de 110 m, e à Formação Morro Pelado 
aproximadamente 250 m. 

Guazelli e Feijó (1970), no mapeamento do centro-leste e do 
sudeste de Santa Catarina, referiram-se a espessuras variáveis 
entre 400 m na porção norte dessa área, e 230 m num poço de 
Torres, RS, para os sedimentos incluídos no Grupo Rio do Rasto. 

Andrade e Soares (1971), trabalhando na região centro-leste 
do Paraná, consideraram que a Formação do Rio do Rasto 
apresentava, aí, espessura de 220 m. 

Tommasi (1973) assinalou que a Formação Serrinha chegava 
a atingir espessuras da ordem de 150 m, tendo referido à 
Formação Morro Pelado espessura máxima de 200 m no norte de 
Santa Catarina e sul do Paraná. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) 
consideraram que os sedimentos da Formação Rio do Rasto 
mostravam espessura de até 400 m ao longo da faixa de 
exposição de flanco leste da bacia sedimentar do Paraná. Tendo 
considerado essa unidade litoestratigráfica subdividida nos 
membros Serrinha e Morro Pelado (superior), registraram que os 
contatos do primeiro com a Formação Teresina eram 
concordantes e gradacionais, enquanto os contatos do segundo 
com as formações Rosário do Sul, Pirambóia e Botucatu eram 
através de discordância erosiva. 

Em resumo, na Folha SG.22 Curitiba, o contato inferior da 
Formação Rio do Rasto com a Formação Teresina é concordante 
e gradacional, ao passo que o contato superior daquela unidade 
com a Formação Botucatu é discordante, a não ser quando 
presentes, aí, os sedimentos fluviais Pirambóia, que tornam tais 
contatos possivelmente concordantes, a exemplo do que ocorre 
nas folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 Porto Alegre, onde há 
gradação entre as formações Rio do Rasto e Rosário do Sul 
(HORBACH et al., 1986). 

 
1.2.25.4.3 − Posição estratigráfica 

Em trabalho desenvolvido na região de Bitumirim, Guamiranga, 
Irati e Turvo, no sudeste do Estado do Paraná, Asmus (1965) 
referiu-se à alternância de sedimentos da Formação Teresina 
com litologias pertencentes provavelmente à Formação Serrinha, 
na estrada Irati − Relógio. Mencionou, ainda, que tal recorrência já 
havia sido anteriormente assinalada por Mendes (1962 apud 
ASMUS, 1965). 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) tendo 
considerado a Formação Rio do Rasto constituída pelos membros 
Serrinha (inferior) e Morro Pelado (superior), registraram que os 
contatos do primeiro com a Formação Teresina eram 
concordantes e gradacionais, enquanto os contatos do segundo 
com as formações Rosário do Sul, Pirambóia e Botucatu eram 
através de discordância erosiva. 

Em resumo, na Folha SG.22 Curitiba, o contato inferior da 
Formação Rio do Rasto com a Formação Teresina é concordante 
e gradacional, ao passo que o contato superior daquela unidade 
com a Formação Botucatu é discordante, a não ser quando 
presentes, aí, os sedimentos fluviais Pirambóia, que tornam tais 
contatos possivelmente concordantes, a exemplo do que ocorre 
nas folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 Porto Alegre, onde há 
gradação entre as formações Rio do Rasto e Rosário do Sul 
(HORBACH et al., 1986). 
 
1.2.25.4.4 − Litologias e ambiente de deposição 

A Formação Rio do Rasto, na Folha SG.22 Curitiba, é constituída 
por argilitos, siltitos, arenitos e raras camadas de calcário. Esses 
litotipos apresentam colorações avermelhadas rosadas ou 
esverdeadas. Como estruturas primárias, exibem laminações dos 
tipos plano-paralela, cruzada e ondulada, além de estratificação 
cruzada. Os argilitos são os litotipos mais frequentes, ocorrendo 
intercalados com os siltitos. Os arenitos são médios a finos, 
micáceos, sob a forma de lentes de possança variada, 
intercalados nos outros litotipos. 
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No que concerne ao ambiente de deposição dessa unidade 
litoestratigráfica, inúmeros dados de trabalhos anteriores 
(MENDES, 1967; MÜHLMANN et al., 1974; SCHNEIDER et al., 
1974; GAMA JÚNIOR, 1979a, etc.) levam a se admitir que o 
mesmo evoluiu do ambiente de deposição em amplas planícies 
de marés para o de depósitos continentais fluviais. A 
sedimentação marinha desenvolvida em grandes extensões na 
Bacia do Paraná, que começara com a deposição da Formação 
Palermo, persistiu, com variações, até a sedimentação da 
Formação Rio do Rasto, a qual, encerrando o ciclo da 
sedimentação marinha, inaugurou, por outro lado, uma nova fase 
de sedimentação de características francamente fluviais. 
 
1.2.25.4.4 − Idade e paleontologia 

Determinações palinológicas realizadas por Daemon e Quadros 
(1969, 1970) indicaram idade referente ao Permiano Superior 
(Kazaniano) para a deposição dos sedimentos da Formação Rio 
do Rasto.  

Barberena e Daemon (1974) referiram-se à presença de 
anfíbio labirintodonte em sedimentos de fácies Serrinha, na Serra 
do Cadeado, PR, o qual, preliminarmente definido com Platyops, 
associado à ocorrência já conhecida de Endothiodon, teria 
permitido a indicação de idade entre o topo do Kazaniano 
Superior e a base do Tartariano Inferior para os sedimentos da 
referida fácies. 

Relatando a presença de réptil dicinodonte Endothiodon em 
sedimentos da Formação Rio do Rasto na serra do Cadeado, 
(PR), Barberena e Araújo (1974) consideraram que tal fóssil 
preencheria a lacuna paleofaunística, em relação aos tetrápodes, 
existentes entre os mesossaurídeos da Formação Irati 
(Kunguriano) e os répteis da Formação Santa Maria (Charanense 
a Ischigualastense). 

Posteriormente, Barberena, Correia e Aumond (1980), em 
função do registro de tetrápodes fósseis da serra do Cadeado, 
provenientes da Formação Rio do Rasto, consideraram que tal 
paleofauna se constituía no primeiro registro fóssil, na América do 
Sul, de anfíbios e répteis referíveis ao Permiano Superior 
(Tartariano), em sedimentos continentais. Em virtude da 
redeterminação de Platyops como Australerpeton, esses autores 
indicaram que a Formação Rio do Rasto estava contida no Andar 
Tartariano (inferior a médio), correlacionada à Zona de 
Cistecephalus do Sistema Karroo. 

Considerando os estudos palinológicos referidos aos 
sedimentos desta unidade, assim como a presença de 
vertebrados fósseis provenientes da serra do Cadeado no Estado 
do Paraná, e, tendo em vista as relações de contato envolvendo 
as formações Rio do Rasto e Botucatu (discordância erosiva), 
admite-se que os litotipos da primeira tenham sido depositados 
em um intervalo de tempo do Kazaniano Superior ao Tartariano 
Médio. Salienta-se, entretanto, que, devido à presença, em 
sedimentos desta unidade, no Rio Grande do Sul, de anfíbio fóssil 
do gênero Pareiasaurus, conforme Barberena, Lavina e Becker 
(1981), tais sedimentos poderiam ser correlacionados à Zona 
Daptocephalus do Karroo (Tartariano Superior). Considerando a 
possibilidade de que, em determinadas áreas da Folha SG.22 
Curitiba, o contato Rio do Rasto/Piramboia possa ser gradacional 
(VIEIRA, 1973), admite-se a possibilidade de que futuros 
trabalhos possam localizar vertebrados fósseis semelhantes aos 
que ocorrem no Rio Grande do Sul, ampliando assim a deposição 
da Formação Rio do Rasto, nesta parte da bacia, até o Tartariano 
Superior. 

O registro fossilífero dos sedimentos da Formação Rio do 
Rasto abrange, além dos vertebrados, pelecípodes, 
conchostráceos, fragmentos de plantas e palinomorfos. 

Gordon Júnior (1947) registrou a presença, na serra do 
Panelão, município de Bom Retiro (SC), de uma fauna de 
bivalves, cuja espécie mais característica era Solenomorpha 
similis, em uma camada de arenitos aproximadamente 30 m 
abaixo da base do Membro Morro Pelado. 

Mendes (1954) registrou a presença de conchostráceos 
associados a ostracodes bivalves e aos vegetais Phyllotheca ? 
sp., Pecopteris sp., e Glossopteris sp. Nos arredores de Poço 
Preto, em Santa Catarina, tendo identificado, em corte da ferrovia 
Poço Preto − Porto União, os conchostráceos Orthothemus 
regularis (Reed), em siltitos e argilitos, e Monoleiolophus 
unicostatus (Reed), Palaeolimnadiopsis subalata (Reed) e Leaia 
pruvosti Reed em argilitos. Nesta mesma ferrovia, nas 
proximidades do rio Timbó, foi registrada, pelo mesmo autor, a 
presença de Euestheria langei ? Mendes 1954, enquanto na 
rodovia Prudentópolis − Guarapuava, além de conchostráceos, 

esse investigador identificou Phyllotheca ? sp, Pecopteris sp. e 
Glossopteris sp. 

Mendes (1967) referiu-se à presença, na fácies Serrinha, dos 
pelecípodes Leinzia similis (Holdhaus) e Terraiopsis altissima 
(Holdhaus) e de restos de planta, Glossopteris, Pecpteris, etc., 
tendo mencionado que os sedimentos da Formação Rio do Rasto 
incluíam Palaeomutela ? platinensis (Reed.), Estherites regularis 
(Reed), Inkus unicostatus (Reed), Palaeolimnadiopsis subalata 
(Reed), Leaia pruvosti Reed e impressões de plantas similares às 
de Phyllotheca e Pecopteris.  

Mühlmann et al. (1974) forneceram relação mais detalhada 
sobre o conteúdo fossilífero da Formação Rio do Rasto. 

 
1.2.26 − Grupo São Bento 
 
1.2.26.1 − Generalidades 

Ao estabelecer o “Sistema” de Santa Catarina, White, I. (1908) 
atribuiu à “Série” São Bento as “Camadas Vermelhas do Rio do 
Rasto", o grés de São Bento e as eruptivas da Serra Geral. O 
nome dessa “Série” deriva do rio homônimo que corre na parte 
sudeste do Estado de Santa Catarina, ao longo do qual se 
expõem as rochas referidas. Em função da correlação admitida 
dos sedimentos avermelhados da região de Santa Maria, RS, com 
as “Camadas Vermelhas do Rio do Rasto", esta última foi 
considerada triássica, bem como posicionada na base da “série”.  

Segundo Oliveira (1927), a “Série” São Bento era constituída 
pelo Grupo Rio do Rasto, Arenito de Botucatu e Eruptivas da 
Serra Geral, de idade triássica, com possibilidades dos 
sedimentos Rio do Rasto comportarem estratos permianos, em 
função da presença de plantas fósseis. A denominação “Arenito 
de Botucatu” empregada por esse autor foi creditada a Campos 
(1889) que denominou “Grés” de Botucatu aos arenitos expostos 
na serra homônima, no Estado de São Paulo. 

Em trabalho desenvolvido no referido estado, Pacheco (1927) 
introduziu a designação “Pirambóia” para denominar sedimentos 
de origem fluvial estratigraficamente situados na base do Arenito 
de Botucatu. 

O Arenito Caiuá foi introduzido na “Série” São Bento por 
Washburne (1930) que, trabalhando no Estado de São Paulo, 
considerou que tal rocha ocorria sobre os derrames basálticos. 

De acordo com trabalho desenvolvido por Rocha e Scorza 
(1940), a “Série” São Bento era constituída pelo Arenito de 
Botucatu e as Eruptivas da Serra Geral, enquanto os “andares” 
Teresina e Santa Maria compunham a “Série” Rio do Rasto. 

Maack (1947) atribuiu à “Série” São Bento o Grupo Botucatu, 
as lavas da Serra Geral e o Arenito Caiuá, sendo aquele grupo 
constituído pela “Fácies” Pirambóia e pelo Arenito Botucatu. 

Em trabalho desenvolvido na região sudeste do Estado do 
Paraná, Asmus (1965) considerou a “Série” São Bento composta 
pelas formações Botucatu, Serra Geral e Caiuá. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) incluíram no Grupo 
São Bento as formações Santa Maria, Botucatu, Serra Geral e 
Caiuá. 

Tommasi e Roncarati (1970), em trabalho desenvolvido na 
região nordeste de Santa Catarina e sudeste do Paraná, 
apresentaram uma coluna estratigráfica, na qual figuravam as 
formações Botucatu e Serra Geral sem serem enquadradas em 
qualquer grupo. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974), no mapeamento da 
Folha SG.22 Curitiba ao milionésimo, consideraram o Grupo São 
Bento constituído pelas formações Botucatu e Serra Geral, bem 
como pelas intrusivas alcalinas mesozoicas. 

Mühlmann et al. (1974) referiram-se ao Grupo São Bento 
como sendo constituído essencialmente de arenitos finos a 
médios (Botucatu) e basaltos de idade juracretácea (Serra Geral), 
situados estratigraficamente acima das formações Pirambóia e 
Rosário do Sul. 

Efetuando uma revisão estratigráfica da Bacia do Paraná, 
Fulfaro, Gama Júnior e Soares (1980) incluíram no Grupo São 
Bento as formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral, 
considerando a Formação Caiuá como pertencente ao Grupo 
Bauru. 

No presente trabalho, o Grupo São Bento é considerado 
dividido nas formações Pirambóia, Botucatu e Serra Geral. 
 
1.2.26.2 − Formação Botucatu 
 
1.2.26.2.1 − Generalidades 

A denominação Botucatu foi empregada originalmente por 
Campos (1889) quando designou de “Grés de Botucatu” os 



 202  

arenitos que formam a serra homônima no Estado de São Paulo. 
De início, tal unidade abrangia, na sua porção inferior, sedimentos 
fluviais que foram posteriormente agrupados na Formação 
Pibambóia, e intercalações de arenitos eólicos nos derrames 
basálticos. Segundo Campos (1889), a seção tipo desta formação 
está situada ao longo da ferrovia que liga as cidades de Conchas 
e Botucatu no Estado de São Paulo. 

Posteriormente, White, I. C (1908) denominou de “Grés de 
São Bento” a unidade superior da “Série Sedimentar” do Sistema 
de Santa Catarina, em trabalho desenvolvido neste estado. 

A terminologia Arenito Botucatu foi utilizada em inúmeros 
trabalhos desenvolvidos a seguir, tais como os de Oliveira (1916, 
1927, 1930b), Du Toit (1927), Moraes Rego (1930a), Oppenheim 
(1934), Guimarães (1936b) e Rocha e Scorza (1940), ficando 
consagrada na literatura geológica sobre a Bacia Sedimentar do 
Paraná. 

Em trabalho realizado no Estado de São Paulo, Pacheco 
(1927) reuniu, sob a designação Pirambóia, os sedimentos de 
origem fluvial estratigraficamente situados na base do Arenito 
Botucatu. 

Moraes Rego (1936) usou a designação “Arenito de Botucatu” 
para nomear os sedimentos arenosos incluídos nos basaltos. Ao 
conjunto de sedimentos posicionados entre o topo do “Andar 
Guarei” e as eruptivas básicas da Serra Geral, esse autor chamou 
de “Arenitos de Pirambóia”. 

Gordon Júnior (1947) também usou a designação Arenito de 
Botucatu para se referir aos arenitos eólicos que, conformando 
espesso pacote de sedimentos, encontravam-se 
estratigraficamente posicionados abaixo do derrame inferior de 
lavas basálticas da Formação Serra Geral. Na mesma época, 
Maack (1947) se referiu a esse pacote sedimentar chamando-o 
de Arenito São Bento Inferior ou Botucatu, constituído por 
depósitos em forma de dunas, escudos arenosos e sedimentares 
fluviais de depressões desprovidas de escoamento. 

Salamuni e Bigarella (1967a) consideraram a Formação 
Botucatu incluindo os sedimentos da base do Grupo São Bento, 
estratigraficamente sotopostos e intercalados nos derrames 
basálticos, abrangendo os arenitos eólicos e as fácies Santana e 
Pirambóia. 

Segundo Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), a 
Formação Botucatu se constituía de uma fácies arenosa, eólica, 
com estratificação cruzada característica, abaixo da qual, 
localmente, ocorria uma fácies passando de fluvial a lacustre, 
representada pelas camadas Santa Maria, Pirambóia e Santana, 
conforme trabalhos de Sanford e Lange (1960) e Bortoluzzi e 
Barberena (1967). 

Tommasi e Roncarati (1970), em trabalho de mapeamento 
geológico efetuado na região nordeste de Santa Catarina e 
sudeste do Paraná, consideraram a Formação Botucatu como 
sendo constituída por arenitos finos, médios e grosseiros 
apresentando estratificação cruzada acanalada, tipo eólica. 
Mencionaram, ainda, que “... Em algumas partes da área, mas 
com maior desenvolvimento na região de Porto União, ocorre uma 
fácies fluvial, representada por arenitos finos a médios, argilosos, 
com estrutura de corte e preenchimento”. 

Em trabalho realizado na região centro-leste e sudeste de 
Santa Catarina, Guazelli e Feijó (1970) referiram-se à Formação 
Botucatu, incluindo arenitos de granulação fina a média, grãos 
arredondados a subarredondados recobertos por fina película 
argilosa, apresentando notável estratificação cruzada. Referiram-
se, também, ao fato de que, nessa região, não ocorria a fácies 
Pirambóia, que se posicionava na base da Formação Botucatu 
em outras porções da bacia.  

Andrade e Soares (1971), em mapeamento geológico na 
região centro-leste do Paraná, consideraram a Formação 
Botucatu como sendo composta por duas porções: a superior, 
caracterizada por um arenito amarelo, quartzoso, fino a médio, 
friável, com grãos arredondados e foscos, bem selecionados; a 
inferior, composta por um arenito branco, fino a médio, com grãos 
subarredondados, caulínico, apresentando estratificação plano-
paralela e cruzada acanalada, bem como leitos conglomeráticos. 

Vieira (1973), fazendo levantamentos nas regiões centro e 
nordeste do Paraná e centro-sul de São Paulo, referiu-se às 
formações Pirambóia e Botucatu, a primeira constituída por 
arenitos brancos, de granulação média, com estratificação 
cruzada e leitos argilosos esverdeados, a segunda por arenitos 
róseos de granulação média, bem selecionados, com grãos 
foscos, mostrando notável estratificação cruzada e sendo 
conglomeráticos na base. 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) referiram-se à Formação 
Botucatu como consistindo de arenitos quartzosos, finos a 
médios, localmente feldspáticos, mostrando seus grãos 

recobertos por fina película ferruginosa, vermelha, e exibindo 
estratificação cruzada eólica característica. Localmente, esses 
arenitos se associavam à fácies fluvial e/ou fluvio-lacustrina 
(fácies Pirambóia e Santana). Mühlmann et al. (1974) e Schneider 
et al. (1974) consideraram a Formação Botucatu constituída de 
arenitos avermelhados, finos a médios, normalmente bimodais, 
friáveis, com grãos foscos e geralmente bem arredondados, 
depositados por atividade eólica em ambiente desértico. À 
Formação Pirambóia foram atribuídos arenitos esbranquiçados, 
amarelados e avermelhados, médios a muito finos, síltico-
argilosos, com grãos polidos (subangulares a subarredondados) e 
mostrando intercalações de finas camadas de argilitos e siltitos, 
depositados em ambientes continental fluvial. 

Segundo Fulfaro, Gama Júnior e Soares (1980), a Formação 
Botucatu mostrava-se constituída por sedimentos eólicos, 
incluindo, muito localmente, depósitos aquosos de areia 
conglomeráticas (fácies torrencial), bem como siltitos e lamitos 
(fácies lacustre). 

No presente relatório, a Formação Botucatu é apresentada 
como constituída por arenitos de coloração vermelha, rósea ou 
amarela clara, finos a médios, bem selecionados, maturos, 
apenas localmente feldspáticos, com estratificação cruzada 
tangencial de grande porte, depositados por ação eólica em 
ambiente desértico. Localmente, nas suas porções basais, esses 
arenitos incluem argilitos, siltitos e arenitos conglomeráticos de 
ambiente fluvial, que têm sido denominados, no seu conjunto, de 
Formação Pirambóia (TOMMASI; RONCARATI, 1970; 
ANDRADE; SOARES, 1971), unidade esta que não foi aqui 
separada da Formação Botucatu por razões tão-somente de 
escala de mapeamento. 

 
1.2.26.2.2 − Distribuição na área e espessura 

No âmbito da Folha SG.22 Curitiba, a Formação Botucatu se 
distribui sob a forma de uma estreita, irregular e contínua faixa, 
com direção geral NNO-SSE, que acompanha a escarpa basáltica 
da Serra Geral. Em duas regiões, essa faixa se inflete 
expressivamente para oeste: nas regiões de Lages e de Porto 
União, em função, respectivamente, das estruturas “Domo de 
Lages” e “Alto de Porto União”. 

Várias ocorrências, pequenas e isoladas, dessa formação, em 
geral correspondentes a morros-testemunhos, também se 
constatam em vários locais da Folha SG.22 Curitiba, próximas à 
faixa de ocorrência principal acima aludida. 

Os sedimentos depositados em condições subaquosas 
(“Formação Pirambóia”) ocorrem notadamente nas regiões de 
Porto União, Serra da Esperança, Vargeão e Correia Pinto. 

No norte da folha, a faixa principal da Formação Botucatu se 
inflete para nordeste, na região do Arco de Ponta Grossa, para 
logo penetrar na Folha SG.22 Paranapanema. 

A maior espessura medida dos sedimentos da Formação 
Botucatu, 505 m, foi referida por Northfleet, Medeiros e Mühlmann 
(1969) ao poço 2-SD-1-MT (São Domingos, Mato Grosso do Sul). 
Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) consideraram 
esta unidade como apresentando ocorrência generalizada na 
Bacia do Paraná, com espessuras que raramente ultrapassavam 
100 m. 

Na Folha SG.22 Curitiba, na região nordeste de Santa 
Catarina e sudeste do Paraná, Tommasi e Roncarati (1970) 
registraram espessura máxima de 130 m para essa formação na 
área de Porto União, assinalando redução dessa espessura para 
norte e sul, até valores em torno de 60 m. As espessuras 
referidas por esses autores englobariam os sedimentos fluviais 
que ocorrem na porção inferior dessa unidade, notadamente na 
área de Porto União. 

Em trabalho realizado na região centro-leste e sudeste de 
Santa Catarina, Guazelli e Feijó (1970) referiram-se a uma 
espessura variável de 40 a 75 m para os arenitos da Formação 
Botucatu, registrando, entretanto, que localmente tal dimensão 
poderia ser maior ou menor. Andrade e Soares (1971), 
trabalhando na região centro-leste do Paraná, registraram, na 
serra da Esperança, espessura de 90 m. Vieira (1973), na região 
central e nordeste do Paraná, e centro-sul de São Paulo, registrou 
espessura em torno de 100 m, acrescentando que, em alguns 
locais, ocorria uma redução desse valor para 50 m, enquanto em 
outros, este poderia alcançar 150 m. Tais espessuras 
englobavam sedimentos atribuídos às fácies eólica (Botucatu) e 
fluvial (Pirambóia). 

Tommasi (1973), tendo considerado a Formação Botucatu 
constituída por sedimentos de origem eólica e fluvial, assinalou 
espessura máxima de 250 m para tais depósitos, acrescentando 
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que as maiores espessuras coincidiam com altos estruturais, 
representados, na Folha SG.22 Curitiba, pelo Alto de Porto União. 
 
1.2.26.2.3 − Posição estratigráfica 

A Formação Botucatu se encontra depositada sobre litotipos da 
Formação Rio do Rasto, ocorrendo, entre ambas, uma superfície 
de erosão, configurando contato discordante. O contato superior 
daquela unidade com as lavas basálticas da Formação Serra 
Geral, embora possa ser considerado discordante, devido à 
natureza das rochas que se justapõem (arenitos/basaltos), não 
representa uma interrupção no processo de deposição eólica, 
uma vez que arenitos dessa natureza se encontram intercalados 
nos derrames, evidenciando continuidade do processo eólico, 
após o início das corridas de lavas. 

Ainda com relação ao contato inferior da Formação Botucatu 
com a Formação Rio do Rasto, considera-se, no caso da 
presença, naquela, da sedimentação fluvial de base “Pirambóia”, 
a possibilidade de que tal contato seja gradacional, a exemplo do 
que foi descrito no Rio Grande do Sul por Horbach et al. (1986) 
relativamente à passagem Rio do Rasto/Rosário do Sul. 

 
1.2.26.2.4 − Litologias e ambiente de deposição 

A Formação Botucatu, na Folha SG.22 Curitiba, é composta por 
arenitos de coloração vermelha, rósea ou amarela clara, friáveis 
de granulação fina a média, bem selecionados, maturos, apenas 
localmente feldspáticos. A coloração e a cimentação, nesses 
sedimentos, estão relacionados à presença de óxidos de ferro. A 
silicificação que por vezes apresentam, é atribuída, por outro lado, 
a processos secundários recentes, responsáveis pela dissolução 
dos grãos detríticos e precipitação de calcedônia, em função de 
variações físico-químicas do meio produzidas em razão de 
flutuações do nível freático. 

A principal feição deposicional dos arenitos da Formação 
Botucatu é a estratificação cruzada tangencial de médio a grande 
porte. Segundo Almeida (1954), esses arenitos se apresentam 
como um empilhamento de corpos prismáticos ou uniformes, 
achatados, alongados na direção do vento, limitados por 
superfícies de pequena concavidade voltada para cima, inclinada 
até 12° para barlavento e até 30° para sotavento. D e acordo com 
Fulfaro, Gama Júnior e Soares (1980), corpos em que as lâminas 
cruzadas atingem, de sua base tangencial a seu topo truncado, 
até 15 m de altura não são raros; entretanto, os valores 
dominantes dessa altura seriam da ordem de 5 m. 

Os sedimentos relacionados à Formação Pirambóia 
consistem em argilitos, siltitos e arenitos conglomeráticos, de 
coloração variando do vermelho ao amarelo esbranquiçado, com 
estratificação plano-paralela e cruzada de pequeno a médio porte.  

O ambiente de deposição evoluiu de continental fluvial, na 
base da unidade (“Formação Pirambóia”), a eólico, na parte 
superior da unidade, persistindo este ambiente mesmo após os 
primeiros derrames de lavas basálticas da Formação Serra Geral. 

Salamuni e Bigarella (1967a), através do estudo de 
paleocorrentes, tendo em vista a determinação das principais 
direções dos ventos no deserto Botucatu, consideraram que, na 
porção sul da bacia, os ventos eram provenientes de oeste-
sudoeste, enquanto, a norte, predominaram ventos oriundos de 
norte-nordeste. 

 
1.2.26.2.5 − Idade e paleontologia 

Como na Formação Botucatu (sedimentos eólicos) não há fósseis 
que permitam sua datação, a idade atribuída à mesma advém de 
datações de outras unidades litoestratigráficas, posicionadas 
abaixo (Formação Rosário do Sul, do Rio Grande do Sul, correlata 
da Formação Pirambóia) e acima (Formação Serra Geral) da 
presente unidade. 

Para a Formação Rosário do Sul, tem sido admitida idade 
referente ao Triássico Superior, em função de abundante fauna 
de répteis fósseis. Para o início da atividade vulcânica da 
Formação Serra Geral, por outro lado, tem-se fixado 
aproximadamente 110 MA (Folha SG.22 Curitiba). Desta forma, a 
deposição dos sedimentos eólicos da Formação Botucatu se 
verificou, provavelmente, do Triássico Superior aos tempos 
cretáceos. 

Leonardi e Godoy (1980) estudaram registros icnológicos da 
Formação Botucatu no Estado de São Paulo. Na Formação 
Pirambóia, o conteúdo fossilífero consiste em conchostráceos e 
ostracodes, com presença de Lycopodiopsis derbyi. 

 
1.2.26.3 − Formação Serra Geral 
 

1.2.26.3.1 − Generalidades 

Esta formação compreende, nas folhas SG.22 Curitiba e SG.21 
Asunción, uma sequência de lavas de composição basáltica, 
dominante na porção basal da unidade, e outra sequência de 
lavas de composição riodacítica a riolítica. Além dos derrames de 
vulcanitos básicos e ácidos, fazem parte desta unidade diques e 
sills básicos intrusivos em formações sedimentares sotopostas. 
Também fazem parte arenitos intertrapianos, lentes e/ou 
camadas arenosas que evidenciam a continuidade do clima 
desértico da Formação Botucatu durante as manifestações 
vulcânicas dessa unidade litoestratigráfica. 

As rochas dessa unidade já tinham sido motivo de estudos 
isolados no século passado. Derby (1878) assinalou “a existência 
de um trapp amygdalóide e porphyrítico, aparentemente uma 
espécie de trachite”, na região da Serra da Esperança, no Estado 
do Paraná, com idade provável mesozoica. Hussak (1889 apud 
CORDANI; VANDOROS, 1967) apresentou trabalho pioneiro de 
petrografia sobre “augito-porfiritos de Paranapanema”. 

Mas foi White, I. C. (1908) que propôs que se chamasse de 
“rochas eruptivas da Serra Geral” as vulcânicas básicas que 
ocorrem ao longo da estrada Lauro Müller − São Joaquim, em 
Santa Catarina. 

Descrições de reconhecimento básico do vulcanismo da Serra 
Geral foram realizadas por Baker (1923), que correlacionou este 
evento vulcânico ao existente na África do Sul, na Bacia do 
Karroo. 

Os primeiros estudos petrográficos sobre essa formação 
foram realizados por Guimarães (1933 apud CORDANI; 
VANDOROS, 1967), seguidos pelo trabalho de Walther (1938). 

Maack (1947) descreveu as manifestações vulcânicas deste 
evento nos Estados de Santa Catarina e Paraná, em 
levantamento de geologia regional, distinguindo entre “as lavas da 
Serra Geral ou trapp do Paraná” dois tipos principais de rochas: 
meláfiros e diabásios. Registrou, na região de Guarapuava e em 
outras, a existência de diabásio-porfiritos. 

Gordon Júnior (1947) redefiniu as “eruptivas da Serra Geral” 
de White, I. C. (1908) como Formação Serra Geral. 

Leinz (1949) realizou trabalho sistemático sobre as rochas 
vulcânicas dessa formação, determinando idade rética (Triássico 
Superior) para os derrames. Constatou, também, que as direções 
principais das corridas de lava, no sul, eram oblíquas às linhas 
Torres − Posadas e São Gabriel − Santa Maria. Considerou, por 
outro lado, que a composição dos derrames era basáltica, exceto 
no topo das sequências, onde assinalou litotipos mais ácidos, que 
classificou de leidleítos. 

Putzer (1953) classificou a tectônica que afetou as rochas 
desta formação como diastrofismo “germanótipo”. 

Maack (1953), no mapa geológico do Estado do Paraná, em 
escala 1:750 000, cartografou “andesitos porfiríticos na capa do 
derrame do Trapp-Paraná” nas regiões de Guarapuava e mais ao 
sul, e ainda, nas proximidades de Pitanga, Manoel Ribas e 
Ivainópolis, Schneider (1964) salientou a existência de uma 
diferenciação mais ácida do magma na região nordeste do Rio 
Grande do Sul e zonas limítrofes com Santa Catarina. Definiu as 
rochas desta sequência vulcânica como pertencentes à província 
petrográfica álcali-cálcica ou “Pacífica”. Salientou, também, a 
grande semelhança litoquímica destas rochas com as das 
províncias de Kaokofeld (África do Sudoeste), Deccan (Índia), 
Mullskye I (Província Terciária Norte Britânica) e Lassen Peak, 
Electric Peak, Sierra Nevada e San Francisco Mountains (Estados 
Unidos da América). 

Bossi e Fernández (1963), em estudos realizados nas 
formações de rochas efusivas e hipoabissais gonduânicas do 
Uruguai, identificaram rochas desde basaltos até riolitos, sendo 
estes últimos posteriores aos primeiros, o que sugeria um 
fenômeno de diferenciação. 

Leinz et al. (1966) focalizaram os conhecimentos de até então 
sobre a Formação Serra Geral, retomando os tópicos espessura, 
volume, estruturas, número de derrames e variação 
composicional. Citaram que a maior espessura dessa formação, 
quase alcançando 1800 m, ocorria na zona de Presidente 
Epitácio, sendo que o perfil elétrico de um poço nessa zona 
indicava a existência de 32 corridas de lavas, com espessuras 
individuais ao redor de 80 m. Comentaram, enfim, a 
heterogeneidade das lavas, analisando vidros basálticos e ácidos, 
dos perfis Lauro Müller − São Joaquim e Tainhas − Faxinal, 
respectivamente. 

Cordani e Vandoros (1967) realizaram estudos petrográficos e 
litoquímicos para desvendar a gênese dessas rochas vulcânicas, 
evidenciando a existência não só de rochas de composição 
basáltica, mas também de composição ácida. 
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Trabalhos concernentes à evolução química das rochas desta 
formação tiveram seu início com Issler e Rosito (1968) e Issler 
(1970), seguidos dos trabalhos de Rüegg (1975, 1976), Rüegg e 
Amaral (1976), Rüegg e Wernick (1976), entre outros. 

Os dados geocronológicos desta sequência de rochas vêm se 
acumulando desde os trabalhos de McDougall e Rüegg (1966), 
Amaral et al. (1966), Melfi (1967b) e Cordani (1970), 
estabelecendo a fase principal da manifestação vulcânica entre 
115 e 130 MA, no Cretáceo Inferior. Cordani (1974) fez um 
apanhado das datações disponíveis até aquele momento para as 
folhas SG.22 Curitiba e SG.21 Asunción. Cordani, Sartori e 
Kawashita (1980) elaboraram a síntese da maior importância para 
proposição de um modelo evolutivo genético das rochas 
vulcânicas da Bacia do Paraná. Recentemente, o trabalho de 
Sartori, Bortolotto e Kawashita (1982) ampliou o acervo 
geocronológico para estas rochas. 

Schneider (1970), em um perfil geológico feito de Foz do 
Iguaçu (PR) e Serra da Esperança (PR), registrou a ocorrência de 
efusivas pórfiras a que denominou de “andesina-basalto pórfiro”. 

Silva Filho (1971), na descrição de perfil do túnel adutor da 
Barragem de Passo Fundo, mencionou a presença de rochas 
porfíricas que atribuiu a formação subsuperficial. Também citou a 
grande extensão de rochas brechoides. 

Minioli, Ponçano e Oliveira (1971) focalizaram a extensão do 
vulcanismo cretáceo que afetou a parte oriental da plataforma 
brasileira, ligando-o ao que ocorreu nas bacias do Maranhão e 
Amazonas. Sugeriram que esse vulcanismo se processou de 
norte ou noroeste para sul ou sudeste. 

Roisenberg (1974), em estudo detalhado de argilo-minerais 
das rochas basálticas, reconheceu a existência de três províncias 
petrográficas distintas: a primeira, de rochas basálticas com 
olivina , nos bordos da Bacia; a segunda, de basalto e diabásios 
sem olivina; a terceira, de caráter ácido. 

Sartori e Maciel Filho (1976) advogaram origem dos derrames 
ácidos, da região de Santa Maria (RS), por contaminação crustal, 
baseados em estudos isotópicos de estrôncio. Sugeriram, 
também, a reformulação do perfil de um derrame basáltico de 
Leinz (1949), considerando a zona vítrea como um derrame 
individual. 

Paiva Filho, Andrade e Scheibe (1978) realizaram 
reconhecimento do “Domo de Vargeão (SC)”, classificando-o 
como uma janela estratigráfica. 

Szubert, Grazia e Shintaku (1979) efetuaram estudos com 
objetivo principal de desvendar as mineralizações de cobre da 
região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e de seu 
prolongamento para a porção sudoeste de Santa Catarina, 
expandindo a cartografia das rochas ácidas às áreas estudadas. 

Szubert (1979) propôs um esquema interpretativo que 
pretendeu explicar as variações petrográficas dos derrames da 
Formação Serra Geral. 

Arioli (1980a), na região de Guarapuava, dividiu a Formação 
Serra Geral em 3 unidades: a inferior, constituída por derrames 
basálticos, a intermediária, de derrames também basálticos, 
porém altamente vítreos, e a superior, formada por derrames 
andesíticos a riodacíticos porfiroides. 

Sartori e Gomes (1980) apresentaram um estudo das rochas 
vulcânicas da região de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com 
enfoque geocronológico, concluindo que as razões iniciais de 
Sr87/Sr86 indicavam, para os basaltos s.s., uma origem do manto, 
e, para as efusivas ácidas, uma origem da crosta inferior, por 
fusão parcial. 

Cardani, Sartori e Kawashita (1980), atrás já mencionados, 
apresentaram, para a Formação Serra Geral, datações pioneiras 
pelo método Rb/Sr, sugerindo, para as rochas ácidas, uma 
origem por fusão da crosta inferior. 

Garcia e Marinho (1980) entenderam que a gênese das 
rochas ácidas está ligada, dominantemente, a contaminação, em 
superfície, dos derrames básicos ao se deslocarem sobre as 
areias úmidas da Formação Botucatu. 

Schobbenhaus et al. (1981), no mapa geológico do Brasil, na 
escala 1:2 500 000, mantiveram os limites das ocorrências de 
rochas porfiríticas de Maack (1953) para o Estado do Paraná, e 
introduziram ocorrências de rocha porfirítica e/ou ácidas no 
Estado de Santa Catarina, nas proximidades da cidade de 
Chapecó e ao longo do rio de igual nome, bem como na região de 
Curitibanos, se estendendo para o sul até o rio Pelotas.  

No últimos anos, foram realizados trabalhos concernentes 
principalmente aos aspectos petrográficos, químicos, genéticos e 
estruturais dessas rochas, podendo-se citar, entre outros, os 
trabalhos de Sartori, Bortolotto e Kawashita (1982); Marimon, 
Ayala e Moreira (1982); Moraes et al. (1982); Belliene et al. 
(1982); Sousa e Marques (1982); Roisenberg, Altamirano e Fodor 

(1982); Roisenberg e Vieira Júnior (1982); Sobreiro Neto et al. 
(1982); Guidicini (1982). 

Marimon, Ayala e Moreira (1982) apresentaram uma síntese 
dos dados coligidos pelo Projeto RADAMBRASIL até então, 
detendo-se na caracterização petrográfica e litoquímica das 
sequências básicas e ácidas da Formação Serra Geral, supondo 
processos de contaminação para explicar a gênese da sequência 
ácida. 

No presente relatório, a Formação Serra Geral é entendida 
como constituída por um espesso empilhamento de derrames de 
lavas, dividido em 2 partes: a primeira, basal, correspondente à 
“sequência básica”; a segunda, superior, equivalente à “sequência 
ácida”. Corpos hipabissais, representados por sills e diques de 
diabásios, são encontrados cortando as demais unidades da 
Folha SG.22 Curitiba, e também corpos de arenitos interderrames 
são considerados como parte desta unidade. Geneticamente, as 
efusivas básicas evoluíram por diferenciação até termos 
intermediários porfiroides ou por contaminação até rochas ácidas 
felsíticas. 

Essas litogias evidenciaram idades radiométricas, como se 
verá, adiante, desde o Jurássico Médio-Inferior até o Cretáceo 
Inferior. Geotectonicamente, são a expressão da tectônica rígida 
que acompanhou a abertura do oceano Atlântico, com a 
fragmentação do “Gondwana land”. 

 
1.2.26.3.2 − Posição estratigráfica 

As litologias de Formação Serra Geral representam a expressão 
final do Grupo São Bento. 

As rochas referentes a essas sequências vulcânicas se 
posicionam, estratigraficamente, sobre a Formação Botucatu e 
abaixo da Formação Caiuá. No sudoeste da Folha SG.22 Curitiba, 
são recobertas pela Formação Tupanciretã. 

Gordon Júnior (1947) descreveu o contato das formações 
Serra Geral e Botucatu, na seção tipo da primeira, situada no 
morro Pelado, município de Orleãs, Santa Catarina, da seguinte 
maneira: “A Formação Serra Geral assenta discordantemente 
sobre o Arenito Botucatu. O contato entre o derrame basal e os 
arenitos sobrepostos mergulha cerca de 19° em direç ão quase W, 
e o arenito se adelgaça quase 200 m no espaço de 1 km”. 

O contato da Formação Serra Geral com a Formação Caiuá, 
do Grupo Bauru, é discordante e erosivo. O contato com a 
Formação Tupanciretã é descrito, por outro lado, também como 
discordante, podendo ser encontrados níveis de conglomerados 
na interface entre as duas unidades em questão, de acordo com 
Menegotto, Sartori e Maciel Filho (1968). 

Diques e soleiras de diabásios da Formação Serra Geral 
estão presentes em quase toda a coluna sedimentar gonduânica, 
predominando os primeiros nas formações Palermo, Serra Alta, 
base do Grupo Itararé, base da Formação Botucatu e na 
Formação Irati. Os diques são também encontrados cortando 
unidades pré-cambrianas. 

No nordeste da Folha SG.22 Curitiba, ocorrem muitos diques 
com orientação NO-SE, aproximadamente paralelos ao eixo do 
Arco de Ponta Grossa, com maior concentração na faixa 
Paranaguá − Tibagi. 

Os contatos destes corpos ígneos hipabissais com suas 
encaixantes sedimentares são nítidos, com pequenos efeitos 
térmicos no caso das soleiras, constatando-se recozimento ao 
longo de 1 a 2 m de espessura na encaixante sedimentar. 

Nos últimos anos, com o acúmulo de conhecimentos sobre as 
rochas efusivas básicas e ácidas da Formação Serra Geral, têm 
ocorrido tentativas de empilhamento estratigráfico dessas 
unidades. 

A partir de estudos realizados na área aflorante desta unidade 
no Estado do Rio Grande do Sul, Roisenberg (1974); Sartori, 
Maciel Filho e Menegotto (1975); Szubert, Grazia e Shintaku 
(1979), entre outros, consideraram as rochas de natureza ácida 
sobrepostas à fase inicial do vulcanismo básico. No trabalho de 
Sartori, Maciel Filho e Menegotto (1975), é citada ocorrência de 
um derrame de “vitrófiros” abaixo do derrame de “granófiros”, 
situando-se o primeiro em contato com os derrames básicos. 

Arioli (1980a), em trabalho realizado no Estado do Paraná, 
reforçou a idéia de que, no empilhamento, as rochas básicas 
ocorrem na base e as de natureza andesítica a riodacítica 
porfiroides se posicionam no topo da sequência. 

Dados petrográficos, litoquímicos e paleomagnéticos 
levantados por Belliene et al. (1982), em amostras de quatro 
perfis localizados na escarpa meridional do planalto sul-
riograndense e catarinense, mostraram que, entre os derrames 
basálticos da base de alguns dos perfis analisados, ocorriam 
derrames de natureza intermediária, andesito-basáltica a 
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andesítica, bem como, entremeando os derrames ácidos do topo 
das sequências estudadas, ocorriam rochas de natureza 
andesítica e eventualmente basáltica. 

Rochas basálticas também ocorrem sobre rochas porfiroides, 
nas proximidades de Chapecó, Santa Catarina. Na barragem de 
Foz do Areia (rio Iguaçu), Paraná, rochas vítreas de composição 
riodacítica ocorrem entre derrames básicos e andesíticos, em 
cotas de aproximadamente 700 m.  

Esses fatos indicam que somente levantamentos de detalhe 
poderão esclarecer a real estratigrafia da Formação Serra Geral. 

 
1.2.26.3.3 − Geocronologia 

O vulcanismo fissural da Bacia do Paraná corresponde a uma das 
maiores manifestações de vulcanismo continental do globo, 
sendo caracterizado por sucessões de derrames de lavas 
notadamente básicas toleíticas, além de sills e diques 
subordinados. 

Vários são os trabalhos geocronológicos referentes a esta 
manifestação magmática. A síntese de maior importância é a de 
Cordani, Sartori e Kawashita (1980), que propôs um modelo 
evolutivo genético baseado na geoquímica dos isótopos de 
estrôncio, através da interpretação de cerca de 40 datações 
radiométricas Rb/Sr obtidas em rochas vulcânicas de diferentes 
localidades da Bacia do Paraná. 

O diagrama isocrônico Rb/Sr elaborado por tais autores 
possibilitou a construção de isócronas correspondentes às épocas 
de homogeneização isotópicas das rochas, além de fornecer as 
razões iniciais Sr87/Sr86 dos respectivos sistemas, vinculados 
necessariamente à natureza original do magma. As razões iniciais 
obtidas para os basaltos foram da ordem de 0,710 ou inferior, ao 
passo que para as rochas de natureza ácida, classificadas como 
“vitrófiros e granófiros” por esses autores, foram, 
respectivamente, de 0,722 ± 0,001 e 0,725 ± 0,003. 

Amostras da região de Santa Maria, Folha SH.22 Porto 
Alegre, onde ocorrem as sequências vulcânicas ácidas estudadas 
por Cordani, Sartori e Kawashita (1980), foram analisadas pelo 
método K/Ar, indicando uma média de valores em torno de 120-
125 MA, semelhante aos resultados Rb/Sr obtidos anteriormente. 

Para a Folha SG.22 Curitiba, são disponíveis um total de 12 
datações Rb/Sr, para a Formação Serra Geral (Tab. 1.XXXIX), 
cujos pontos de coleta se encontram discriminados na Figura 
1.143. 

Datações Rb/Sr em rochas efusivas básicas, intermediárias e 
ácidas da Formação Serra Geral, recentemente efetuadas por 
Sartori, Bortolotto e Kawashita (1982), e datações adicionais 
realizadas pelo Projeto RADAMBRASIL em rochas dacíticas 
pórfiras (mancha de Guarapuava e mancha de Xanxerê) e rochas 
ácidas felsíticas (manchas de Palma), vieram somar-se ao 
conjunto radiométrico que havia sido interpretado por Cordani, 
Sartori e Kawashita (1980). Na Figura 1.144, apresenta-se o 
diagrama isocrônico obtido com todos esses dados, destacando-
se as amostras referentes à folha SG.22 Curitiba, representadas 
por simbologia específica. 

De imediato, observa-se, na Figura 1.144, que as novas 
análises enquadram-se no padrão geocronológico Rb/Sr definido 

anteriormente para as rochas de natureza ácida, os “vitrófiros e 
granófiros” de Sartori e Gomes (1980). As amostras classificadas 
petrograficamente como “granófiros” típicos (MSC-17 e JSC-22) 
ou intermediariamente aos “granófiros e vitrófiros” (MSC-19), e o 
riolito felsítico (LA-844) incluem-se satisfatoriamente em 
isócronas de 118 MA 

Do mesmo modo, amostras basálticas (JSC-53, JSC-47), 
dacíticas (JSC-07, JSC-19) e dacíticas pórfiras (LA-800, LA-799, 
LA-1229, LA-1250), adicionalmente analisadas, parecem 
corroborar o padrão geoquímico-geocronológico constatado para 
as rochas basálticas, evidenciando os processos que deram 
origem às rochas intermediárias porfiroides. 

No quadro geocronológico, com base nos dados existentes 
para a Folha SG.22 Curitiba, observa-se que as rochas 
classificadas petrograficamente como basalto, dacitos e dacitos 
pórfiros mostram comportamento isotópico similar, com razão 
inicial relativamente baixa, em torno de 0,706 a 0,709, que 
permite que se admita, preliminarmente, que essas rochas 
tiveram origem por fusão parcial do manto superior, ficando as 
variações petrográficas das mesmas relacionadas a processos de 
diferenciação magmática. Por outro lado, as rochas classificadas 
de riolitos felsíticos, “granófiros” e “vitrófiros” mostram razão 
Sr87/Sr86 inicial mais elevada, em torno de 0,734 a 0,741, o que 
indica forte contaminação crustal do magma que formou as 
mesmas. 

Cordani, Sartori e Kawashita (1980), com base nas razões 
iniciais, propuseram um modelo evolutivo em que o magma, 
originado do manto superior, fundia, graças a sua alta 
temperatura, porções da crosta inferior, contaminando-se com 
estrôncio radiogênico. Trapeamentos momentâneos dos condutos 
de ascensão magmática foram, por esse modelo, a causa da 
formação das rochas ácidas (granófiros e vitrófiros). 

O padrão geocronológico K/Ar das rochas básicas indica um 
ápice do vulcanismo básico em torno de 130 MA, semelhante ao 
que foi assinalado por Amaral et al. (1966), Melfi (1967b), Cordani 
(1974) e Cordani, Sartori e Kawashita (1980). Por outro lado, 
todos os resultados K/Ar aqui apresentados (31 determinações) 
(Tab. 1.XL), foram assumidos como idades mínimas, 
provavelmente próximas das épocas de consolidação das rochas, 
face ao rápido resfriamento do material vulcânico. 

O histograma geocronológico K/Ar (Fig. 1.145) sugere a 
presença, na área em estudo, de dois paroxismos vulcânicos: 135 
a 115 MA e 165 a 145 MA. Caso se admita, por outro lado, que o 
número de idades seja função direta da intensidade ígnea do 
evento, a fase mais jovem do vulcanismo teve, provavelmente, 
intensidade maior. 

A possibilidade de migração de pulsos magmáticos é aqui 
aventada com base na comparação do histrograma 
geocronológico ora apresentado e aquele reportado por Teixeira 
(1980). Com efeito, na Folha SH.22 Porto Alegre constata-se 
apenas o paroxismo mais jovem (130 a 115 MA), ali dividido em 
duas fases, o que denuncia claramente a maior antiguidade dos 
pulsos magmáticos das áreas setentrionais da bacia, como na 
região leste paranaense, onde as vulcânicas da Formação Serra 
Geral parecem associar-se à evolução do Arco de Ponta Grossa. 
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TABELA 1.XXXIX  
Formação Serra Geral − Dados Radiométricos Rb-Sr em Rocha Total 

N° Fig. 1. N° Campo Litologia N° Lab. Rb (ppm) Sr ( ppm) Rb87 / Sr86 Sr87 / Sr86* Fonte 

211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 

JSC-53 
JSC-47 
JSC-07 
JSC-19 
MSC-17 
MSC-19 
JSC-22 
LA-844 
LA-800 
LA-1250 
LA-1229 
LA-799 

Basalto 
Basalto 
Dacito (?) 
Dacito (?) 
Granófiro 
Vitrófiro 
Granófiro 
Riolito Felsítico 
Dacito Pórfiro 
Dacito Pórfiro 
Dacito Pórfiro 
Dacito Pórfiro 

4539 
4538 
4408 
4409 
4406 
4405 
4410 
6385 
6386 
6387 
6388 
6389 

35,8 
43,1 

110,4 
105,9 
230,9 
212,2 
196,6 
207,5 
104,2 
94,9 

102,7 
102,5 

667,4 
693,9 
364,0 
353,2 
78,6 

105,9 
93,8 
93,9 

379,3 
421,7 
342,0 
305,8 

0,1600 
0,1800 
0,8800 
0,8700 
8,5300 
5,8100 
6,0800 

6,413 ± 0,181 
0,795 ± 0,022 
0,651 ± 0,018 
0,869 ± 0,025 
0,970 ± 0,027 

0,7058 
0,7070 
0,7087 
0,7072 
0,7419 
0,7344 
0,7362 

0,7357 ± 0,0012 
0,7073 ± 0,0010 
0,7073 ± 0,0010 
0,7076 ± 0,0009 
0,7076 ± 0,0013 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

 
Constantes: λ Rb = 1,42 x 10-11 anos-1; * valores normalizados para Sr86 / Sr88 = 0,1194; Rb85 / Rb87 = 2,6039 ± 0,0047. 
Fonte:  1 – Vide Geologia 1 

2 – Análise efetuada no CPGeo em 1980, por O. Bortolotto 
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TABELA 1.XL 
Formação Serra Geral − Dados Radiométricos K-Ar 

N° Fig.1 N° Campo Litologia Material N° Lab. %K   Idade (MA) Fonte 

223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
236a 
236b 
236c 
237 
238 
239 
240 
241 
241a 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 

MO-238 
IG-227 
A-211 
TP-1-SC-3 
TP-1-SC 
JTS-50.1 
HM-92 
JCM-3/1703 
UC-BAS-25 
UC-BAS-50 
UC-DB-52 
UC-3/1960 
BC-3/1719 
LS-1-PR 
 
 
 
TV-1-SC 
TG-1-SC 
PU-1-SC 
MR-1-RS 
CA-1-PR 
 
CM-1-PR 
CA-03 
RS-50 
D-26 
D-36a 
D-3a 
WT-1 

Diorito 
Diorito pórfiro 
Diabásio 
Basalto 
Basalto 
Gabro 
Basalto 
Basalto 
Basalto 
Basalto 
Diabásio 
Diabásio 
Diabásio 
Basalto 
 
Basalto 
Basalto 
Basalto 
Basalto 
Diabásio 
Basalto 
Diabásio 
 
Basalto 
Diabásio 
Diabásio 
Diabásio 
Andesito 
Diorito 
Gabro 

RT 
K-feld 
Plag. 
RT 
RT 
Plag. 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
RT 
Plag. 

835 
892 
888 

1.226 
1.283 

124 
1 

15 
49 
78 

103 
2 

14 
489 
381 
366 
314 
367 
498 
312 
60 

316 
327 
315 

1.733 
1.664 
1.798 
1.800 
1.799 
4.262 
4.267 

3,075 
2,382 
1,486 
0,691 
0,649 
3,756 
1,197 
1,588 
1,486 
1,781 
1,061 
0,715 
0,982 
0,894 
0,894 
1,470 
0,590 
1,285 
1,322 
0,787 
0,529 
0,730 
0,730 
1,255 
1,575 
0,484 
2,097 
2,772 
3,036 
1,263 
1,697 

16,3 
15,2 
   9,5 
   3,5 
   3,3 
19,6 
   7,3 
   9,6 
   7,9 
   9,1 
  5,3 
  3,4 
  6,6 
  5,0 
  5,0 
  7,8 
  2,8 
  7,1 
  7,0 
  3,9 
  2,4 
  3,5 
  3,6 
  6,8 
  8,2 
  2,6 
10,5 
14,6 
20,3 

     7,24 
     8,42 

20,9 
27,3 
32,8 
28,7 
58,0 
12,9 
   3,5 
15,4 
19,8 
   6,9 
15,6 
16,0 
   5,4 
48,7 
17,6 
   7,8 
28,8 
   5,9 
18,3 
20,1 
16,0 
43,7 
23,1 
   6,9 
38,5 
25,3 
25,8 
  7,3 
75,7 
59,9 
14,1 

128 ± 7 
157 ± 8 
154 ± 8 
124 ± 9 
124 ± 17 
126 ± 5 
149 ± 2 
147 ± 5 
130 ± 3 
125 ± 3 
122 ± - 
118 ± 5 
162 ± 8 
136 ± 8 
136 ± 6 
128 ± 5 
123 ± 5 
133 ± 4 
128 ± 4 
124 ± 5 
113 ± 5 
116 ± 9 
117 ± 6 
132 ± 5 
126 ± 13 
131 ± 10 
121 ± 7 
127 ± 3 
160 ± 26 
142 ± 6 
123 ± 3 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

5A 
5B 
5B 
5B 
5C 
5C 

Constantes: λ ε = 0,581 x 10-10 anos -1; λ β - = 4,962 x 10-10 anos-1; % atom. de K40 em Ktot = 0,01167 
Fonte:  1 – Minioli, Ponçano e Oliveira (1971) 

2 – Amaral et al. (1966) 
3 – Melfi (1967b) 
4 – Ebert (1971a) 
5 – Dado inédito CPGeo; 5A – Teixeira (1970); 5B – Análise efetuada por M.F.Brochini; 5C – Análise efetuada por W.Teixeira. 
 
 
 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-6   ccSTP  %Ar40 

atm 
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1.2.26.3.4 − Sequência básica 
 
1.2.26.3.4.1 − Distribuição na área e espessura 

As rochas desta sequência apresentam maior expressão espacial 
no oeste da Folha SG.22 Curitiba, e recobrem totalmente a 
porção brasileira da Folha SG.21 Asunción, correspondendo, 
grosso modo, às unidades geomorfológicas dos planaltos 
rebaixados do alto rio Paraná e planalto dissecado do rio Iguaçu e 
rio Uruguai. Abrangem, por outro lado, cerca de 80% do total da 
área de ocorrência da Formação Serra Geral. 

As melhores exposições dos derrames basálticos podem ser 
observadas ao longo das rodovias federais BR-282, entre as 
localidades de Chapecó e São Miguel do Oeste, no Estado de 
Santa Catarina, e BR-153, entre Erechim (RS) e Concórdia (SC), 
onde ocorrem também exposições de brechas vulcânicas. No 
Estado do Paraná, afloramentos representativos dessa sequência 
ocorrem, entre outros locais, nas rodovias PR-158, entre Pato 
Branco e Coronel Vivida, e BR-277, entre Cascavel e Laranjeiras 
do Sul, entre outras. 

Os diques de diabásio, com variadas espessuras, são 
dominantes nas proximidades do Arco de Ponta Grossa, folhas 
SG.22-X-A e SG.22-X-C, encaixados nas formações 
sedimentares gonduânicas preferencialmente na direção NO-SE. 
Os sills de diabásio, por sua vez, ocorrem frequentemente 
intercalados nas camadas sedimentares da Formação Irati, com 
maior expressão em áreas das cercanias das localidades de Irati 
e Reserva, no Paraná, e entre Arapoti e Presidente Castilhos, 
também no Paraná. 

Notadamente na base dessa sequência ocorrem arenitos 
interderrames. 

Os derrames basálticos apresentam espessuras individuais 
variáveis entre 10 e 60 m. Em conjunto, somam espessuras da 
ordem de centenas de metros, até cerca de 900 m. 

Os horizontes de brechas vulcânicas mostram, por sua vez, 
espessuras bastante variáveis, em geral entre 1 e 5 m.  

 
1.2.26.3.4.2 − Aspectos estruturais 

Cada corrida de lava basáltica pode diferenciar-se, 
estruturalmente, em quatro zonas, seguindo, grosso modo, o 
esquema interpretativo de Leinz (1949): zona basal, de disjunção 
horizontal; zona central, de disjunção colunar (normalmente 
ampla); zona superior, de disjunção horizontal; zona vesicular, no 
topo. Bolsões de brechas vulcânicas podem ocorrer no topo 
destes derrames ou cortando-os irregularmente, ou, ainda, na 
base dos mesmos. 

Arenitos interderrames são comuns na sequência básica, pelo 
que são considerados como litotipos da mesma. 

Derrames mais espessos apresentam disjunção colunar mais 
espaçada em suas zonas centrais, com intervalos de 1 a 3 m 
entre as juntas curviplanares e subverticais. As superfícies 
dessas juntas podem se apresentar recobertas por películas de 
celadonita verde-escura, sílica microcristalina, calcedônia, e 
zeólitas.  

As zonas vesiculares são bastante comuns, com porosidades 
em alguns casos elevadas (30 a 50% da rocha), podendo atingir 
até 3 m de espessura. As vesículas têm formas arredondadas e 
tamanho desde milimétrico até de poucos centímetros; ocorrem 
total ou parcialmente preenchidas por quartzo, calcedônia, calcita, 
zeólitas, celadonita, clorofeíta e clorita. Incrustações de cobre 
nativo e seus produtos de oxidação (tenorita, cuprita e malaquita) 
ocorrem por vezes sobre cristais de quartzo (ARIOLI, 1980a). 
 
1.2.26.3.4.3 − Litologias e petrografia 

A sequência básica da Formação Serra Geral compreende: 
basalto, andesito e feno-basalto com vidro. Estão também 
presentes, nessa sequência, brechas vulcânicas, diabásios e 
arenitos interderrames. 

A) Basalto 

Macroscopicamente, esta rocha se apresenta maciça ou 
amigdaloidal, afanítica a fanerítica fina, raramente porfiroide, com 
cores variando do cinza-escuro ao cinza médio. Tons 
esverdeados podem ser observados quando da disseminação de 
clorofeíta na rocha. A alteração empresta-lhe cores castanho-
avermelhadas. Capas de alteração limonítica são frequentes. 

Ao microscópio, apresenta textura típica de rocha extrusiva, 
tais como intersertal, intergranular e porfirítica; a transição entre 
estas pode ser observada em escala de afloramento, chegando 
até mesmo a apresentar texturas subofíticas nas porções mais 
internas dos derrames. 

Os constituintes principais destas rochas são o piroxênio e o 
plagioclásio, na forma de microfenocristais, juntamente com 
opacos, imersos em matriz de igual composição, contendo, 
adicionalmente, pequenas quantidades de quartzo. 

O plagioclásio, via de regra, apresenta composição de 
labradorita (Na 50-65); raramente, foi observada bitownita. Ocorre 
em cristais anedrais a subeuedrais, com maclas frequentes dos 
tipos albita e Carlsbad. Altera-se, em geral, para sericita. 

O piroxênio típico desta rocha é a augita e/ou pigeonita, que 
se encontra via de regra inalterado. Bordas de hornblenda são 
ocasionalmente observadas. 

Grãos de opacos euédricos a subédricos podem ser 
observados como microfenocristais ou disseminados na matriz. 

Essa matriz é composta por plagioclásio, piroxênio, opacos e 
intercrescimentos de quartzo e feldspato. A clorita e a calcedônia 
ocorrem associadas a outros minerais, constituídos agregados 
intersticiais. O feldspato potássico tem presença duvidosa. 

O vidro ocorre raramente nessas rochas, conferindo-lhes 
textura intersertal, ocupando os interstícios entre os cristais de 
piroxênio, plagioclásio e opacos. 

A biotita ocorre em raros cristais anédricos, com tons 
acastanhados (luz natural). 

Minerais tais como apatita, zircão e óxido de ferro ocorrem em 
quantidades acessórias. 

As amígdalas, quando presentes, mostram-se preenchidas 
por quartzo, sílica microcristalina, zeólitas, carbonatos, minerais 
argilosos, clorofeíta e montmorilonita. 

B) Andesito 

Este litotipo se apresenta, macroscopicamente, muito semelhante 
ao basalto. 

Microscopicamente, apresenta a mesma mineralogia do 
basalto, com o plagioclásio, entretanto, mostrando composição de 
andesina (An 50-35) e hornblenda verde, que ocorre associada ao 
piroxênio, com percentagens até de 10% do total de constituintes 
da rocha. 

Quimicamente, essa rocha mostra composição de andesi-
basalto e andesito. Ambos toleíticos, variando até lati-andesito 
devido a um pequeno acréscimo de álcalis na composição da 
rocha. 

C) Basalto com vidro 

Trata-se de rocha afanítica, maciça, de coloração cinza-escura a 
preta. 

Quimicamente, apresenta composição de basalto e andesito-
basalto toleíticos. 

Em análise microscópica, caracteriza-se por apresentar 
textura hialopilítica, onde o vidro preenche os espaços intersticiais 
entre os microfenocristais. 

O plagioclásio, normalmente de composição labradorítica, 
ocorre, juntamente com a augita e/ou pigeonita, na forma de 
microfenocristais euédricos e subédricos, formando a trama da 
rocha, tendo seus espaços intergranulares ocupados pela matriz 
vítrea. 

O vidro se encontra bastante alterado para clorita e argilo-
minerais, podendo apresentar “glass shards” desenvolvidos 
durante os processos de desvitrificação da matriz da rocha. 

Podem ocorrer, ainda, quartzo e feldspatos constituindo 
intercrescimentos em alguns pontos da matriz. 

D) Diabásio 

Esta rocha tem composição predominantemente de basalto, 
conforme vê-se na Figura 1.148. Em geral, é fanerítica, de 
granulação fina a média, com coloração cinza-escura a preta, 
acastanhada quando a rocha está alterada. 

Ao microscópio, mostra textura subofítica típica, que 
eventualmente gradua para textura ofítica ou intergranular. Os 
componentes minerais dominantes são o plagioclásio de 
composição labradorítica e o piroxênio augita e/ou pigeonita. O 
plagioclásio se apresenta tipicamente maclado segundo as leis 
albita e Carlsbad. Como acessórios, aparecem opacos e apatita; 
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como minerais de alteração registram-se clorita, sericita e 
hidrobiotita. 

Os diques de composição intermediária identificados por 
Marini, Fuck e Trein (1967) correspondem a diorito, diorito pórfiro 
e quartzo-diorito, tendo sido interpretados, por esses autores, 
como consanguíneos dos basaltos.  

E) Brechas vulcânicas 

As brechas, que ocorrem associadas aos derrames da Formação 
Serra Geral, têm sido estudadas por diversos autores, entre eles, 
destacando-se, Leinz (1949), Leinz et al. (1966), Guidicini e 
Campos (1968), Schneider (1970) e Szubert (1979), com 
trabalhos realizados em diversas áreas, evidenciando a larga 
amplitude de ocorrência das mesmas litologias. 

O conceito de brecha vulcânica aqui adotado é o de Wright e 
Bowes (1963), para quem tal rocha é resultado de brechação, por 
ação vulcânica, de material de qualquer composição, mostrando 
fragmentos maiores de 32 mm. 

As brechas estudadas se enquadram nas categorias de 
brechas de explosão e brechas de fluxo, que ocorrem 
separadamente ou associadas num mesmo afloramento. 
Aparecem nos topos ou bases dos derrames, dentro ou abaixo 
das zonas vesiculares. São formadas por fragmentos angulosos 
de basalto altamente vesicular, centimétricos a decimétricos, 
caoticamente dispersos em matriz que, via de regra, é constituída 
por uma mistura de lava e arenito. 

Tanto as brechas de base quanto as de topo dos derrames 
graduam, no sentido do centro destes, para brechas em que são 
escassos os fragmentos de rocha amigdaloidal e a matriz está 
isenta de material sedimentar.  

Os fragmentos de rocha basáltica amigdaloidal podem atingir 
até 50 cm de comprimento, mas, via de regra, apresentam entre 5 
e 15 cm. Feições de corrosão magmática podem ser observadas 
em seus contornos. É interessante ressaltar a alta densidade de 
vesículos e/ou amígdalas nesses fragmentos de rocha basáltica. 

Fragmentos de composição arenítica aparecem 
ocasionalmente, evidenciando que o processo de brechação 
ocorreu em rocha sedimentar já perfeitamente consolidada. 

A matriz dessas rochas, geralmente de caráter misto, 
vulcânico e sedimentar, mostra cores avermelhadas e 
eventualmente exibem linhas de fluxo que, contornando os 
fragmentos, dão, macroscopicamente, a impressão de 
acamadamento sedimentar, confusão reforçada pela presença de 
camadas milimétricas de sericita. 

Nas brechas de matriz eminentemente vulcânica é difícil, por 
vezes, distinguir-se os fragmentos da matriz. Com o processo de 
alteração mais acentuado nos fragmentos, os contornos destes 
se tornam, por fim, visíveis. Ocorrem nestas rochas raros 
fragmentos de basalto compacto. Filonetes de calcita e zeólitas 
se associam à matriz, bem como cristalizações de quartzo, além 
de películas de clorita, celadonita, calcedônia e clorófita.  

As brechas de matriz sedimentar têm cor avermelhada e são 
constituídas por fragmentos angulosos de basalto vacuolar e de 
arenito imersos em matriz de composição areno-síltica, 
semelhante aos arenitos interderrames. Apresentam-se, 
geralmente, impregnadas por óxido de ferro. 

F) Arenitos Interderrames 

Estas rochas têm pequena expressão na área mapeada, 
constituindo corpos irregulares e descontínuos com espessuras 
entre 0,5 e 1 m, intercalados nos derrames basálticos. Em alguns 
locais, essas rochas foram totalmente assimiladas pelo derrame 
sobreposto, ficando, apenas, para marcar sua presença, uma fina 
camada de sílica recristalizada. 

No contato desses arenitos com as lavas sobrejacentes, os 
mesmos se encontram recozidos, mostrando recristalização do 
quartzo. 

Semelhantes aos arenitos da Formação Botucatu, essas 
rochas, como assinalou Veiga (1973), evidenciam a continuidade 
do clima desértico durante o extravasamento do magma básico. 

Diques de arenito podem ocorrer cortando derrames e 
adelgaçando-se à medida que se distanciam de sua fonte. A 
espessura média desses corpos é de poucos centímetros. 

Essas rochas areníticas apresentam cores avermelhadas 
devido a impregnações de óxidos de ferro, e granulação fina, 
dominando areia fina a silte. O quartzo predomina, em geral, em 
percentagens maiores de 50%. Os feldspatos e a sericita ocorrem 
subordinadamente. A matriz é escassa e constituída por minerais 

micáceos e argilosos. O cimento é de natureza silicosa e mais 
raramente calcítica. 

Szubert (1979) assinalou presença ocasional de estratificação 
cruzada em alguns arenitos interderrames mais espessos. 
 
1.2.26.3.5 − Sequência ácida 
 
1.2.26.3.5.1 − Distribuição em área e espessura 

As rochas dessa sequência ocorrem dominantemente no leste da 
área de ocorrência da Formação Serra Geral, nas zonas onde o 
relevo se encontra menos dissecado e menos arrasado, 
ocupando, geralmente, cotas superiores a 800 m. Correspondem, 
grosso modo, à unidade geomorfológica do planalto dos Campos 
Gerais, e perfazem aproximadamente 20% da área de ocorrência 
da presente formação.  

Do ponto de vista textural, as rochas dessa sequência podem 
ser classificadas em 2 tipos distintos: rochas porfiríticas e rochas 
felsíticas, que ocorrem em áreas distintas, aqui denominadas de 
“manchas”. Às rochas porfiríticas correspondem as manchas de 
Guarapuava e Xanxerê − Chapecó − Irani; às felsíticas, as 
manchas de Campos Novos, Palmas, Campo Erê e Serra do 
Espigão. 

A mancha de Guarapuava está localizada na Folha SG.22-Z-
D, prolongando-se desde a cidade de Guarapuava e cercanias até 
o rio Iguaçu. 

A mancha de Xanxerê − Chapecó − Irani está situada nas 
folhas SG.22-Y-B e SG.22-Y-C, entre as localidades de Irani, 
Ponte Serrada, Xanxerê e proximidades de Chapecó. 

A Mancha de Campos Novos ocorre principalmente na Folha 
SG.22-Y-D, tendo seu limite norte próximo à cidade de Campos 
Novos (SC), estendendo-se para sul até o rio Pelotas, e 
ingressando no Estado do Rio Grande do Sul nas cidades de 
Barracão e Pinhal da Serra, com continuidade para a Folha SH.22 
Porto Alegre. 

A Mancha de Palmas ocupa a porção central da Folha SG.22-
Y-B, estendendo-se desde a cidade de Herciliópolis, Santa 
Catarina, até a cidade de Mangueirinha, Paraná, incluindo a 
cidade de Palmas, deste mesmo Estado. 

A Mancha de Campo Erê dispõe-se seguindo a serra 
Capanema, na Folha SG.22-Y-A, estendendo-se desde Barracão, 
Paraná, no limite com a Argentina, até Campo Erê, 
desenvolvendo-se para sul, até proximidades da cidade de São 
Miguel d’Oeste, no oeste catarinense. 

A mancha da Serra do Espigão corresponde à serra que lhe 
empresta o nome, com disposição NO-SE, ocorrendo em Santa 
Catarina desde as localidades de Matos Costa até as 
proximidades de Lebon Régis, Folha SG.22-Z-A. 

Essas manchas se caracterizam por apresentar uma mesma 
morfologia: de relevo suave, caracteristicamente colinoso, 
drenagens pouco encaixadas, formando vales abertos e horizonte 
largo. A vegetação é caracteristicamente de savanas. 

As espessuras dos derrames ácidos são dificilmente 
mensuráveis, visto não ocorrerem, entre os mesmos, os arenitos 
interderrames, e visto a falta de zonalidade desses derrames. No 
Rio Grande do Sul, espessuras de até 300 m de rocha aflorante 
têm sido citadas na bibliografia. 

 
1.2.26.3.5.2 − Aspectos estruturais  

As rochas porfiríticas, felsíticas e vítreas da sequência ácida da 
Formação Serra Geral apresentam diferentes aspectos 
estruturais, focalizados a seguir. 

As rochas porfiríticas caracterizam-se por apresentar um 
bandamento regular e centimétrico, relacionado à impregnação da 
matriz desses litotipos por óxidos de ferro. Paralelamente a tal 
bandamento, desenvolveram-se fraturas muito regulares e plano-
paralelas, com maior intensidade do que na zona de disjunção 
horizontal dos derrames básicos. 

As rochas felsíticas mostram-se, praticamente, homogêneas 
estruturalmente, não havendo distinção de zonas de base e de 
topo em um mesmo derrame. Em afloramentos de rochas sãs, 
constata-se apenas um fraturamento vertical e horizontal bastante 
esparso. Com avanço da alteração, entretanto, essas rochas 
tendem a se fragmentar intensamente. 

As rochas vítreas ocorrem em delgados derrames, destituídas 
de zonalidade estrutural, apenas com fina disjunção colunar, a 
espaços de 10 a 15 cm, acompanhada de mais espaçada 
disjunção horizontal. 
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Nos 3 tipos de rochas acima abordadas podem-se observar, 
ainda, esparsas vesículas, bem como geodos centimétricos de 
calcedônia e quartzo recobertos por filmes de celadonita. 

 
1.2.26.3.5.3 − Litologias e petrografia 

A Sequência Ácida da Formação Serra Geral compreende: dacito 
pórfiro, riodacito e riolito-felsítico e feno-basalto vítreo. 

A) Dacito pórfiro 

Estas rochas se caracterizam por apresentar cores cinza-clara a 
cinza-escura, textura porfirítica, com fenocristais de plagioclásio e 
piroxênio atingindo até 3 cm de tamanho imersos em matriz 
afanítica. 

Ao microscópio, apresentam texturas porfiríticas e/ou 
glomeroporfiríticas, estando os fenocristais de plagioclásio e 
piroxênio imersos em matriz felsítica muito fina, correspondente a 
intercrescimentos quartzo-feldspáticos. 

Os fenocristais de plagioclásio, piroxênio e opacos exibem 
contornos euedrais a subeuedrais, podendo constituir 
agrupamentos monominerálicos ou não. 

O plagioclásio dos fenocristais é mais cálcico (An 50-65) do 
que os da matriz (An 25-40). Mostra forte zonação direta, com 
bordos mais sódicos. Exibe maclas dos tipos albita, albita-
Carsbad ou mais complexas do que essas e se encontra 
incipientemente saussuritizado. 

O piroxênio é augita e/ou pigeonita, com rara alteração para 
clorita e hornblenda. 

A matriz corresponde até 70% da rocha e é representada por 
intercrescimento felsítico entre quartzo e feldspato alcalino, 
podendo conter microcristais de plagioclásio, piroxênio e opacos. 

Submetida a análise química, essa rocha revela composição 
de dacito e, eventualmente, de riodacito, com os teores de SiO2 
situados entre 64 e 66%. 

B) Riodacito e riolito felsítico 

Trata-se de rochas afaníticas, de coloração cinza-clara ou cinza 
acastanhada. Quando intemperizadas, exibem pontuações claras, 
que lhes conferem um aspecto vulgarmente dito “carijó”. 

Ao microscópio, se caracterizam pela predominância de 
intercrescimentos felsíticos, entre quartzo e feldspatos, em 
relação ao percentual de microfenocristais de plagioclásio, 
piroxênio e opacos. 

Os microfenocristais de plagioclásio são euédricos a 
subédricos, correspondem a andesina e se apresentam em geral 
zonados. Raramente exibem macla do tipo albita. Os 
microfenocristais de piroxênio (augita e/ou pigeonita), por sua vez, 
são muito raros e estão disseminados na rocha, com alteração 
para hornblenda e clorita. 

Sartori e Gomes (1980) estudaram através de microssonda 
eletrônica os intercrescimentos felsíticos, que se revelaram, 
então, constituídos por: plagioclásio andesítico, feldspato alcalino 
(sanidina sódica) e quartzo. 

Magnetita, ilmenita e outros opacos aparecem disseminados 
nessas rochas. 

C) Feno-basalto vítreo 

Por essa designação entende-se, aqui, uma rocha efusiva em que 
o vidro da matriz perfaz uma percentagem compreendida entre 50 
e 80% do total dos componentes da mesma rocha 
(STRECKEISEN, 1967). 

Macroscopicamente, essas litologias apresentam coloração 
preta, às vezes esverdeada, brilho resinoso e fratura sub-
conchoidal. Em análise microscópica, apresentam textura 
hialofítica, onde microfenocristais de plagiaclásio e piroxênio 
ocorrem imersos em matriz vítrea. Com base nesses 
microfenocristais, tais rochas seriam classificadas como basaltos; 
no entanto, resultados de análises químicas acusam teores de 
SiO2 em torno de 68%, próprios de hialo-riodacitos ou hialo-
riolitos. 

Os microfenocristais de plagioclásio têm composição de 
labradorita; os de piroxênio correspondem a pigeonita. 

A matriz composta por vidro mostra-se parcialmente 
desvitrificada, com feições do tipo “glass-shards”. Encontra-se 
pontilhada por microcristalitos de opacos, piroxênio e plagioclásio. 

 
1.2.26.3.6 − Caracterização litoquímica 

Para a caracterização litoquímica da Formação Serra Geral, 
dispõe-se de um total de 75 análises químicas (elementos 
maiores e menores) (Tab. 1.XLI), que abrange todas as 
variedades litológicas descritas nos itens precedentes. 

O diagrama de De La Roche et al. (1980) é aqui utilizado com 
a finalidade de classificar as rochas quimicamente analisadas e 
servir, também, de apoio à classificação petrográfica das 
mesmas. Assim, as Figuras 1.146 e 1.147 mostram que as 
rochas básicas incidem desde o campo dos basaltos toleíticos, 
até o campo relativo aos andesi-basaltos e lati-basaltos, sendo 
raras as amostras que se adentram no campo de andesitos, lati-
andesitos e basaltos transicionais (com olivina). As rochas de 
composição ácida correspondem dominantemente à composição 
de riolitos e riodacitos, ocorrendo exceção no campo dos quartzo-
latitos, demonstrando o enriquecimento em álcalis de algumas 
amostras. Da observação global desses dados, ressalta a 
ausência de termos tipicamente intermediários (andesitos e 
dacitos). 

O diagrama binário SiO2 contra Na2O + K2O, com campos 
para classificação de rochas vulcânicas definidos por Cox, Bell e 
Pankhurst (1979) (Figs. 1.148 e 1.149), mostra claramente a 
existência de duas populações de rochas vulcânicas, uma de 
natureza básica, com teores de SiO2 entre 48% e 52%, 
classificadas, nesse diagrama, como basaltos e andesitos 
basálticos, e outra, de natureza ácida a pouco intermediária, com 
teores de SiO2 entre 64% e 70%, referente ao campo de riolitos, 
dominantemente, e de dacitos. 

No diagrama binário Al2O3 contra Na2O + K2O, de Kuno 
(1968) (Fig. 1.150), observa-se que as rochas de composição 
basáltica e andesi-basáltica comportam-se tal qual a série 
toleítica, enquanto as rochas de composições riolítica e dacítica 
evoluem desde a série toleítica até a série hiperaluminosa. 

No diagrama AFM (Figs. 1.151 e 1.152), observa-se que as 
amostras dos vulcanitos da Formação Serra Geral mostram um 
enriquecimento acentuado em Fe, caracterizando-as como rochas 
toleíticas, segundo campos de Irvine e Baragar (1971). 

No diagrama Na2O + K2O contra ID (índice de diferenciação), 
proposto por Stewart e Thornton (1975) (Fig. 1.153), observa-se 
que as rochas básicas incidem dominantemente no campo 
alcalino, enquanto as ácidas no campo toleítico, o que é em parte 
confirmado pelo diagrama Al2O3 x (Na2O + K2O) − SiO2, de Kuno 
(1968) (Fig. 1.150), em que os basaltos com SiO2 entre 47,51% e 
50% mostram um pequeno enriquecimento em álcalis. 

O estudo do diagrama K2O contra SiO2, de Taylor (1968) (Fig. 
1.154), evidencia o enriquecimento em K2O das rochas ácidas. 
Enquanto as rochas básicas incidem dominantemente no campo 
de andesitos basálticos, as rochas ácidas comportam-se como 
dacitos com alto potássio. O uso do referido diagrama é 
justificado, dado que uma pequena variação no teor de K2O é 
bastante significativa, embora de difícil percepção em análise 
petrográfica, não tendo sido utilizado com intuito de classificação, 
de modo que os limites entre os campos não são rígidos.  

O exposto acima pode ser confirmado no diagrama de 
Stewart e Thornton (1975) (Fig. 1.153), de índice de alcalinidade, 
expresso pela razão 100 K2O (K2O + Na2O), versus índice de 
diferenciação. Este diagrama foi utilizado originalmente na 
distinção entre os dois “sub-trends” − alcalino com alto e baixo 
potássio − em que as rochas de filiação toleítica devem situar-se 
junto do campo das rochas alcalinas de baixo K(IA < 30), o que 
realmente ocorre para as rochas da sequência básica da unidade 
em estudo, enquanto os termos ácidos encontram-se separados 
dos primeiros por um intervalo de ID de 55 a 75, incidindo no 
campo de rochas de quimismo alcalino com alto K. 

O diagrama de variação álcalis versus índice de alcalinidade 
(IA) de Whitehead e Goodfellow (1978) (Fig. 1.155), ilustra a 
descontinuidade composicional entre as rochas básicas e ácidas, 
bem como mostra que as rochas da Sequência Básica incidem no 
campo determinado para rochas ígneas, plotando parte das 
rochas de caráter mais ácido dentro deste campo, e parte fora do 
mesmo, o que sugere anomalias ligadas a fenômenos externos, 
como por exemplo, contaminação e metassomatismo. 

Entre as 75 amostras analisadas da Tabela 1.XLI, observa-se 
uma escassez ou ausência de amostra com teores de SiO2 entre 
55% e 64%, ou de índice de diferenciação entre 55% e 75%, 
evidenciando uma descontinuidade entre as rochas das 
sequências básicas e ácidas. 

Em resumo, os dados expostos acima e em itens precedentes 
são indicativos de que as rochas da sequência básica se 
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originaram de um magma básico de filiação toleítica, gerado no 
manto superior, enquanto as rochas da sequência ácida 
resultaram de uma contaminação desse mesmo tipo de magma 
por rochas siálicas da crosta inferior. No entanto, não se descarta 
que tenha havido processos de diferenciação no caso das rochas 
porfiroides. 

Belliene et al. (1982) salientaram que estudos de cálculo de 
balanço de massa indicavam a possibilidade de geração de 
rochas ácidas através de fracionamento de cristais a baixa 
pressão e por contaminação crustal. 
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TABELA 1.XLI 
Formação Serra Geral. Análises químicas e composições normativas 

Continua 

Folha SG.22 Curitiba e SG.21 Asunción 

No da Amostra 950/     
823 

950/     
751 

995/  
872.1 

995/  
872.4 

995/  
872.6 

995/  
872.7 

995/  
872.8 

995/ 
872.11 

995/     
872.13 

995/ 
872.14 

 SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

53,20 
12,03 
6,56 
7,42 
0,20 
2,87 
7,84 
3,17 
0,80 
1,41 
0,19 

- 
1,68 

48,70 
11,74 
6,15 
7,73 
0,20 
3,71 
8,67 
2,76 
1,27 
2,95 
0,50 

- 
1,92 

51,00 
12,40 
5,25 
6,63 
0,14 
3,45 
7,86 
3,10 
2,06 
3,05 
0,59 

- 
1,49 

52,00 
13,18 
4,63 
7,16 
0,18 
5,02 
9,74 
2,73 
0,99 
1,12 
0,16 

- 
0,86 

54,20 
13,19 
4,51 
7,10 
0,17 
3,72 
8,00 
3,20 
1,76 
1,18 
0,16 

- 
0,23 

51,60 
13,25 
4,47 
7,26 
0,18 
4,74 
9,86 
3,17 
0,77 
1,11 
0,15 

- 
1,51 

51,90 
13,32 
5,94 
6,10 
0,19 
4,58 
9,42 
3,44 
1,14 
1,12 
0,15 

- 
0,94 

52,20 
13,33 
5,13 
6,31 
0,18 
4,87 
9,90 
3,10 
1,09 
1,06 
0,15 

- 
1,01 

     68,40 
11,70 
3,75 
2,21 
0,13 
1,01 
3,13 
3,23 
3,39 
0,86 
0,26 

- 
0,78 

51,70 
11,62 
6,18 
8,84 
0,23 
2,94 
7,95 
3,03 
1,25 
1,78 
0,25 

- 
0,69 

 Total 97,37 96,30 97,02 97,77 97,42 98,07 98,24 98,33 98,85 96,46 

 B 
Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sr 
V 
Y 
Sc 
Zr 
Rb 

<10 
352 
41 
12 

300 
<30 
<20 

38 
<10 
130 
430 
49 
36 

220 
65 

<10 
696 
37 
7 

200 
<30 
<20 

40 
<10 
500 
360 
42 
25 

300 
47 

<10 
800 
34 
20 

200 
<30 
<20 

53 
<10 
700 
300 
44 
19 

392 
51 

<10 
348 
48 
26 

170 
<30 
<20 

58 
<10 
260 
368 
34 
40 

158 
42 

<10 
395 
42 
15 

110 
<30 
<20 

43 
<10 
130 
332 
35 
30 

168 
62 

<10 
434 
52 
30 

190 
<30 
<20 

72 
<10 
240 
440 
42 
42 

164 
29 

<10 
370 
46 
28 

190 
<30 
<20 

62 
<10 
230 
360 
40 
44 

156 
43 

<10 
330 
42 
50 

162 
<30 
<20 

60 
<10 
200 
310 
32 
34 

130 
51 

<10 
656 
13 
<5 

104 
<30 
<20 

10 
<10 

56 
96 
46 
15 

240 
171 

<10 
370 
38 
5 

240 
<30 
<20 

40 
<10 
192 
420 
51 
34 

212 
53 

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Hornblenda 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Actinolita 
Wolastonita 
Biotita 
Ilmenita 
Feldspatoide 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Titanita 

13,50 
4,93 

27,97 
16,93 

- 
18,48 
4,76 

- 
- 
- 
- 
- 

2,79 
- 

10,11 
0,05 
0,47 

- 

8,56 
7,93 

24,68 
16,79 

- 
20,65 
4,55 

- 
- 
- 
- 
- 

5,92 
- 

9,60 
0,06 
1,25 

- 

8,24 
12,71 
27,38 
14,44 

- 
18,15 
3,38 

- 
- 
- 
- 
- 

6,04 
- 

8,10 
0,08 
1,45 

- 

6,78 
6,03 

23,80 
21,41 

- 
22,35 
9,96 

- 
- 
- 
- 
- 

2,19 
- 

7,06 
0,03 
0,39 

- 

8,13 
10,68 
27,82 
16,88 

- 
18,86 
8,06 

- 
- 
- 
- 
- 

2,30 
- 

6,85 
0,03 
0,39 

- 

4,99 
4,70 

27,73 
20,31 

- 
24,03 
8,80 

- 
- 
- 
- 
- 

2,18 
- 

6,84 
0,03 
0,37 

- 

4,97 
6,91 

29,85 
17,99 

- 
23,34 
5,25 

- 
- 
- 
- 
- 

2,18 
- 

9,01 
0,03 
0,36 

- 

5,63 
6,61 

26,91 
19,73 

- 
24,08 
6,80 

- 
- 
- 
- 
- 

2,06 
- 

7,79 
0,03 
0,37 

- 

31,05 
20,40 
27,82 
7,55 

- 
5,20 
0,15 

- 
- 
- 
- 

0,34(HM) 
1,66 

- 
5,15 
0,05 
0,63 

- 

10,12 
7,70 

26,72 
15,02 

- 
20,39 
6,36 

- 
- 
- 
- 
- 

3,52 
- 

9,52 
0,04 
0,62 

- 

 Q 
A 
P 
F 

21,32 
17,74 
60,94 

- 

14,76 
27,33 
57,90 

- 

13,13 
40,66 
46,21 

- 

11,69 
19,40 
68,91 

- 

12,80 
33,80 
53,40 

- 

8,65 
17,17 
74,18 

- 

8,33 
25,44 
66,23 

- 

9,56 
22,68 
67,76 

- 

35,77 
46,88 
17,35 

- 

16,99 
28,13 
54,88 

- 

 MgO 
Alk 
FeO 

14,23 
19,69 
66,08 

17,66 
19,18 
63,15 

17,28 
25,84 
56,87 

25,02 
18,54 
56,45 

18,75 
25,00 
56,25 

23,74 
19,74 
56,52 

22,22 
22,23 
55,55 

24,37 
20,96 
54,67 

7,64 
50,10 
42,26 

13,60 
19,79 
66,61 

 ID 
IA 
IS 

46,45 
20,16 
13,78 

41,23 
31,52 
17,60 

48,41 
39,93 
16,84 

36,64 
26,62 
24,45 

46,66 
23,79 
18,33 

37,46 
19,55 
23,22 

41,77 
24,89 
21,60 

39,17 
26,02 
23,76 

79,32 
51,21 
7,43 

44,57 
29,21 
13,22 
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TABELA 1.XLI 

Formação Serra Geral. Análises químicas e composições normativas 
Continuação 

Folha SG.22 Curitiba e SG.21 Asunción 

No da Amostra 995/ 
892 

995/ 
893 

995/     
894 

995/ 
895 

995/     
896 

995/     
897 

995/   
1005 

995/  
1009 

995/      
1017 

995/       
1022 

995/ 
1024 

 SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

50,60 
13,35 
5,25 
6,47 
0,17 
5,74 
11,45 
2,76 
0,38 
0,99 
<0,10 
- 
1,03 

50,10 
13,31 
6,86 
5,05 
0,17 
5,78 
11,19 
2,76 
0,72 
0,98 
<0,10 
- 
1,13 

69,90 
11,96 
4,11 
1,26 
<0,10 
0,56 
2,19 
3,00 
4,21 
0,66 
0,17 
- 
0,83 

51,80 
11,97 
8,43 
6,31 
0,22 
3,60 
8,27 
2,80 
1,25 
1,46 
0,19 
- 
0,79 

64,20 
12,36 
5,47 
1,61 
0,13 
1,34 
2,90 
3,40 
4,23 
1,19 
0,43 
- 
1,57 

67,90 
11,75 
3,75 
1,58 
<0,10 
0,56 
2,20 
2,70 
4,07 
0,68 
0,18 
- 
3,96 

49,50 
12,81 
8,16 
4,73 
0,19 
5,10 
10,68 
3,17 
0,90 
1,65 
0,20 
- 
1,39 

50,30 
12,61 
6,10 
7,42 
0,20 
4,95 
9,92 
2,63 
1,02 
1,65 
0,20 
- 
0,97 

49,90 
11,89 
14,69 
0,16 
0,19 
3,75 
8,66 
2,97 
1,46 
2,84 
0,55 
- 
1,32 

48,90 
13,68 
10,12 
3,28 
0,17 
4,83 
11,11 
3,13 
0,52 
1,17 
0,12 
- 
1,49 

62,70 
13,02 
5,23 
1,62 
0,13 
1,16 
3,27 
3,71 
3,96 
1,18 
0,43 
- 
1,71 

 Total 98,24 98,15 98,95 97,09 98,83 99,43 98,48 97,97 98,38 98, 52 98,12 

 B 
Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sr 
V 
Y 
Sc 
Zr 
Rb 

<10 
152 
42 
62 
216 
<30 
<20 
72 
<10 
100 
324 
30 
41 
112 
32 

<10 
144 
40 
60 
180 
<30 
<20 
68 
<10 
84 
294 
32 
36 
101 
49 

<10 
800 
8 
<5 
49 
<30 
<20 
<5 
<10 
<50 
32 
46 
12 
310 
240 

<10 
360 
42 
36 
230 
<30 
<20 
46 
<10 
120 
340 
42 
30 
176 
52 

<10 
1130 
8 
<5 
11 
<30 
<20 
6 
<10 
290 
49 
42 
8 
380 
125 

<10 
800 
7 
<5 
30 
<30 
<20 
<5 
<10 
52 
21 
49 
9 
326 
319 

<10 
406 
4 
152 
260 
<30 
<20 
92 
<10 
300 
484 
34 
36 
176 
32 

<10 
480 
54 
148 
260 
<30 
<20 
98 
<10 
290 
540 
24 
52 
240 
28 

<10 
700 
40 
22 
180 
<30 
<20 
52 
<10 
380 
410 
48 
29 
276 
42 

<10 
192 
44 
67 
170 
<30 
<20 
78 
<10 
220 
370 
36 
39 
114 
25 

<10 
1382 
9 
<5 
21 
<30 
<20 
6 
<10 
410 
70 
68 
14 
640 
110 

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Hornblenda 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Actinolita 
Wolastonita 
Biotita 
Ilmenita 
Feldspatoide 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Titanita 

4,77 
2,32 
23,97 
23,52 
- 
27,56 
7,70 
- 
- 
- 
- 
- 
1,93 
- 
7,97 
0,02 
0,24 
- 

5,25 
4,37 
24,02 
22,43 
- 
26,92 
4,38 
- 
- 
- 
- 
- 
1,91 
- 
10,44 
0,02 
0,24 
- 

32,44 
25,31 
25,82 
6,85 
- 
2,53 
0,25 
- 
- 
- 
- 
2,52(HM) 
1,27 
- 
2,52 
0,06 
0,41 
- 

12,49 
7,65 
24,54 
16,99 
- 
19,43 
2,61 
- 
- 
- 
- 
- 
2,87 
- 
12,90 
0,04 
0,47 
- 

22,93 
25,63 
29,51 
6,12 
- 
4,73 
1,23 
- 
- 
- 
- 
4,18(HM) 
2,32 
- 
2,22 
0,08 
1,04 
- 

33,38 
25,16 
23,89 
8,28 
- 
1,62 
0,71 
- 
- 
- 
- 
1,49(HM) 
1,35 
- 
3,61 
0,06 
0,45 
- 

5,04 
5,46 
27,55 
18,56 
- 
27,01 
0,52 
- 
- 
- 
- 
0,69(HM) 
3,22 
- 
11,41 
0,04 
0,49 
- 

6,47 
6,20 
22,88 
20,15 
- 
23,73 
7,50 
- 
- 
- 
- 
- 
3,22 
- 
9,30 
0,05 
0,49 
- 

9,93 
8,85 
25,78 
15,18 
- 
13,04 
3,53 
- 
- 
- 
- 
15,36(HM) 
0,77 
- 
0,01 
0,06 
1,33 
6,15 

5,19 
3,16 
27,22 
22,35 
- 
26,16 
0,24 
- 
- 
- 
- 
5,11(HM) 
2,28 
- 
7,98 
0,02 
0,29 
- 

20,27 
24,12 
32,36 
7,40 
- 
5,33 
0,51 
- 
- 
- 
- 
- 
2,31 
- 
2,30 
0,13 
1,05 
- 

 Q 
A 
P 
F 

8,74 
8,14 
83,12 
- 

9,36 
14,79 
75,85 

35,88 
50,46 
13,66 
- 

20,25 
24,76 
54,98 
- 

27,24 
53,73 
14,03 
- 

36,80 
47,55 
15,66 
- 

8,90 
20,71 
70,39 
- 

11,62 
20,80 
67,58 
- 

16,62 
30,71 
52,67 
- 

8,96 
11,27 
79,77 
- 

24,08 
58,09 
17,82 
- 

 MgO 
Alk 
FeO 

28,59 
15,64 
55,77 

28,22 
16,99 
54,79 

4,40 
56,64 
38,96 

16,71 
18,79 
64,50 

8,64 
49,22 
42,14 

4,56 
55,19 
40,25 

24,01 
19,16 
56,83 

23,01 
16,97 
60,02 

17,39 
20,55 
62,06 

23,15 
17,49 
59,36 

7,52 
49,72 
42,76 

 ID 
IA 
IS 

31,06 
12,11 
27,86 

33,67 
20,69 
27,30 

83,64 
58,40 
4,26 

44,73 
44,65 
16,08 

78,15 
55,44 
8,35 

82,49 
60,12 
4,43 

38,09 
22,11 
23,12 

35,61 
27,95 
22,38 

44,62 
32,96 
16,28 

35,59 
14,25 
22,07 

76,88 
51,63 
7,26 
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TABELA 1.XLI 

Formação Serra Geral. Análises químicas e composições normativas 
Continuação 

Folha SG.22 Curitiba e SG.21 Asunción 

No da Amostra 857/     
045 

857/     
046 

857/     
053 

857/     
055 

857/     
056 

857/     
059 

857/     
060 

857/         
061 

848/       
007 

848/         
31A 

 SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

49,40 
14,70 
5,97 
8,49 
0,24 
5,14 
10,41 
3,03 
0,81 
0,33 
0,20 
0,68 
0,64 

48,35 
13,45 
6,91 
9,04 
0,22 
4,10 
10,11 
3,27 
1,16 
0,48 
0,25 
0,87 
1,07 

50,45 
12,75 
7,14 
8,56 
0,23 
4,43 
9,20 
3,25 
1,01 
0,37 
0,22 
0,69 
0,51 

49,08 
14,18 
5,21 
8,18 
0,20 
6,90 
11,54 
2,89 
0,18 
0,23 
0,12 
0,85 
0,73 

66,41 
13,27 
2,82 
2,51 
0,11 
0,66 
2,13 
3,18 
3,64 
0,14 
0,19 
0,21 
3,44 

70,39 
13,02 
2,56 
2,56 
<0,10 
0,32 
1,56 
2,86 
4,27 
0,14 
0,13 
0,45 
1,26 

56,03 
15,18 
1,10 
7,83 
0,21 
2,73 
7,50 
3,10 
0,92 
0,33 
0,23 
0,88 
2,08 

48,67 
11,80 
7,22 
7,81 
0,21 
5,25 
10,68 
3,13 
0,57 
0,34 
0,18 
0,66 
1,18 

48,72 
14,67 
7,72 
8,09 
0,25 
5,20 
8,46 
2,20 
0,91 
2,41 
0,20 
0,34 
0,14 

48,19 
12,91 
6,71 
7,95 
0,23 
7,23 
8,42 
2,37 
1,12 
3,45 
0,24 
0,22 
0,10 

 Total 99,36 98,41 98,12 99,44 98,50 99,17 97,24 97,04 99,31 99,14 

 B 
Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sr 
V 
Y 
Sc 
Zr 
Rb 

- 
316 
- 
126 
167 
- 
30 
126 
- 
430 
504 
- 
- 
218 
- 

- 
380 
- 
38 
124 
- 
38 
70 
- 
470 
584 
- 
- 
282 
- 

- 
260 
- 
72 
240 
- 
20 
78 
- 
344 
436 
- 
- 
236 
- 

- 
94 
- 
200 
98 
- 
14 
118 
- 
248 
366 
- 
- 
122 
- 

- 
780 
- 
<5 
22 
- 
14 
6 
- 
226 
24 
- 
- 
324 
- 

- 
660 
- 
<5 
24 
- 
20 
7 
- 
186 
58 
- 
- 
350 
- 

- 
294 
- 
7 
208 
- 
20 
44 
- 
344 
502 
- 
- 
220 
- 

- 
376 
- 
110 
208 
- 
16 
88 
- 
394 
408 
- 
- 
198 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Hornblenda 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Actinolita 
Wolastonita 
Biotita 
Ilmenita 
Feldspatoide 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Titanita 

0,11 
4,84 
25,91 
24,37 
- 
21,94 
12,73 
- 
- 
- 
-  
-  
0,63 
- 
8,94 
0,04 
0,48 
- 

- 
4,87 
19,68 
13,22 
- 
17,75 
35,06 
1,03 
- 
- 
- 
- 
0,65 
- 
7,27 
0,04 
0,42 
- 

3,50 
6,10 
28,11 
17,60 
- 
22,84 
9,76 
- 
- 
- 
- 
- 
0,72 
- 
10,80 
0,05 
0,53 
- 

- 
0,92 
21,10 
21,73 
- 
22,06 
24,08 
2,78 
- 
- 
- 
- 
0,38 
- 
6,68 
0,02 
0,25 
- 

29,25 
22,59 
28,26 
10,03 
- 
- 
4,04 
- 
0,63 
- 
- 
- 
0,28 
- 
4,38 
0,07 
0,47 
- 

33,37 
25,73 
24,68 
7,22 
- 
- 
3,36 
- 
1,12 
- 
- 
- 
0,27 
- 
3,86 
0,07 
0,31 
- 

11,79 
5,71 
27,53 
26,02 
- 
9,75 
16,11 
- 
- 
- 
- 
- 
0,66 
- 
1,71 
0,05 
0,57 
- 

2,05 
3,50 
27,56 
17,13 
- 
30,13 
7,34 
- 
- 
- 
- 
- 
0,67 
- 
11,13 
0,04 
0,44 
- 

7,85 
5,43 
18,81 
27,74 
- 
10,71 
12,83 
- 
- 
- 
- 
- 
4,62 
- 
11,52 
- 
0,48 
- 

4,44 
6,69 
20,26 
21,50 
- 
15,18 
14,72 
- 
- 
- 
- 
- 
6,62 
- 
10,02 
- 
0,57 
- 

 Q 
A 
P 
F 

0,20 
16,53 
83,27 
- 

- 
26,93 
73,07 
- 

6,33 
24,11 
69,56 
- 

- 
4,05 
95,95 
- 

32,45 
46,77 
20,78 
- 

36,67 
49,46 
13,87 
- 

16,60 
15,01 
68,39 
- 

4,09 
16,29 
79,62 
- 

13,12 
14,23 
72,65 
- 

8,39 
21,73 
69,88 
- 

 MgO 
Alk 
FeO 

22,50 
16,81 
60,69 

17,24 
18,62 
64,14 

18,71 
19,99 
63,30 

30,21 
13,44 
56,35 

5,27 
54,44 
40,29 

2,60 
57,90 
39,50 

17,53 
25,82 
56,65 

22,57 
15,91 
61,52 

22,27 
13,32 
64,41 

29,26 
14,12 
56,62 

 ID 
IA 
IS 

30,90 
21,09 
21,93 

24,59 
26,16 
16,75 

37,75 
23,71 
18,16 

22,04 
5,86 
29,54 

80,79 
53,37 
5,15 

84,97 
59,89 
2,55 

45,08 
22,89 
17,41 

33,16 
15,41 
21,89 

32,09 
29,26 
21,56 

31,39 
32,00 
28,49 
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TABELA 1.XLI 
Formação Serra Geral. Análises químicas e composições normativas 

Continuação 

Folha SG.22 Curitiba e SG.21 Asunción 

No da Amostra 873/  
122.2 

948/    
234A 

948/  
234B 

8002/  
JJ.2 

8002/   
JJ.3 

8002/   
JJ.4 

8002/   
JJ.5 

8002/   
JJ.6 

8002/   
JJ.8 

8002/  
JJ.10 

 SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

49,46 
16,64 
5,31 
5,45 
0,18 
4,23 
6,45 
3,69 
3,20 
1,79 
0,55 
0,11 
2,36 

49,45 
12,15 
9,60 
6,66 
0,22 
4,07 
7,92 
2,73 
1,34 
2,94 
0,31 
- 
2,03 

60,89 
12,82 
2,44 
7,16 
0,17 
1,66 
4,33 
3,50 
3,17 
1,64 
0,22 

- 
0,92 

49,00 
11,06 
6,53 
6,81 
0,23 
3,81 
8,39 
3,10 
1,52 
2,83 
0,58 

- 
0,89 

68,80 
12,10 
4,85 
0,44 
<0,10 
0,62 
1,16 
2,93 
4,80 
0,67 
0,18 
- 
1,62 

70,20 
11,90 
3,91 
0,85 
<0,10 
0,78 
1,66 
2,76 
4,60 
0,65 
0,18 
- 
1,07 

69,60 
11,90 
3,70 
1,33 
<0,10 
0,53 
1,91 
2,97 
4,65 
0,67 
0,18 
- 
0,95 

68,30 
12,30 
4,74 
0,66 
<0,10 
0,71 
1,26 
3,03 
4,47 
0,69 
0,20 
- 
2,14 

68,90 
11,50 
4,49 
1,26 
0,11 
1,01 
1,41 
2,76 
5,06 
0,67 
0,18 
- 
1,55 

68,60 
11,90 
3,65 
1,71 
<0,10 
0,95 
2,29 
3,91 
4,34 
0,69 
0,18 
- 
0,74 

 Total 99,31 99,42 98,92 95,29 98,27 98,66 98,49 98,60 98,90 99,06 

 B 
Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sr 
V 
Y 
Sc 
Zr 
Rb 

- 
800 

- 
60 
10 

- 
26 
44 

- 
550 
276 

- 
- 

312 
- 

- 
860 
68 
170 
260 
<30 
72 
74 
<10 
690 
570 
52 
52 
280 
- 

- 
1580 

22 
40 
88 

<30 
84 
27 

<10 
500 
260 
58 
28 

570 
- 

<10 
650 
66 
48 

208 
120 
26 

100 
36 

320 
270 
108 
40 

360 
33 

26 
1140 
14 
<5 
37 
30 
26 
5 
100 
74 
50 
176 
20 
380 
240 

21 
650 
5 
<5 
27 
30 
<20 
6 
36 
77 
80 
90 
15 
340 
218 

13 
645 
6 
<5 
28 
30 
26 
<5 
43 
83 
47 
97 
14 
355 
212 

15 
720 
8 
<5 
27 
46 
20 
<5 
36 
92 
41 
112 
12 
320 
213 

26 
980 
13 
<5 
36 
30 
26 
8 
50 
76 
56 
152 
17 
370 
233 

21 
670 
8 
<5 
32 
30 
<20 
7 
20 
113 
62 
108 
17 
360 
200 

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Hornblenda 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Actinolita 
Wolastonita 
Biotita 
Ilmenita 
Feldspatoide 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Titanita 

- 
18,42 
30,41 
18,88 

- 
7,27 
7,06 
5,65 

- 
- 
- 
- 

3,31 
- 

7,65 
0,06 
1,27 

- 

10,81 
8,10 
23,63 
17,33 
- 
16,50 
2,72 
- 
- 
- 
- 
0,38(HM) 
5,71 
- 
14,01 
0,06 
0,75 
- 

15,63 
19,07 
30,14 
10,09 

- 
9,16 
8,41 

- 
- 
- 
- 
- 

3,17 
- 

3,68 
0,12 
0,53 

- 

7,50 
9,49 

27,71 
13,99 

- 
20,94 
2,95 

- 
- 
- 
- 
- 

5,68 
- 

10,20 
0,08 
1,45 

- 

31,34 
29,29 
25,59 
4,99 
- 
- 
1,59 
- 
0,32 
- 
- 
- 
1,18 
5,10(HM) 
 
0,08 
0,44 
0,07(HM) 

33,14 
27,81 
23,89 
6,64 
- 
0,51 
1,72 
- 
- 
- 
- 
- 
1,26 
3,24(HM) 
1,21 
0,07 
0,44 
- 

31,45 
28,12 
25,72 
5,53 
- 
2,43 
0,22 
- 
- 
- 
- 
- 
1,30 
1,97(HM) 
2,73 
0,07 
0,44 
- 

31,33 
27,33 
26,53 
5,30 
- 
- 
1,83 
- 
0,62 
- 
- 
- 
1,36 
4,67(HM) 
0,47 
0,07 
0,49 
- 

30,52 
30,65 
23,94 
4,15 
- 
1,59 
1,84 
- 
- 
- 
- 
- 
1,30 
2,94(HM) 
2,54 
0,08 
0,44 
- 

25,51 
26,04 
33,59 
2,14 
- 
5,18 
- 
- 
- 
- 
0,72 
- 
1,33 
1,09(HM) 
3,90 
0,07 
0,43 
- 

 Q 
A 
P 
F 

- 
49,37 
50,63 

- 

18,05 
26,11 
55,83 
- 

20,86 
51,76 
27,38 
- 

12,78 
35,25 
51,97 

- 

34,36 
56,09 
9,55 
- 

36,23 
51,47 
12,30 
- 

34,63 
54,63 
10,75 
- 

34,63 
54,76 
10,61 
- 

34,19 
57,96 
7,84 
- 

29,23 
65,40 
5,36 
- 

 MgO 
Alk 
FeO 

19,81 
32,27 
47,91 

17,36 
17,36 
65,27 

      9,39 
37,71 
52,90 

18,04 
21,88 
60,08 

4,71 
58,76 
36,52 

6,23 
58,84 
34,93 

4,14 
59,48 
36,38 

5,40 
57,10 
37,50 

7,15 
55,34 
37,51 

6,69 
58,12 
35,19 

 ID 
IA 
IS 

48,89 
46,44 
19,33 

42,60 
32,92 
16,68 

64,96 
47,53 
 9,26 

44,78 
32,90 
17,50 

86,62 
62,20 
4,55 

84,91 
62,50 
6,05 

85,37 
61,02 
4,02 

85,88 
59,60 
5,22 

85,20 
64,71 
6,93 

85,21 
52,61 
6,52 
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TABELA 1.XLI 

Formação Serra Geral. Análises químicas e composições normativas 
Continuação 

Folha SG.22 Curitiba e SG.21 Asunción  

N° da Amostra 8044/  
1184 

8044/  
1188 

8044/  
1191.1 

8044/  
1191.2 

8044/  
1198 

8044/  
1201 

8044/  
1205 

8044/  
1209 

8044/  
1225 

8044/  
1230 

 SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

48,10 
12,31 
8,59 
6,96 
0,19 
4,37 
9,02 
2,95 
1,19 
2,42 
0,37 
- 
1,00 

49,80 
12,69 
8,51 
6,96 
0,19 
4,97 
8,41 
3,22 
0,85 
2,46 
0,47 
- 
1,05 

49,60 
12,22 
6,29 
8,78 
0,21 
4,37 
8,34 
3,29 
1,48 
2,94 
0,51 
- 
0,32 

49,20 
12,15 
7,92 
7,56 
0,20 
4,13 
8,53 
3,20 
1,05 
2,84 
0,53 
- 
0,80 

50,70 
12,25 
6,76 
7,59 
0,19 
3,78 
7,87 
3,26 
1,50 
2,82 
0,46 
- 
0,58 

48,70 
11,91 
7,94 
7,64 
0,20 
3,92 
8,51 
3,24 
1,17 
2,90 
0,51 
- 
1,17 

48,90 
11,86 
7,53 
7,98 
0,19 
3,90 
8,64 
2,94 
1,27 
2,91 
0,51 
- 
1,12 

48,80 
11,87 
10,10 
5,88 
0,18 
3,64 
8,45 
2,92 
1,25 
2,91 
0,51 
- 
1,15 

51,00 
13,60 
5,20 
7,90 
0,20 
6,58 
10,43 
3,10 
0,74 
0,99 
0,11 
- 
0,35 

59,20 
14,36 
7,46 
2,04 
0,14 
1,20 
3,44 
3,23 
4,43 
1,31 
0,47 
- 
0,76 

 Total 97,47 99,58 98,35 98,11 97,76 97,81 97,75 97,66 100,00 98,04 

 B 
Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sr 
V 
Y 
Sc 
Zr 
Rb 

          

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Hornblenda 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Actinolita 
Wolastonita 
Biotita 
Ilmenita 
Feldspatoide 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Titanita 

6,45 
7,27 
25,83 
17,41 
0 
20,88 
3,36 
0 
0 
0 
0 
0 
4,75 
0 
13,13 
0 
0,91 
0 

7,48 
5,09 
27,60 
17,89 
0 
16,80 
6,54 
0 
0 
0 
0 
0 
4,73 
0 
12,74 
0 
1,13 
0 

4,18 
8,91 
28,35 
14,47 
0 
19,75 
7,95 
0 
0 
0 
0 
0 
5,69 
0 
9,47 
0 
1,23 
0 

7,50 
6,37 
27,77 
16,09 
0 
18,98 
4,47 
0 
0 
0 
0 
0 
5,53 
0 
12,01 
0 
1,29 
0 

7,90 
9,10 
28,34 
14,76 
0 
17,94 
5,08 
0 
0 
0 
0 
0 
5,50 
0 
12,26 
0 
1,12 
0 

6,89 
7,14 
28,31 
14,98 
0 
20,14 
3,49 
0 
0 
0 
0 
0 
5,69 
0 
12,13 
0 
1,25 
0 

7,75 
7,75 
25,69 
15,92 
0 
20,05 
4,37 
0 
0 
0 
0 
0 
5,71 
0 
11,49 
0 
1,25 
0 

10,24 
7,64 
25,54 
16,12 
0 
18,51 
0,79 
0 
0 
0 
0 
0 
5,71 
2,72(HM) 
11,48 
0 
1,25 
0 

0,74 
4,38 
26,24 
21,02 
0 
14,37 
13,43 
0 
0 
0 
0 
0 
1,88 
0 
7,69 
0 
0,26 
0 

16,57 
26,86 
28,04 
11,90 
0 
1,91 
2,18 
0 
0 
0 
0 
0 
2,55 
5,51(HM) 
3,32 
0 
1,14 
0 

 Q 
A 
P 
F 

11,32 
26,13 
62,55 
0 

12,88 
68,71 
12,66 
0 

7,48 
35,25 
57,26 
0 

13,00 
24,67 
62,33 
0 

13,14 
33,14 
53,72 
0 

12,03 
28,40 
59,57 
0 

13,57 
28,30 
58,13 
0 

17,20 
26,62 
56,18 
0 

1,41 
16,99 
81,60 
0 

19,87 
55,52 
24,60 
0 

 MgO 
Alk 
FeO 

18,83 
17,84 
63,32 

21,01 
17,20 
61,79 

18,53 
20,23 
61,24 

17,90 
18,42 
63,67 

17,02 
21,43 
61,56 

16,96 
19,08 
63,96 

17,05 
18,41 
64,53 

15,98 
18,30 
65,72 

28,61 
16,70 
54,70 

6,81 
43,49 
49,70 

 ID 
IA 
IS 

39,55 
28,74 

40,16 
20,88 

41,44 
31,03 

41,64 
24,71 

45,34 
31,51 

42,35 
26,53 

41,20 
30,17 

43,42 
29,98 

31,36 
19,27 

71,48 
57,83 
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TABELA 1.XLI 

Formação Serra Geral. Análises químicas e composições normativas 
Continuação 

Folha SG.22 Curitiba e SG.21 Asunción  

N°  da Amostra 8044/  
1236 

8044/  
1238 

8044/  
1239.1 

8044/  
1239.2 

8044/  
1239.3 

8044/  
1239.4 

8044/  
1239.5 

8044/  
33.07 

8044/  
33.09 

8044/  
33.10 

 SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

51,50 
12,46 
7,11 
7,19 
0,15 
3,46 
7,88 
2,78 
1,46 
2,53 
0,46 
- 
0,86 

52,70 
12,11 
6,41 
8,87 
0,19 
3,07 
7,69 
3,24 
0,93 
1,35 
0,20 
- 
0,94 

47,70 
13,80 
8,75 
4,97 
0,18 
5,67 
9,25 
3,25 
0,67 
1,08 
0,15 
- 
1,34 

52,20 
13,35 
5,73 
7,47 
0,17 
4,98 
9,45 
2,92 
1,14 
1,03 
0,14 
- 
0,31 

66,90 
12,12 
4,13 
2,90 
0,11 
0,86 
3,34 
3,22 
3,23 
0,86 
0,28 
- 
0,59 

51,90 
11,63 
6,88 
10,10 
0,20 
3,10 
7,96 
2,74 
1,30 
1,72 
0,24 
- 
0,13 

52,90 
11,65 
5,03 
10,10 
0,23 
3,22 
7,76 
2,74 
0,91 
1,58 
0,36 
- 
0,66 

68,00 
12,33 
4,96 
1,99 
0,11 
0,93 
3,07 
2,76 
3,81 
0,86 
0,36 
- 
0,58 

64,50 
12,38 
3,48 
3,18 
<0,10 
1,06 
3,73 
3,99 
1,62 
0,89 
0,31 
- 
4,57 

81,00 
7,29 
2,87 
0,65 
<0,10 
0,60 
1,41 
1,04 
2,99 
0,53 
0,14 
- 
1,71 

 Total 97,84 97,70 96,81 98,89 98,54 97,90 97,14 99,76 99,81 100,33 

 B 
Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sr 
V 
Y 
Sc 
Zr 
Rb 

          

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Hornblenda 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Actinolita 
Wolastonita 
Biotita 
Ilmenita 
Feldspatoide 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Titanita 

11,91 
8,88 
24,21 
17,71 
0 
15,63 
4,77 
0 
0 
0 
0 
0 
4,94 
0 
10,82 
0 
1,12 
0 

10,59 
5,67 
28,29 
16,26 
0 
18,11 
8,17 
0 
0 
0 
0 
0 
2,65 
0 
9,78 
0 
0,49 
0 

3,54 
4,14 
28,75 
22,05 
0 
19,43 
6,05 
0 
0 
0 
0 
0 
2,14 
0 
13,52 
0 
0,37 
0 

5,86 
6,82 
25,03 
20,21 
0 
21,45 
9,72 
0 
0 
0 
0 
0 
1,98 
0 
8,58 
0 
0,34 
0 

29,68 
19,47 
27,79 
9,26 
0 
4,62 
0,62 
0 
0 
0 
0 
0 
1,66 
0 
6,22 
0 
0,67 
0 

10,34 
7,84 
23,68 
15,92 
0 
19,05 
8,86 
0 
0 
0 
0 
0 
3,34 
0 
10,38 
0 
0,58 
0 

12,14 
5,57 
24,00 
17,39 
0 
16,80 
12,42 
0 
0 
0 
0 
0 
3,10 
0 
7,69 
0 
0,88 
0 

31,26 
22,68 
23,52 
10,07 
0 
2,25 
1,29 
0 
0 
0 
0 
0 
1,64 
2,12(HM) 
4,31 
0 
0,86 
0 

28,13 
10,04 
35,42 
11,63 
0 
4,61 
2,23 
0 
0 
0 
0 
0 
1,77 
0 
5,39 
0 
0,77 
0 

60,79 
17,90 
8,92 
6,16 
0 
0 
1,51 
0 
0,12 
0 
0 
0 
1,02 
2,34(HM) 
0,90 
0 
0,34 
0 

 Q 
A 
P 
F 

18,99 
27,05 
53,96 
0 

17,41 
21,35 
61,23 
0 

6,06 
14,84 
79,09 
0 

10,11 
22,69 
67,20 
0 

34,43 
44,43 
21,13 
0 

17,90 
27,10 
55,00 
0 

20,54 
19,27 
60,19 
0 

35,71 
44,51 
19,77 
0 

33,01 
31,05 
35,94 
0 

 

 MgO 
Alk 
FeO 

16,25 
19,92 
63,83 

14,03 
19,06 
66,91 

25,27 
17,47 
57,25 

22,98 
18,74 
58,28 

6,17 
46,31 
47,51 

13,23 
17,24 
69,53 

14,98 
16,98 
68,04 

6,66 
47,08 
46,25 

8,16 
43,21 
48,62 

 

 ID 
IA 
IS 

45,00 
34,43 

44,55 
22,30 

36,43 
17,09 

37,71 
28,08 

76,93 
50,08 

41,87 
32,18 

41,71 
24,93 

77,46 
57,99 

78,60 
28,88 
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TABELA 1.XLI 
Formação Serra Geral. Análises químicas e composições normativas 

Continuação 

Folha SG.22 Curitiba e SG.21 Asunción  

N° da Amostra 8044/  
33.13 

8044/  
33.19 

8044/  
1248 

8044/  
1254 

8044/  
1259 

8044/  
1265 

8044/  
1268 

8044/  
1277 

8044/  
1278 

8044/  
1287 

 SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

67,40 
12,39 
5,06 
1,96 
<0,10 
0,86 
3,10 
3,19 
3,68 
0,87 
0,35 
- 
0,97 

51,00 
13,28 
7,41 
6,28 
0,18 
5,20 
9,42 
3,15 
0,76 
1,05 
0,19 
- 
0,86 

64,80 
13,12 
6,07 
1,65 
0,10 
0,86 
2,77 
3,34 
3,88 
1,15 
0,44 
- 
1,03 

50,20 
12,55 
6,90 
7,62 
0,16 
4,34 
8,62 
2,82 
1,45 
2,57 
0,65 
- 
0,48 

50,10 
12,40 
7,26 
7,59 
0,17 
4,18 
8,37 
3,23 
1,44 
2,85 
0,49 
- 
0,48 

64,20 
12,61 
5,54 
2,16 
0,14 
1,03 
3,03 
3,25 
4,05 
1,15 
0,44 
- 
0,81 

49,60 
11,95 
8,68 
6,59 
0,21 
3,79 
8,67 
2,93 
0,77 
2,64 
0,60 
- 
1,11 

50,50 
12,24 
8,70 
7,30 
0,20 
4,10 
9,12 
3,24 
0,94 
1,77 
0,30 
- 
0,46 

50,30 
12,07 
8,98 
7,22 
0,19 
4,12 
9,04 
3,13 
1,00 
1,83 
0,27 
- 
0,45 

49,70 
12,14 
8,93 
6,48 
0,18 
3,37 
8,66 
3,20 
0,94 
2,64 
0,56 
- 
1,08 

 Total 99,03 98,78 99,21 98,36 98,56 98,41 97,54 98,87 98,60 97,88 

 B 
Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sr 
V 
Y 
Sc 
Zr 
Rb 

          

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Hornblenda 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Actinolita 
Wolastonita 
Biotita 
Ilmenita 
Feldspatoide 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Titanita 

29,06 
21,95 
27,24 
8,70 
0 
3,51 
0,53 
0 
0 
0 
0 
0 
1,67 
2,33(HM) 
4,16 
0 
0,84 
0 

6,26 
4,58 
27,17 
20,24 
0 
20,90 
7,19 
0 
0 
0 
0 
0 
2,03 
0 
11,16 
0 
0,46 
0 

25,30 
23,32 
28,74 
9,51 
0 
1,20 
1,62 
0 
0 
0 
0 
0 
2,22 
4,67(HM) 
2,35 
0 
1,06 
0 

7,95 
8,74 
24,34 
17,65 
0 
17,40 
6,97 
0 
0 
0 
0 
0 
4,98 
0 
10,40 
0 
1,57 
0 

6,59 
8,66 
27,82 
15,35 
0 
18,95 
5,02 
0 
0 
0 
0 
0 
5,51 
0 
10,92 
0 
1,18 
0 

24,50 
24,49 
28,14 
8,04 
0 
3,42 
1,04 
0 
0 
0 
0 
0 
2,23 
2,89(HM) 
4,18 
0 
1,07 
0 

11,84 
4,71 
25,65 
17,78 
0 
17,81 
2,28 
0 
0 
0 
0 
0 
5,19 
0 
13,27 
0 
1,47 
0 

7,63 
5,63 
27,80 
16,31 
0 
22,13 
3,33 
0 
0 
0 
0 
0 
3,41 
0 
13,04 
0 
0,72 
0 

8,14 
6,01 
26,93 
16,20 
0 
22,07 
2,98 
0 
0 
0 
0 
0 
3,53 
0 
13,49 
0 
0,65 
0 

10,69 
5,73 
27,91 
16,48 
0 
18,79 
0,26 
0 
0 
0 
0 
0 
5,17 
0 
13,60 
0 
1,37 
0 

 Q 
A 
P 
F 

33,42 
47,68 
18,90 
0 

10,74 
16,47 
72,79 
0 

29,13 
50,35 
20,53 
0 

13,55 
28,62 
57,82 
0 

11,28 
32,00 
56,72 
0 

28,76 
53,62 
17,61 
0 

19,74 
16,80 
63,46 
0 

13,30 
22,26 
64,44 
0 

14,21 
23,22 
62,57 
0 

17,58 
21,26 
61,17 
0 

 MgO 
Alk 
FeO 

6,04 
48,23 
45,73 

23,57 
17,72 
58,70 

5,66 
47,52 
46,82 

19,34 
19,03 
61,63 

18,19 
20,33 
61,48 

6,65 
47,17 
46,17 

17,31 
16,90 
65,79 

17,51 
17,86 
64,63 

17,49 
17,54 
64,97 

15,30 
18,79 
65,90 

 ID 
IA 
IS 

78,25 
53,57 

38,01 
19,43 

77,37 
53,74 

41,03 
33,96 

43,07 
30,83 

77,12 
55,48 

42,20 
20,81 

41,07 
22,49 

41,08 
24,21 

44,33 
22,70 
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TABELA 1.XLI 
Formação Serra Geral. Análises químicas e composições normativas 

                                                                                                 Continuação 

Folha SG.22 Curitiba e SG.21 Asunción  

N° da Amostra 8044/    
1302 

8044/    
1309 

8044/    
1312 

8044/    
1338 

 SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

65,60 
12,87 
5,30 
2,02 
<0,10 
1,00 
3,37 
3,54 
3,60 
0,90 
0,32 
- 
0,89 

51,70 
12,98 
3,78 
8,04 
0,16 
5,47 
10,35 
2,65 
0,43 
0,93 
0,11 
- 
0,61 

65,80 
12,02 
5,78 
1,87 
0,10 
0,94 
2,83 
3,12 
3,69 
0,87 
0,31 
- 
1,18 

66,90 
11,87 
4,48 
2,78 
0,10 
1,20 
3,21 
3,21 
3,09 
0,88 
0,28 
- 
1,06 

 Total 99,51 97,21 98,51 99,06 

 B 
Ba 
Co 
Cr 
Cu 
La 
Nb 
Ni 
Pb 
Sr 
V 
Y 
Sc 
Zr 
Rb 

    

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Hornblenda 
Diopsídio 
Hiperstênio 
Olivina 
Coríndon 
Actinolita 
Wolastonita 
Biotita 
Ilmenita 
Feldspatoide 
Magnetita 
Zircão 
Apatita 
Titanita 

25,04 
21,55 
30,34 
8,70 
0 
4,76 
0,32 
0 
0 
0 
0 
0 
1,73 
2,52(HM) 
4,28 
0 
0,77 
0 

6,25 
2,62 
23,19 
23,01 
0 
24,07 
12,98 
0 
0 
0 
0 
0 
1,83 
0 
5,78 
0 
0,27 
0 

28,56 
22,37 
27,09 
8,10 
0 
3,29 
0,88 
0 
0 
0 
0 
0 
1,69 
3,33(HM) 
3,93 
0 
0,75 
0 

30,21 
18,61 
27,69 
9,03 
0 
4,17 
1,18 
0 
0 
0 
0 
0 
1,70 
0 
6,75 
0 
0,67 
0 

 Q 
A 
P 
F 

29,24 
50,40 
20,36 
0 

11,34 
9,08 
79,58 
0 

33,16 
49,07 
17,77 
0 

35,32 
43,56 
21,13 
0 

 MgO 
Alk 
FeO 

6,70 
47,82 
45,48 

27,36 
15,41 
57,23 

6,34 
45,94 
47,71 

8,38 
44,02 
47,60 

 ID 
IA 
IS 

76,93 
50,42 

32,07 
13,96 

78,02 
54,18 

76,50 
49,05 

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 950/823 ─ basalto com vidro; 950/751 – basalto com vidro; 995/872.1 – basalto; 995/872.4 – basalto; 995/872.6 – 
basalto; 995/872.7 – basalto; 995/872.8 – basalto; 995/872.11 – basalto; 995/872.13 – hialo-riolito (feno basalto vítreo); 995/872.14 – basalto; 995/892 – basalto 
porfiroide; 995/893 – basalto; 995/894 – riolito felsítico; 995/895 – basalto porfiroide; 995/896 – dacito pórfiro; 995/897 – hialo-riodacito (feno basalto vítreo); 995/1005 
– basalto porfiroide; 995/1009 – basalto porfiroide; 995/1017 – basalto; 995/1022 – basalto com vidro; 995/1024 – dacito pórfiro; 857/045 – basalto porfiroide; 857/046 
– basalto; 857/053 – basalto; 857/055 – basalto; 857/056 – hialo-riodacito (feno basalto vítreo); 857/059 – riodacito felsítico; 857/060 – basalto com vidro; 857/061 – 
basalto com vidro; 848/007 – diabásio; 848/31A – diabásio; 873/122.2 – diabásio (gabro); 948/234A ─ diabásio; 948/234B – diorito; 8002/JJ.2 – basalto; 8002/JJ.3 – 
riolito felsítico; 8002/JJ.4 – riolito felsítico; 8002/JJ.5 – riolito felsítico; 8002/JJ.6 – riolito felsítico; 8002/JJ.8 – riolito felsítico; 8002/JJ.10 – riolito felsítico; 8044/1184 – 
basalto; 8044/1188 – basalto com vidro; 8044/1191.1 – basalto; 8044/1191.2 – basalto com vidro; 8044/1198 – basalto; 8044/1201 – basalto com vidro; 8044/1205 – 
basalto com vidro; 8044/1209 – basalto com vidro; 8044/1225 – basalto; 8044/1230 – dacito pórfiro; 8044/1236 – basalto; 8044/1238 – basalto com vidro; 
8044/1239.1 – basalto; 8044/1239.2 – basalto; 8044/1239.3A ─ hialo-riodacito (feno basalto vítreo); 8044/1239.4 – basalto; 8044/1239.5 – basalto porfiroide; 
8044/.33.07 – hialo riodacito (feno basalto vítreo); 8044/.33.09 – hialo riodacito (feno basalto vítreo); 8044/.33.10 – brecha; 8044/.33.13 – hialo riodacito (feno basalto 
vítreo); 8044/.33.19 – basalto; 8044/1248 – dacito pórfiro; 8044/1254 – basalto; 8044/1259 – basalto; 8044/1265 – dacito pórfiro; 8044/1268 – basalto; 8044/1277 – 
basalto; 8044/1278 – basalto porfiroide; 8044/1287 – basalto com vidro; 8044/1302 – riodacito felsítico; 8044/1309 – basalto; 8044/1312 – riodacito felsítico; 
8044/1338 – riodacito felsítico. 
HM −  Hematita; RU −  Rutilo; ID   −  Índice de diferenciação (THORNTON; TUTTLE, 1960); 
IA   −  Índice de alcalinidade (STEWART; THORNTON, 1975); 
IS   −  Índice de solidificação (KUNO, 1959) 
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1.2.27 − Suíte Alcalina Ribeira do Iguape 
 
1.2.27.1 − Generalidades 

Os estudos pioneiros das manifestações vulcano-plutônicas de 
natureza alcalina feldspatóidica na “Plataforma Sul Americana” 
foram realizadas por Derby (1887, 1891), que fez excelente 
descrição destas rochas no leste do Brasil. 

Posteriormente, apareceram os trabalhos de Evans (1894), 
Hussak (1894), Derby (1893) e Wright (1901). 

Sob o ponto de vista tectônico, Freitas (1944) ligou a 
presença das rochas alcalinas feldspatóidicas ao episódio dos 
movimentos tectônicos do “Escudo Brasileiro”, do Jurássico ao 
Terciário. 

Trabalho de pesquisa e síntese bibliográfica foi apresentado 
por Leonardos (1956a). 

Aspectos genéticos e considerações estruturais foram 
expostos por Barbosa (1957). 

A geoquímica das rochas alcalinas feldspatóidicas foi tratada 
por Guimarães e Dutra (1962). 

Trabalhos de caráter geral sobre as rochas alcalinas 
feldspatóidicas e toleítos foram publicados por Guimarães (1960) 
e Herz (1966). 

A geogronologia das rochas alcalinas feldspatóidicas do Sul 
do Brasil foi tratada por Amaral et al. (1967) e Cordani e Hasui 
(1968). 

O esboço da caracterização das rochas alcalinas 
feldspatóidicas e métodos de prospecção foram abordados por 
Issler e Pinto (1970) e Issler (1970). 

O condicionamento tectônico do magmatismo alcalino 
feldspatóidico mesozoico do Sul do Brasil e do Paraguai oriental 
foi ensaiado por Almeida (1971). 

A influência dos arqueamentos cratônicos no 
condicionamento das alcalinas feldspatóidicas do Sul do Brasil 
foram abordados por Algarte (1972).  

O comportamento aeromagnetométrico-cintilométrico das 
principais rochas alcalinas feldspatóidicas do Sul do Brasil foi 
focalizado por Ferreira e Algarte (1979). 

Alguns trabalhos referentes aos maciços alcalinos 
feldspatóidicos com carbonatitos do Sul do Brasil constam das 
atas do Simpósio Internacional sobre Carbonatitos realizado em 
Poços de Caldas, Brasil, em 1976. 

Uma excelente revisão das rochas alcalinas feldspatóidicas e 
afins foi apresentada por Ulbrich e Gomes (1981).  

Nos domínios das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, 
compreendendo os limites cartográficos entre os paralelos 24°00’ 
e 28°00’ de latitude sul, assomam stocks, “necks”, diques, e 
estruturas morfológicas circulares com relevo negativo, 
representando uma magmagênese de composição alcalina 
feldspatóidica e afins, de natureza anorogênica, desencadeada 
talvez no Paleozoico Superior e finalizando no início do Terciário. 
Tal magmagênese desenvolveu-se no âmbito de um episódio 
geodinâmico ligado à tectônica de placas e relacionado à pré-
deriva continental (fragmentação do supercontinente Gonduana) e 
consequentemente à elaboração da bacia oceânica do Atlântico 
Sul, com manifestações ígneas alcalinas feldspatóidicas nos 
continentes em deriva (América do Sul, África, Antártida e Índia). 

Após os trabalhos de campo, seleção de amostragem, 
análises químicas, petrografia, exame e cotejo da bibliografia 
existente, bem como uma ampla análise e discussão dos 
resultados referentes a essas rochas peculiares, decidiu-se adotar 
e propor formalmente a conceituação de “Suíte Alcalina Ribeira 
do Iguape”, para agrupar o “conjunto magmatectônico” composto 
das intrusivas: Alto do Rio Pinheiros, Alto do Rio da Prata, Bairro 
da Cruz, Banhadão, Barra do Itapirapuã, Barra do Ponta Grossa, 
Barra do Teixeira, Cananéia, Fortaleza, Itanhaem, Itapirapuã, 
Jacupiranga, José Fernandes, Juquiá, Lages, Laranjeiras, Mato 
Preto, Pariquera-Açu, Piedade, Quarenta, Rio Braço do Norte, Rio 
Branco, São Bonifácio, Sete Quedas, Trombudo, Tunas e 
Vargeão, perfazendo 27 manifestações ígneas alcalinas 
feldspatóidicas e afins, com ou sem carbonatitos associados. 

 
1.2.27.2 − Distribuição na área 

As manifestações ígneas alcalinas feldspatóidicas em foco estão 
distribuídas na área do rio Ribeira do Iguape, Estados de São 
Paulo e Paraná, e subordinadamente nas áreas de Anitópolis, 
Lages, proximidades de Botuverá e Laranjeiras no Estado de 
Santa Catarina (Fig. 1.156). 

Segundo Amaral et al. (1967) e Cordani e Hasui (1968), na 
região de Cerro Azul, Estado do Paraná, diversas intrusões 
alcalinas transpassam as rochas metassedimentares do Grupo 
Açungui, ou as rochas graníticas pertencentes ao extenso batólito 
denominado Granito Três Córregos. Trabalhos anteriores na área 
são os de Marini, Trein e Fuck (1967) e Trein, Marini e Fuck 
(1967). 

Com relação à área de Lages, no Estado de Santa Catarina, a 
descoberta e descrição de aparelhos alcalinos feldspatóidicos e 
afins remonta aos trabalhos de Barbosa (1933), Scorza (1965), 
Loczy (1968), Lindstaedt (1972), Szubert e Vergara (1975), 
Scheibe (1974, 1976, 1979, 1980), Scheibe e Formoso (1982) e 
Scheibe (1983). Na área de Anitápolis, a descoberta e descrição 
de aparelhos alcalinos feldspatóidicos devem ser creditados aos 
trabalhos de Moraes Rego e Guimarães (1926), Leonardos 
(1956a), Melcher e Coutinho (1966), Carraro, Issler e Formoso 
(1967), Vergara (1980), Hartmann, Felin e Vergara (1980), 
enquanto a descoberta da ocorrência de Quarenta, nas 
proximidades de Botuverá, deveu-se ao trabalho de D’Elboux, 
Tavares e Paiva (1982). No Complexo Luiz Alves, a intrusiva 
alcalina feldspatóidica de Laranjeiras foi identificada por Coitinho 
e Fernandes (1980). 

Em seguimento, são descritas, sumariamente, em ordem 
alfabética, as 27 manifestações ígneas alcalinas feldspatóidicas e 
afins existentes nos limites cartográficos das folhas SG.22 
Curitiba e SG.23 Iguape. 

“Altos do Rio Pinheiros” (Anitápolis): assoma sob forma de 
stock zonado com o arranjo, grosso modo, de pera, com área de 
exposição de 5 a 6 km2, intrusivo no Granito Anitápolis da Suíte 
Intrusiva Tabuleiro. Localizado 10 km a nordeste da localidade de 
Anitápolis e a 115 km de Florianópolis por estrada de rodagem. 
As coordenadas são: latitude 27°50’S e longitude 49 °05’O. 
Segundo as observações de Melcher e Coutinho (1966), Amaral 
et al. (1967), Carraro, Issler e Formoso (1967), Vergara (1980), 
Hartmann, Felin e Vergara (1980), o contexto da intrusão 
compreende gradações entre fenitos, pulaskitos e nefelina-
sienitos. A parte central consiste de biotita-piroxenitos 
parcialmente circundados por ijolitos e melteigitos, e com um 
pequeno “plug” ou folha de cone, central, de carbonatito (sövito). 
Diques tardios de tinguaíto cortam a intrusiva e a encaixante. 

“Altos do Rio da Prata”: assoma com forma morfológica 
circular deprimida, na borda da Bacia do Paraná, próximo à 
localidade de Rio da Prata, 14 km a norte da sede do município 
de Anitápolis. Fuck e Fernandes (1979) descreveram esta 
estrutura como sendo formada por lineações concêntricas, com 
diâmetro próximo a 7 km, encaixada nos sistemas de 
fraturamentos de direção aproximada N10°-40°E e N30 °-50°, de 
expressão regional. Citaram uma anomalia radiométrica de 85 cps 
detectada em sedimentos glaciogênicos do Grupo Itararé e 
comentaram o possível relacionamento desta estrutura com a 
intrusão alcalina de Altos do Rio Pinheiros. Coutinho, Fernandes e 
Issler (1981) detectaram na borda dessa estrutura rochas 
alcalinas (tinguaítos) sob a forma de dique ou sill, encaixadas em 
arenitos da Formação Rio do Sul. Nesta porção da estrutura 
foram também observados matacões de composição variada, 
sendo identificados alguns como de fonolitos. 

“Bairro da Cruz”: aflora como um “pipe” vulcânico, com área 
de aproximadamente 1 km2, de forma ovalada e contornos 
irregulares, situando-se entre o ribeirão do Pinhal e o rio da 
Forquilha, no município de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná, 
com as seguintes coordenadas: latitude 24°52’S e lo ngitude 
48°52’O. O acesso a esse corpo se faz através da es trada que se 
inicia na barra do rio São Sebastião, em direção à Barra dos 
Mendes e prossegue daí até o Bairro do Matão no médio ribeirão 
da Forquilha. Segundo Hama et al. (1977), a maior parte desse 
edifício vulcânico se acha coberto por espesso manto colúvio-
eluvial, sobre o qual se encontram distribuídos blocos e matacões 
(estes de dimensões decamétricas) de rochas sãs. Afloramentos 
foram observados na parte central e na borda oeste, sendo que 
neste sítio pôde-se observar magníficas exposições das relações 
de contato entre as rochas intrusivas e suas encaixantes 
(anfibólio-xistos e rochas cálcio-silicatadas, principalmente). Os 
primeiros resultados obtidos revelaram a existência de variedades 
grosseiras de olivina-gabros e finas de fonolitos, além de 
possíveis rochas básicas de afinidades alcalina a termos mais 
saturados. Inúmeros diques de pequena espessura (± 1 m) 
seccionam os tipos mais grosseiros. 
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“Banhadão”: ocorre sob uma forma aproximadamente circular, 
com cerca de 11 km2, 10 km a sul-sudeste da vila de Varzeão, 
entre o rio Sete Quedas e o ribeirão do Fecho (ou Burrinho), 
município de Cerro Azul, Estado do Paraná. Possui as seguintes 
coordenadas: latitude 24°39’S e longitude 49°30’O. Kaefer e 
Algarte (1972a), com base em 28 análises petrográficas, 
determinaram uma predominância acentuada de nefelina-sienitos 
e fonolitos nesse corpo. Outros tipos de rochas revelados foram: 
foiaíto, malignito, nefelina-sodalita-sienito, melanita-nefelina-
sienito, muniongito, laudalito pórfiro e nefelina-sienito essexítico. 
Termos petrográficos mais raramente observados foram: ijolitos e 
alcali-sienitos. A intrusiva alcalina da Banhadão está intrometida 
no Granito Três Córregos. 

“Barra do Itapirapuã”: assoma sob a forma de um “plug” 
elipsoidal a subcircular, com o eixo maior orientado para NO e 
com uma área aproximada de 2 km2, tendo por coordenadas 
centrais: latitude 24°41’30’’S e longitude 49°13’00 ’’O, localizando-
se junto à confluência dos rios Itapirapuã e Ribeira, Estado de 
São Paulo. É limitado, a sul, por uma grande escarpa de falha, 
sendo intrusivo no Granito Três córregos. Segundo as descrições 
de Loureiro e Tavares (1978): “Os escassos afloramentos e 
alguns blocos soltos observados deixam prever que haja uma 
importante auréola de fenitização, ela própria afetada talvez por 
uma atividade alcalina tardia. Na margem direita do rio Ribeira 
ainda existem reduzidos corpos de carbonatitos constituindo 
pequenas chaminés de brechas sílico-carbonatíticas radioativas. 
Em Itapirapuã podem considerar-se, pelo menos, duas 
subunidades de carbonatitos: uma com estruturas fluidais e 
interdigitações silicosas e outra de rochas brechoides feldspato-
carbonatíticas. O carbonatito calcítico (sövito) penetra na rocha 
brechoide original sob a forma de filonetes e lentículas, 
aproveitando linhas de maior fragilidade resultantes, talvez, de 
uma microtectônica de reajustamento tensional. Em alguns 
pontos foram observados vestígios de uma atividade tardi-
magmática e/ou hidrotermal, responsável pela silicificação intensa 
e enriquecimento em fluorita, barita e sulfetos. No extremo leste 
do maciço, junto ao rio Ribeira, aflora uma brecha feldspático-
carbonatítica com matriz carbonática marrom arroxeada, rica em 
óxidos de ferro, fluorita e galena. No local são também visíveis 
xenólitos de granito, fenitizados e muito alterados. Todo este 
conjunto é fortemente radioativo”. 

“Barra do Ponta Grossa”: assoma sob a forma de um conjunto 
rochoso constituído por rochas de caráter alcalino, subvulcânicas 
porfiríticas e brechas vulcânicas, as quais comportam pórfiros de 
biotita, feldspato potássico, piroxênio e fragmentos de quartzitos, 
nas descrições de Bonow e Marinho (1979). Localiza-se na 
desembocadura do rio Ponta Grossa com o Ribeira, nas 
vizinhanças da localidade de Cerro Azul, Estado do Paraná, e tem 
por coordenadas: latitude 24°48’14” e longitude 49° 16’45”0.  

“Barra do Teixeira”: aflora sob a forma de diques localizados 
nas vizinhanças da localidade homônima do município de Cerro 
Azul, no nordeste do Estado do Paraná, tendo por coordenadas 
centrais: latitude 24°42’32”S e longitude 49°25’31’ O. Segundo 
Bonow e Marinho (1979) as rochas desses diques são 
classificadas como melafonolito (tinguaíto).  

“Cananéia”: essas eruptivas alcalinas, estudadas por Freitas 
(1947), compreendem os morros de São João, a sul da localidade 
de Cananéia, e o morro denominado Morrete, na região de Ilha 
Comprida, Estado de São Paulo. As exposições são 
completamente circundadas por sedimentos fluviais e marinhos. 
As rochas dominantes são pulaskitos e nordmarkitos cortados por 
diques de solvsbergitos. 

“Fortaleza”: essa ocorrência (“batólito”) de rocha nefelítica e 
semiácida da região do rio Tibagi, Estado do Paraná, foi relatada 
por Oppenheim (1936, p. 4). Dista aproximadamente 30 km no 
rumo NE da localidade de Tibagi, na margem direita do rio 
Fortaleza, afluente da margem direita do rio Iapó. 

“Itanhaém”: afloramentos dispersos de shonkinitos-
carbonatitos mencionados por Algarte (1972). 

“Itapirapuã”: aflora sob a forma de uma intrusão irregular 
alongada, com o eixo maior orientado segundo a direção NO-SE, 
com uma área de aproximadamente 4,5 km2, tendo como 
coordenadas: latitude 24°40’S e longitude 49°15’O. Ocorrem, no 
seu centro, carbonatitos (sövitos) ricos em feldspato, sob forma 
de pequenos diques e veios, brechas magmáticas e diques de 
tinguaítos. Segundo Bauer (1893), Gomes (1967), Gomes et al. 
(1971b), o maciço de Itapirapuã consiste em rochas classificadas 

como: nefelina-sienitos, pulaskitos, malignitos, melteigitos e 
carbonatitos. Invadiu intrusão da Suíte Intrusiva Três Córregos. 

“Jacupiranga”: aflora sob a forma de uma intrusão oval, com 
uma área de aproximadamente 65 km2, tendo como coordenadas: 
latitude 24°42’30”S e longitude 48°07’O. Está a cer ca de 3 km do 
povoado de Cajati, município de Jacupiranga, São Paulo. 
Segundo Melcher (1954, 1965, 1966), essa intrusão é composta 
de jacupiranguitos, ijolitos, peridotitos, nefelina-sienitos e um 
pequeno corpo de carbonatito. As rochas do embasamento 
circundando a parte meridional da intrusão são xistos e filitos do 
Grupo Setuva; na parte setentrional, são granodioritos da Suíte 
Intrusiva Três Córregos. Diques relacionados a essa intrusão 
cortam as rochas regionais na área imediata. Localmente, as 
rochas do embasamento foram alteradas por metassomatose, 
com o desenvolvimento de fenitos. 

“José Fernandes”: assoma sob a forma de um corpo intrusivo, 
grosso modo elipsoide, pronunciadamente alongado para NE, 
com uma área de exposição da ordem de 3 km2, tendo como 
coordenadas o cruzamento do paralelo 24°44’S com o meridiano 
48°58’O, e distando cerca de 14 km da cidade de Rib eira, no 
Estado do Paraná. Segundo Pieruceti (1973a e b, 1974) e 
Pieruceti e Gomes (1975), esse corpo é composto por um grande 
número de variedades petrográficas, tais como: melassienito, 
monzonito, melamonzonito, leucomonzogabro, melamonzogabro, 
leucogabro, gabro e melagabro. Intrusivo nos metassedimentos 
do Grupo Açungui. 

“Juquiá” (Serrote): aflora como um stock zonado, com 10 a 14 
km2, intrusivo em gnaisses parcialmente fenitizados do Complexo 
Paraíba do Sul. Segundo Knecht e Felicíssimo Júnior (1939), 
Maciel (1952) e Born (1971), tem a principal massa de olivina-
piroxenitos e alcali-mela-gabros, e um núcleo zonado de 
carbonatito (2 km2), circundado em parte de um anel de ijolito-
melteigito. O carbonatito externo é um apatita-beforsito, o interno 
um carbonatito bandado de ankerita-dolomita. Diques de 
tinguaítos e lamprófiros cortam a intrusiva e as rochas do 
embasamento. 

“Lages”: assomam a norte e nordeste da cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina, múltiplas intrusões, diatremas e diques 
de rochas de natureza alcalina feldspatóidicas, básicas, básicas 
alcalinas, sílico-carbonáticas e ultramáficas, transpassando a 
pilha de rochas sedimentares da Bacia do Paraná. No conjunto, 
esta variada atividade ígnea, anorogênica, continental, conferiu 
uma forma dômica às encaixantes regionais. Estudos 
petrográficos das rochas alcalinas feldspatóidicas e coevas da 
região de Lages foram executados por Barbosa (1933), Scorza 
(1965), Lindstaedt (1972), Szubert e Vergara (1975), Scheibe 
(1974, 1976, 1979, 1980). Entre as rochas alcalinas 
feldspatóidicas leucocráticas preponderam: nefelina-sienitos, 
fonolitos, micro-nefelina-sienitos, foiaítos, tinguaítos e sodalita-
fonolitos, entre outras. As básicas, de acordo com Szubert e 
Vergara (1975), correspondem aos corpos de diabásio, com 
grande envergadura, junto à ocorrência mais setentrional das 
rochas alcalinas feldspatóidicas. As básicas alcalinas expressam-
se por olivina-melilititos, assim classificados por Scorza (1965), a 
partir de amostras coletadas nas proximidades de Índios e do 
Morro Grande, em corpos sob a forma de diques com possança 
relativamente reduzida. As sílico-carbonáticas, ou melhor, os 
carbonatitos (damkjernitos), foram investigadas inicialmente por 
Scheibe (1974, 1976), que posteriormente realizou estudo 
petrológico e geoquímico de detalhes nos mesmos (SCHEIBE, 
1979). Scheibe e Formoso (1982) desenvolveram estudos 
geoquímicos dos lantanídeos para caracterizar os carbonatitos da 
Fazenda Varela. As ultramáficas, situadas nas cabeceiras do 
ribeirão da Ponte Grande, a algumas centenas de metros da 
cabeceira norte do novo aeroporto de Lages, correspondem a 
brechas interpretadas por Scheibe (1978) como kimberlitos. No 
cascalho aluvionar e material de alteração in situ dessas brechas, 
nas cabeceiras do ribeirão do Cará, bairro Pandolfo, perímetro 
urbano da cidade de Lages, Scheibe (1983) registrou ocorrência 
de safira. 

“Laranjeiras”: aflora sob a forma de diques de malignito 
(nefelina-sienito) com espessuras de até 3 m, na região 
conhecida por Laranjeiras, a nordeste de Campo Alegre, Estado 
de Santa Catarina. Segundo Coitinho e Fernandes (1980), trata-
se de uma rocha constituída por: ortoclásio, biotita, nefelina, 
aegirina-augita, apatita, carbonato, argilo-minerais, clorita, 
minerais opacos e epídoto. Invadiu gnaisses do Complexo Luiz 
Alves. 
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“Mato Preto”: aflora sem “expressão morfológica específica” e 
situa-se cerca de 11 km a nordeste da sede municipal de Cerro 
Azul, na parte norte oriental do Estado do Paraná, tendo como 
coordenadas do centro: latitude 24°45’S e longitude  49°12’O. 
Dista de Curitiba cerca de 110 km. Trata-se de um complexo 
alcalino-carbonatítico onde, segundo Loureiro e Tavares (1978), 
foram identificados os seguintes tipos de rochas: ijolitos e 
sienitos, tufos e brechas vulcânicas (com matriz sílico-carbonática 
e clastos de rochas alcalinas, granitos e fenitos), carbonatitos 
calcíticos (eventualmente incluindo apatita-sövitos), com pirocloro 
e minerais dos lantanídeos, magnetititos e/ou magnetita-sövitos, 
fortemente radioativos e ricos em ferro, terras raras, tório e 
fósforo. Como extrusivas, fonolitos pórfiros. Invadiu os 
metassedimentos do Grupo Açungui. 

“Pariquera-Açu”: assoma na estrada Pariquera-Açu − Iguape 
(ponto JC/348), sob a forma de um corpo intrusivo, pequeno, com 
uma área de exposição com cerca de 300 m de comprimento por 
200 m de largura. Segundo Coitinho e D’Ambrosio (1980), 
microscopicamente a rocha dessa intrusão é um shonkinito, cuja 
composição mineralógica é a seguinte: piroxênio (55%), olivina 
(3%), biotita (3%), magnetita (10%), microclínio-albita (25%), 
apatita (2%) e argilo-minerais. O piroxênio é predominantemente 
titano-augita, e secundariamente augita. A biotita é titanífera e a 
magnetita é, provavelmente, titano-magnetita. A amostragem 
realizada por referidos autores se inseriu no contexto da anomalia 
aeromagnetométrica observada anteriormente por Ferreira e 
Algarte (1979). 

“Peruíbe”: assoma sob a forma de dique de rocha básica, 
cortando o Complexo Itatins nas proximidades das localidades de 
Peruíbe e Guaraú, Estado de São Paulo. Coitinho e D’Ambrósio 
(1980) assinalaram, nesta região, a existência de um dique de 
rocha básica (ponto JC/27 3B) que foi classificada como “picrito-
basalto”. 

“Quarenta”: assoma sob a forma de uma pequena chaminé de 
rocha alcalina feldspatóidica, de aproximadamente 5 ha de 
superfície aflorante, situada cerca de 7 km a sudoeste da cidade 
de Botuverá, na localidade denominada Quarenta, Estado de 
Santa Catarina. Segundo D’Elboux, Tavares e Paiva (1982) trata-
se de um “pipe” fonolítico. Invadiu metassedimentos do Grupo 
Brusque. 

“Rio Braço do Norte”: aflora como tratos de rochas alcalinas 
feldspatóidicas félsicas e máficas (sienitos e piroxenitos), a norte-
nordeste da cidade de Anitápolis, Estado de Santa Catarina. 
Segundo Coitinho e Fernandes (1982), essas rochas são sienitos 

e piroxenitos com forte disseminação de apatita. Uma amostra 
(EF/44.2), analisada quimicamente, revelou 5,67% de P2O5. 

“Rio Branco”: assoma na estrada Anitápolis − Florianópolis, 
cerca de 15 km a nordeste da sede do município de Anitápolis, na 
localidade de Rio Branco, próximo ao cruzamento de um sistema 
de falhas N10°-20°E com N30°-40°O. Coitinho, Fernan des e Issler 
(1981) detectaram, nessa área, matacões de rocha básica 
alcalina de coloração cinza-escura e granulação fina (biotita-
piroxenito), associada a matacões de rocha fenitizada. 

“São Bonifácio”: aflora poucos quilômetros a norte da 
localidade de São Bonifácio, Estado de Santa Catarina. Coitinho, 
Fernandes e Issler (1981) determinaram, aí, um dique de 
lamprófiro (camptonito ?) com espessura de aproximadamente  
20 cm e extensão de mais de 1 km, encaixando em granito da 
Suíte Intrusiva Tabuleiro. 

“Sete Quedas”: apresenta-se sob a forma de dique básico 
alcalino, constituído por melafonolito (tinguaíto), nas proximidades 
da localidade homônima, a qual está 12,5 km a noroeste da 
cidade de Cerro Azul, Estado do Paraná. Tem por coordenadas: 
latitude 24°43’39’’S e longitude 49°19’20’’O. Invad iu 
metassedimentos do Grupo Açungui. 

“Trombudo”: assoma como nefelina-sienitos, em Trombudo, 
Estado de Santa Catarina. 

“Tunas”: assoma com a forma de stock elipsoidal com o eixo 
maior, de 4,2 km de comprimento, orientado segundo a direção 
NO-SE, tendo o eixo menor 1,2 km de comprimento, orientado 
segundo a direção NE-SO. Localiza-se na porção nordeste do 
Estado do Paraná, município de Bocaiúva do Sul, nas 
proximidades do povoado de Tunas, tendo por coordenadas 
centrais: latitude 24°55’S e longitude 40°05’O. Seg undo Trein, 
Marini e Fuck (1967), Gomes et al. (1971b) e Fuck (1972) esta 
intrusiva compreende os seguintes tipos petrográficos: alcali-
sienito, pulaskito, nefelina-sienito, alcali-gabro, monzonito e 
diorito. Invadiu rochas metassedimentares do Grupo Açungui. 

“Vargeão”: trata-se de uma estrutura dômica, análoga à de 
Lages, situada no oeste catarinense, onde Paiva Filho, Andrade e 
Scheibe (1978) identificaram diques de rocha possivelmente 
alcalina. Essa estrutura, localizada em domínios da Formação 
Serra Geral, junto à cidade de Vargeão, tem diâmetro máximo de 
aproximadamente 11 km e corresponde a uma janela 
estratigráfica onde afloram sedimentos das formações Botucatu e 
Pirambóia. 
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1.2.27.3 − Posição estratigráfica 

O posicionamento estratigráfico da Suíte Alcalina Ribeira do 
Iguape, bem como o seu inter-relacionamento com as demais 
unidades litoestratigráficas das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 
Iguape, advém das relações de campo, alguns dados 
radiométricos e ilações geotectônicas inerentes aos aparelhos 
intrusivos, alcalinos, feldspatóidicos, com ou sem carbonatitos, de 
áreas continentais estáveis, explicitadas alhures, e 
consubstanciados em Sorensen (1974), Le Bas (1977, 1978) e 
Best (1982).  

Os stocks, diques, chaminés e demais corpos intrusivos 
dessa suíte transpassaram diferentes unidades litoestratigráficas 
das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape: o Complexo Luiz 
Alves, o Complexo Paraíba do Sul, o Grupo Setuva, o Grupo 
Açungui, a Suíte Intrusiva Três Córregos e a Suíte Intrusiva 
Tabuleiro, além das formações gonduânicas da Bacia do Paraná. 

Os dados radiométricos indicaram, como se verá adiante, que 
essa atividade alcalina feldspatóidica se iniciou há 230 MA e 
esmoreceu há 65 MA referíveis aos estágios de pré e pós-deriva 
continental e, consequentemente, à elaboração da bacia oceânica 
do Atlântico Sul.  

Na sucessão de unidades litoestratigráficas das folhas SG.22 
Curitiba, parte da folha SG.21 Asunción e folha SG.23 Iguape, a 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape está em posição correspondente 
ao final do Jurássico e início do Cretáceo, com variação de idade 
recuando aos tempos eomesozoicos e se prolongando até o limiar 
do Terciário. 

 

1.2.27.4 − Geocronologia 

As manifestações ígneas alcalinas feldspatóidicas e afins 
ocorrentes nos domínios das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 
Iguape foram estudadas, geocronologicamente, através de 
método K/Ar, por diferentes autores: Gomes e Cordani (1965), 
Amaral et al. (1967), Cordani e Hasui (1968), Hama et al. (1977) e 
Teixeira (1982). 

Das datações das Tabelas 1.XLII, 1.XLIII, 1.XLIV e 1.XLV 
(Figs. 1.157, 1.158 e 1.159), vê-se que a atividade ígnea alcalina 
feldspatóidica na área em estudo iniciou há 230 MA atrás e 
esmoreceu há 65 MA, desenvolvendo-se, assim, num intervalo de 
tempo de 165 MA. Tal atividade, juntamente com a manifestação 
ígnea toleítica e ácida da Formação Serra Geral, configurou um 
“ciclo ígneo”. Comparado com outras atividades ígneas descritas 
alhures, como por exemplo as atividades ígneas alcalinas do vale 
de St. Lawrence, Canadá, com 600 MA (CURRIE, 1970), a da 
região de Kola-Karélia-Escandinávia, com 1.400 MA 
(KUKHARENKO, 1967 apud SORENSEN, 1974), o presente ciclo 
ígneo é modesto. 

Macintyre (1977) chamou atenção para a sincronicidade 
mundial das atividades ígneas proeminentes de 0-15, 25, 40, 60-
70, 130 e, possivelmente, 80 e 100 MA. Atribuiu tal sincronicidade 
e recorrência a mudanças maiores na movimentação das placas 
litosféricas provocadas por causas profundas, do interior da Terra. 

No Brasil, a significativa atividade ígnea em torno de 80 MA 
coincidiu com a separação definitiva dos continentes Sul-
Americano e Africano (ASMUS, 1977). 
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TABELA  1. XLII 

 Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Dados Radiométricos K-Ar para rochas alcalinas  
do Nordeste da Folha SG.22 Curitiba (diversas ocorrências) 

N° Fig.1 Ocorrência N° Campo Litologia Material N° Lab. %K 
  

Idade (MA) Fonte 

249 
 249a 
250 

 250a 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 

Itapirapuã 
 
Itapirapuã 
 
Itapirapuã 
Itapirapuã 
Tunas 
Tunas 
Tunas 
Mato Preto 
Mato Preto 
Barra do Teixeira 
Sete Quedas 
Banhadão 
Banhadão 
Bairro da Cruz 

CG-IT-14A 
 
CG-IT-11 
 
CG-I-187 
CG-I-210 
GM-25 
UC-885 
UC-884 
CG-599 
CG-591 
CG-717 
866-CWDM-34 
LK-263A 
JR-494B 
IP-286A 

Nefelina-Sienito 
 
Nefelina-Sienito 
 
Melteigito 
Tinguaíto 
Sienito 
Gabro 
Sienito 
Fonolito 
Fonolito 
Fonolito 
Fonolito 
Foyaíto 
Malignito 
Gabro 

K-feld 
Pirox 
K-feld 
Pirox 
Biot 
RT 
Biot 
RT 
K-feld 
RT 
RT 
RT 
RT 
Feld 
Biot 
Anf 
Pirox 

54 
53 
82 
86 
330 
326 

1.318 
1.332 
1.329 
1.321 
1.327 
1.322 
4.398 
3.371 
3.500 
3.573 

8,235 
0,301 
9,070 
0,212 
7,110 
6,770 
6,610 
1,400 
5,060 
5,180 
4,430 
6,870 
4,138 
8,030 
6,540 
0,210 

35,4 
  2,1 
35,1 
 1,0 
29,5 
29,4 
31,6 
 6,5 
17,1 
14,4 
12,6 
21,3 
11,6 
22,2 
31,8 
 2,1 

12,7 
16,6 
5,4 

39,3 
23,9 
3,8 

20,4 
20,0 
9,7 

22,5 
15,2 
17,5 
14,3 
7,41 
12,3 
55,7 

105 ± 3 
164 ± 6 
 95 ± 3 
112 ± 8 
101 ± 3 
106 ± 3 
111 ± 6 
108 ± 5 
 74 ± 4 
 66 ± 3 
 67 ± 3 
 73 ± 4 
 71 ± 1 
68 ± 1 
118 ± 4 

 230 ± 17 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 

 
Constantes: λ ε = 0,581 x 10-10 anos -1; λ β - = 4,962 x 10-10 anos-1; % atom. de K40 em Ktot = 0,01167. 
Fonte:    1 – Gomes e Cordani (1965) 

2 – Cordani e Hasui (1968) 
3 – Vide Geologia 1 
4 – Hama et al. (1977) 

 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-6   ccSTP  %Ar40 

atm 
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TABELA 1.XLIII 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Dados Radiométricos K-Ar para rochas alcalinas do nordeste da folha SG.22 Curitiba (ocorrência de Jacupiranga) 

Continua 

N° Fig.1 N° Campo Material Litologia N° Lab. %K 
  

Idade 
(MA) 

Fonte 

263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 

GM-JAC 
GM-BR-2 
15-J-64 
15-J-64 
11-J-64 
11-J-64 
11-J-64 
11-J-64 
11-J-64 
10-J-64 
10-J-64 
10-J-64 
6-J-64 
6-J-64 
9-J-64 
9-J-64 
12-J-64 
12-J-64 
12-J-64 
12-J-64 
13-J-64 
13-J-64 
14-J-64 
14-J-64 
14-J-64 
14-J-64 
1-J-64 
2-J-64 
2-J-64 
3-J-64 
16-J-64 
16-J-64 
4-J-64 

Flog 
Feld 
RT 
Pirox 
Biot 
RT 
Feld(CC) 
K-Feld 
Pirox 
RT 
Nef 
Pirox 
RT 
Feld(CC) 
Matriz 
Feld(CC) 
RT 
Biot 
Feld(CC) 
Pirox 
RT 
Feld(CC) 
RT 
Biot 
Feld (CC) 
Pirox 
Flog 
Flog 
Flog 
Flog 
Flog 
Flog 
Flog (CC) 

Carbonatito 
Piroxenito 
Jacupiranguito 
Jacupiranguito 
Nef. Sienito 
Nef. Sienito 
Nef. Sienito 
Nef. Sienito 
Nef. Sienito 
Melteigito 
Melteigito 
Melteigito 
Fenito 
Fenito 
Sienodiorito 
Sienodiorito 
Fenito 
Fenito 
Fenito 
Fenito 
Fenito 
Fenito 
Sienodiorito 
Sienodiorito 
Sienodiorito 
Sienodiorito 
Carbonatito 
Carbonatito 
Carbonatito 
Carbonatito 
Carbonatito 
Carbonatito 
Carbon./Jacupiranga 
(Contc) 

21 
219 
441 
443 
346 
347 
348 
349 
350 
345 
337 
344 
292 
293 
335 
336 
372 
370 
371 
446 
379 
444 
380 
377 
378 
447 
262 
240 
263 
332 
374 
373 
273 

8,440 
2,880 
0,733 
0,131 
6,650 
6,863 
7,067 
10,02 
0,19 

3,031 
6,738 
0,175 
4,986 
5,870 
4,836 
2,475 
2,759 
7,179 
2,866 
0,137 
4,835 
5,815 
3,628 
7,510 
5,151 
0,409 
6,716 
8,503 
8,489 
7,797 
7,524 
8,185 
6,592 

46,8 
16,2 
   4,0 
   1,0 
36,0 
35,3 
37,4 
54,1 
   1,5 
16,8 
37,3 
  1,0 
45,5 
55,5 
32,4 
15,5 
16,9 
38,8 
21,6 
  1,6 
25,2 
30,7 
20,5 
45,8 
27,9 
  2,2 
37,0 
44,9 
44,7 
41,5 
39,7 
45,0 
39,5 

7,0 
3,7 
20,0 
51,9 
11,5 
2,0 
6,2 
13,5 
21,4 
5,81 
2,21 

19,08 
4,42 
3,60 
4,80 

13,60 
14,40 
19,98 
10,41 
21,12 
5,73 
5,07 
3,14 
7,65 

11,27 
25,56 
3,65 
7,09 
8,83 
8,21 
7,98 
7,66 
1,83 

140 ± 3 
142 ± 5 
137 ± 4 
196 ± 8 
135 ± 2 
129 ± 2 
131 ± 2 
135 ± 2 

191 ± 10 
138 ± 5 
138 ± 2 
150 ± 3 
227 ± 4 
231 ± 4 
166 ± 3 
155 ± 3 
153 ± 6 
136 ± 3 
185 ± 6 

276 ± 12 
130 ± 3 
136 ± 4 
140 ± 3 
151 ± 4 
135 ± 4 
133 ± 4 
138 ± 3 
132 ± 1 
132 ± 2 
134 ± 3 
133 ± 3 
139 ± 3 
150 ± 2 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 rad  
g ( ) Ar40   x 10-6   ccSTP  %Ar40 

atm 
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TABELA 1.XLIII 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Dados Radiométricos K-Ar para rochas alcalinas do nordeste da folha SG.22 – Curitiba (ocorrência de Jacupiranga) 

Continuação 

N° Fig.1 N° Campo Material Litologia N° Lab. % k 
      Ar40 x 10-6 (ccSTP) 
          rad             g 

    % Ar40 
            atm Idade (MA) Fonte 

296 
 

297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 

4-J-64 
 

5-J-64 
5-J-64 
5-J-64 
5-J-64 
8-J-64 
8-J-64 
7-J-64 
7-J-64 
7-J-64 

Oliv (CC) 
 
Biot 
Feld (CC) 
Feld (CC) 
Pirox 
Feld (CC) 
Pirox (CC) 
Biot  
Feld Alc 
Pirox 

Carbon./Jacupiranga 
(Contc.) 
Essexito 
Essexito 
Essexito 
Essexito 
Essexito 
Essexito 
Malignito 
Malignito 
Malignito 

277 
 

283 
284 
290 
291 
334 
333 
299 
298 
331 

3,938 
 

6,373 
4,959 
2,173 
0,221 
5,736 
0,228 
7,528 
6,206 
0,428 

29,1 
 

33,1 
31,2 
12,9 
   1,2 
30,3 
   1,4 
39,6 
51,1 
  2,2 

3,67 
 

14,86 
4,88 

33,64 
17,33 
5,44 

25,96 
6,18 
3,55 

14,00 

180 ± 4 
 

132 ± 2 
157 ± 2 
151 ± 5 
140 ± 5 
132 ± 2 
152 ± 4 
133 ± 2 
205 ± 3 
132 ± 2 

2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
Constantes: λ ε = 0,581 x 10-10 anos -1; λ β - = 4,962 x 10-10 anos-1; %atom. de K40 em Ktot = 0,01167 
Fonte: 1 – Amaral et al. (1967). 

2 – Dados inéditos CPGeo; G. Amaral (em preparação) 
 
 
 
 

TABELA  1.XLIV 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Dados Radiométricos K-Ar para rochas alcalinas do Sudeste  da Folha SG.22 Curitiba (ocorrências de Altos do Rio Pinheiros e Lages) 

N° Fig.1 Ocorrência N° Campo Litologia Material N° Lab. %K 
  Idade 

(MA) 
Fonte 

306 
307 

 307a 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 

A . R. Pinheiros 
A . R. Pinheiros 
 
A . R. Pinheiros 
Lages 
Lages 
Lages 
Lages 
Lages 
Lages 

GM-5A -63 
GM-3A -63 
 
GM-43A-63 
GM-LA-7L 
GM-LA-5L 
GM-LA-2L 
LL-1 
LL-3 
LL-4 

Fenito 
Melteigito 
 
Tinguaíto 
Nefelina-Sienito 
Nefelina-Sienito 
Nefelina-Sienito 
Fonolito 
Fonolito 
Fonolito pórfiro 

K-feld 
Biot 
 
RT 
Feld 
Feld 
RT 
RT 
RT 
Feld 

220 
75 
77 
94 

185 
231 
186 

1.666 
1.669 
1.671 

10,630 
7,840 
7,840 
4,240 
4,760 
4,810 
4,500 
4,492 
4,342 
6,580 

57,6 
42,2 
41,6 
18,2 
12,9 
12,7 
11,5 
11,7 
12,8 
17,2 

3,9 
7,6 
3,5 
10,3 
11,1 
12,8 
19,0 

16,42 
13,72 
11,68 

131 ± 6 
130 ± 3 
129 ± 3 
106 ± 3 
67 ± 2 
65 ± 2 
63 ± 2 
64 ± 4 
73 ± 5 
64 ± 3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

 
Constantes: λ ε = 0,581 x 10-10 anos -1; λ β - = 4,962 x 10-10 anos-1; % atom. de K40 em Ktotal = 0,01167. 
Fonte:  1 – Amaral et al. (1967) 

2 – Dado inédito CPGeo; Teixeira  (1970) 
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TABELA 1.XLV 

Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Dados Radiométricos K-Ar para rochas alcalinas da Folha SG.23 Iguape 

N° Fig.1 Ocorrência N° Campo Litologia Material N° Lab. % k 
  Idade 

(MA) Fonte 

315 
316 
316a 
317 
317a 
317b 
318 

Serrote 
Serrote 
 
Cananéia 
 
 
Itanhaem 

UC-624-15 
667-400 
 
667-401 
 
 
GM-1 

Nefelina Sienito 
Sienito 
 
Nordmarkito 
 
 
Tinguaíto 

RT 
Biot 
Feld 
K-feld 
Anf 
Biot 
Biot 

* 
  84 
188 
110 
226 
  83 
260 

7,710 
7,360 
5,650 
4,800 
1,110 
7,020 
7,070 

46,3 
26,7 
37,4 
16,5 
  3,7 
23,1 
38,5 

   2,9 
   4,8 
   2,8 
18,0 
25,2 
10,9 
15,7 

141,5 
128 ± 4 
160 ± 5 
  84,4 
  82,3 
   80,7 
132 ± 5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Constantes: λ ε = 0,581 x 10-10 anos -1; λ β - = 4,962 x 10-10 anos-1; % atom. de K40 em Ktotal  = 0,01167. 
Fonte: 1 − Amaral et al. (1967) 
* Análise efetuada por U. Cordani no Department of Geology, University of California, Berkeley, U.S.A. 
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1.2.27.5 − Litologias e petrografia 

A Suíte Alcalina Ribeira do Iguape compreende um bom número 
de termos petrográficos de rochas alcalinas e afins. Descrevem-
se, a seguir, de modo bem resumido, aqueles que mais se 
destacam. 

“Carbonatitos”: são rochas carbonáticas compostas 
essencialmente por calcita (65-90%), 
ocasionalmente com feldspato potássico ou 
flogopita. Os acessórios mais abundantes são: 
apatita, barita, pirocloro e fluorita. 

“Bostonitos”: são rochas traquitoides constituídas principalmente 
por albita e microclínio, com piroxênio acessório. 

“Fenitos”: são rochas constituídas principalmente por feldspato 
potássico, com alguma aegirina e hornblenda 
sódica. Os acessórios compreendem esfeno e 
apatita. 

“Fonolitos”: são rochas compostas essencialmente por nefelina, 
aegirina e aegirina-augita. Nos nefelinitos 
fonolíticos, os máficos mais abundantes são 
titano-augita e augita diopsídica, ocorrendo ainda 
outros máficos, tais como olivina e biotita. 

“Gabros”: são rochas constituídas essencialmente por andesina-
labradorita, dipsídio, augita e titano-augita, olivina 
e biotita. Como acessórios, ocorrem apatita e 
minerais opacos. 

 
“Glimeritos”: são rochas constituídas quase exclusivamente por 

biotita, com pequeníssimas quantidades de 
apatita e magnetita como acessórios. 

“Ijolitos”: são rochas compostas essencialmente por nefelina e 
aegirina (30-60%), incluindo esfeno, apatita e 
melanita como acessórios. 

“Jacupiranguitos”: são rochas constituídas essencialmente por 
titano-augita, nefelina e magnetita. 

“Kimberlitos”: são rochas constituídas por olivina, diopsídio 
cromífero, flogopita, piropo e ilmenita (geikelita). 

“Melteigitos”: são rochas compostas essencialmente por nefelina 
e/ou melilita, Ti-augita (30-50%) e biotita (1-40%). 
Seus acessórios mais frequentes são: apatita, 
esfeno, minerais opacos e zeólitas. 

“Muniongitos”: são rochas constituídas por loxoclásio (ortoclásio 
sódico), nefelina, acmita e algumas vezes 
cancrinita. 

“Nefelina-sienitos”: são rochas compostas essencialmente por 
nefelina, ortoclásio, aegirina-augita, raramente 
com diopsídio. Como acessórios ocorrem: apatita, 
zircão, fluorita e minerais opacos. 

“Peridotitos”: são rochas compostas essencialmente por olivina, 
piroxênio, serpentina. Acessórios: espinélios 
cromíferos e/ou magnetita titanífera. 

“Piroxenitos”: são rochas constituídas essencialmente por 
piroxênios e pequenas quantidades de minerais 
opacos. 

 
“Pulaskitos”: são rochas constituídas principalmente por 

ortoclásio, aegirina, asfvedsonita e nefelina. 
 

“Sienitos”: são rochas compostas essencialmente por ortoclásio, 
piroxênios sódicos, biotita, quartzo escasso ou 
inexistente. Os minerais acessórios incluem 
apatita, zircão, fluorita, esfeno, minerais opacos, 
zeólitas e argilo-minerais. 

 
“Shonkinitos”: são rochas constituídas principalmente por augita e 

ortoclásio, possivelmente contendo olivina, 
hornblenda, biotita e nefelina. 

 
“Tinguaítos”: são rochas fonolíticas constituídas essencialmente 

por ortoclásio, nefelina e acmita. 
 

“Urtitos”: são rochas compostas essencialmente por nefelina, 
ortoclásio, melanita e aegirina-augita. Os 
acessórios são: apatita, esfeno, minerais opacos 
e zeólitas. 

 
“Wehrlitos”: peridotitos compostos principalmente por olivina e 

clinopiroxênio; como acessórios, minerais opacos. 
 

1.2.27.6 − Caracterização litoquímica 

Dispõe-se de resultados de análises químicas de rochas da Suíte 
Alcalina Ribeira do Iguape, abarcando elementos maiores e 
traços, explicitados nas Tabelas 1.XLVI, 1.XLVII e 1.XLVIII. 
Através de alguns diagramas discriminantes foi possível 
caracterizar-se litoquimicamente tais rochas efusivas e intrusivas. 

No diagrama R1/R2, de De La Roche et al. (1980) (Fig. 1.160), 
os pontos analíticos referentes ao elenco de vulcânicas da 
presente suíte jazem no campo dos fonolitos, excetuando-se dois 
pontos, que caem no campo dos nefelinitos, embora 
petrograficamente tenham sido classificados como nefelina-
fonolito e fenito. Os pontos analíticos referentes ao elenco das 
plutônicas (Fig. 1.161) jazem predominantemente no campo dos 
sienitos e nefelina-sienitos, os outros pontos analíticos incidindo 
nos campos dos ijolitos, alcali-gabros e piroxenitos. 

No diagrama Índice Agpaítico versus Saturação CIPW, de 
Fersman (1929 apud OLIVEIRA; LIMA; MARQUES, 1980) (Fig. 
1.162), os pontos analíticos referentes ao elenco das rochas da 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape denotam valores IA < 1,0, com 
caráter fortemente miascítico e predominantemente 
subsaturados, com presença de nefelina normativa, sendo raras 
as amostras com quartzo normativo.  

O caráter miascítico esboçado por essa suíte tem 
consequências “minerogenéticas”, já que os maciços alcalinos 
feldspatóidicos miascíticos descritos alhures são mais 
importantes do ponto de vista da geologia econômica (HEINRICH, 
1966; SORENSEN, 1974). 

No diagrama SiO2 versus K, onde K = K2O/K2O + Na2O, de 
Niggli (apud Heinrich, 1966) (Fig. 1.163), os pontos analíticos 
denotam valores de K que esboçam um caráter 
predominantemente potássico para a Suíte Alcalina Ribeira do 
Iguape. 
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TABELA 1.XLVI 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Várias ocorrências. Análises químicas e composições normativas 

Continua 

Ocorrência Cananéia Juquiá Bairro da Cruz Jacupiranga 

N° da amostra 
866/ 
02.B 

866/ 
03A 

866/  
05 

866/  
06 

892/ 
380 

891/ 
326 

891/ 
327.1 

891/ 
327.2 

866/ 
07.1 07.2 07.3 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O3 
H2O 
PF 

63,07 
17,05 
1,68 
2,37 

<0,10 
<1,00 
1,20 
6,17 
4,88 
0,32 
0,34 
0,16 
0,88 

63,05 
17,16 
0,59 
3,65 
0,14 

<1,00 
0,48 
6,77 
4,55 
0,17 
0,10 
0,15 
1,11 

40,14 
11,43 
7,77 
4,87 
0,18 
5,90 
13,02 
5,08 
3,43 
1,94 
0,64 

<0,10 
2,61 

53,41 
18,77 
2,69 
3,29 
0,12 

<1,00 
2,79 
6,08 
6,80 
1,41 
0,19 
0,13 
1,44 

44,78 
2,57 
4,00 
7,78 
0,20 
17,48 
16,47 
1,36 
0,15 
1,38 
0,10 

- 
- 

46,18 
8,68 
0,61 
12,84 
0,27 
13,89 
9,76 
2,47 
1,46 
1,39 
0,15 

- 
- 

57,70 
17,58 
3,16 
1,93 
0,12 
0,51 
2,21 
6,32 
5,76 
0,16 
0,15 

- 
- 

42,02 
14,87 
5,58 
6,93 
0,19 
4,86 
10,78 
5,01 
4,28 
2,28 
0,88 

- 
- 

2,67 
0,67 
1,23 
0,67 

<0,10 
3,20 
49,96 
0,49 
0,42 

<0,10 
0,10 

<0,10 
36,78 

22,53 
3,86 
4,68 
6,09 
0,15 
13,24 
18,48 
0,72 
5,23 
2,16 
0,86 

<0,10 
18,45 

37,57 
6,04 
9,17 
7,06 
0,13 
10,74 
20,11 
0,90 
0,10 
3,71 
0,10 
0,10 
0,55 

 

Total - - - - - - - - - - - 

 Nb 
Ta 
Zr 
Hf 
Ce 
Y 
Yb 
La 
Co 
Be 
Li 
Rb 
Sr 

51 
<500 
373 

<200 
<150 

46 
10 

<30 
<5 
<5 
10 
183 
111 

66 
<500 
480 

<200 
<150 

48 
10 

<30 
<5 
<5 
<2 
160 
166 

22 
<500 

86 
<200 
<150 

16 
2 

<30 
30 
<5 
<2 
97 

1130 

80 
<500 
240 

<200 
<150 

20 
3 

<30 
5 

<5 
15 
210 

1480 

<10 
- 

33 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

<10 
140 

<10 
<50 
88 

<200 
<150 

14 
3 

126 
- 

<2 
<50 
31 
280 

53 
<50 
350 

<200 
<150 

16 
6 

174 
- 

<2 
<50 
221 
180 

82 
<50 
220 

<200 
<150 

29 
4 

192 
- 

<2 
<50 
98 

1480 

52 
<500 

46 
<200 
<150 

44 
3 

<30 
28 
<5 
<2 
19 

2400 

214 
<500 

48 
<200 
<150 

16 
1 

<30 
16 
<5 
2 

99 
890 

20 
<500 
192 

<200 
<150 

24 
5 

<30 
72 
<5 
<2 
<10 
520 

Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Biotita 

7,23 
24,76 
53,11 
2,69 
7,32 

5,72 
20,50 
58,60 
1,22 
11,62 

- 
6,43 
4,21 

- 
22,57 

- 
36,92 
27,41 
4,04 
8,72 

- 
- 
- 

0,45 
1,27 

- 
- 

4,79 
8,47 
13,68 

- 
33,72 
47,36 
2,72 
3,22 

- 
8,58 
9,87 
5,69 
27,69 

- 
- 
- 
- 

3,34 

- 
- 
- 
- 

29,26 

- 
- 
- 

11,82 
0,85 

Hornblenda Ac. 
Ed. 
Ri. 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

6,24 

- 
- 
- 

45,97 
35,52 

- 

- 
55,01 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

2,72 

- 
- 

10,28 

24,83 
23,67 

- 
Nefelina 
NS 
Wolastonita 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

18,37 
- 

24,45 

12,65 
- 

1,90 

- 
- 

7,62 

- 
- 
- 

4,18 
- 

3,03 

16,29 
- 

15,19 

0,49 
0,30 

- 

- 
2,62(KS) 

- 

- 
- 

16,51 
Hiperstênio En. 

Fs. 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6,99 
4,76 

- 
- 

- 
- 

4,95 
- 

10,24 
0,28 

- 
- 

 

Olivina 
Titanita 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Fluorita 
Apatita 
Calcita 
Coríndon 

- 
0,80 

- 
- 

2,52 
0,08 

- 
0,82 

- 
0,66 

- 
0,43 

- 
- 

0,89 
0,10 

- 
0,24 

- 
0,68 

- 
5,16 

- 
- 

10,80 
0,02 

- 
1,64 

- 
- 

- 
3,64 

- 
- 

4,18 
0,05 

- 
0,47 

- 
- 

- 
3,25 

- 
- 

5,68 
0,01 

- 
0,23 

- 
- 

1,47 
3,49 

- 
- 

0,92 
0,02 

- 
0,36 

- 
- 

- 
0,41 

- 
- 

4,91 
0,07 

- 
0,37 

- 
- 

- 
5,85 

- 
- 

8,62 
0,05 
0,10 

- 
- 
- 

3,47 
- 

0,18 
0,70 

- 
0,01 

- 
7,77 
76,08 

- 

7,39 
- 

3,95 
- 

4,07 
0,01 

- 
1,96 
29,93 

- 

- 
8,86 

- 
- 

13,19 
0,04 

- 
0,23 

- 
- 

Log. da Razão de Alcalinidade 
(WRIGHT,1969) 

0,695 0,6611 0,3155 0,5548 0,0690 0,1880 0,6163 0,3295 - - 0,0332 

Q 
A 
P 
F 

8,23 
82,76 
9,01 

0 

- 
- 
- 
- 

0 
36,68 

0 
63,32 

0 
76,06 
8,32 
15,62 

- 
- 

100 
- 

- 
- 

100 
- 

0 
88,14 
7,11 
4,75 

0 
35,92 
23,80 
40,28 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
99,99 

- 
- 

Q 
Ne 
KS 
Coef. Agpait 

- 
- 
- 

0,65 

- 
- 
- 

0,66 

- 
- 
- 

0,74 

- 
- 
- 

0,69 

- 
- 
- 

0,59 

- 
- 
- 

0,45 

- 
- 
- 

0,69 

- 
- 
- 

0,62 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

0,17 
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TABELA 1.XLVI 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Várias ocorrências. Análises químicas e composições normativas 

Continuação 

Ocorrência Jacupiranga Tunas Banhadão 

N° da amostra 09 12 11b 
891/  
303 

866/  
18 19 21 23.1 

866/  
036 

866/   
037 

866/ 
038 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O3 
H2O 
PF 

38,57 
16,57 
5,88 
4,80 

<0,10 
5,70 
13,08 
5,83 
4,14 
2,22 

<0,10 
<0,10 
0,45 

10,28 
0,44 
0,45 
0,79 

<0,10 
17,29 
33,75 
0,86 

<0,10 
<0,10 
<0,10 
0,11 
34,80 

53,03 
21,49 
1,74 
0,14 

<1,00 
2,26 
7,46 
6,71 
0,81 

<0,10 
0,11 
1,44 

49,74 
11,89 
8,00 
10,84 
0,22 
3,62 
8,89 
3,04 
1,34 

<0,10 
0,32 

- 
- 

57,19 
18,06 
2,54 
3,17 
0,17 

<1,00 
2,13 
5,82 
5,27 
0,92 
0,20 
0,31 
0,86 

58,10 
18,29 
2,57 
2,25 
0,14 

<1,00 
2,75 
5,84 
4,38 
0,56 

<0,12 
0,45 
2,23 

56,58 
19,08 
2,98 
2,38 
0,16 

<1,00 
2,53 
6,48 
4,74 
0,64 
0,15 
0,31 
0,93 

59,70 
17,72 
2,66 
2,38 
0,13 

<1,00 
1,47 
6,69 
5,24 
0,41 

<0,10 
0,29 
0,95 

50,73 
20,83 
3,82 
0,62 
0,12 

<1,00 
1,74 
8,38 
6,64 
0,63 

<0,10 
0,39 
3,79 

43,48 
23,91 
4,28 
0,75 
0,10 

<1,00 
6,34 
8,08 
8,48 
0,79 
0,23 

<0,10 
0,78 

40,30 
11,45 
4,40 
4,13 
0,14 
10,73 
10,80 
4,74 
3,94 
1,60 
0,92 
0,13 
2,45 

 

Total - - - - - - - - - - - 

 Nb 
Ta 
Zr 
Hf 
Ce 
Y 
Yb 
La 
Co 
Be 
Li 
Rb 
Sr 

<20 
<500 

82 
<200 
<150 

12 
2 

<30 
40 
<5 
<2 
55 
620 

<20 
<500 

20 
<200 
<150 

22 
1 

<30 
<5 
<5 
<2 
20 
214 

46 
<500 
230 

<200 
<150 

14 
2 

<30 
<5 
<5 
3 

229 
780 

35 
<50 
250 

<200 
<150 

51 
8 

<30 
- 

<2 
<50 
31 
260 

66 
<500 
104 

<200 
<150 

20 
2 

<30 
<5 
<5 
2 

86 
172 

<70 
<500 
214 

<200 
<150 

22 
3 

<30 
<5 
<5 
12 
134 
510 

92 
<500 
340 

<200 
<150 

30 
5 

<30 
<5 
<5 
12 
143 
520 

40 
<500 
230 

<200 
<150 

22 
5 

<30 
<5 
<5 
13 
142 
40 

200 
<500 
700 

<200 
<150 

16 
2 

<30 
<5 
<5 
5 

161 
800 

24 
<500 
204 

<200 
<150 

30 
5 

<30 
<5 
<5 
<2 
355 
665 

136 
<500 
320 

<200 
<150 

36 
4 

<30 
40 
<5 
7 

93 
1340 

Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Biotita 

- 
8,70 

- 
6,97 
24,42 

- 
- 
- 
- 

0,61 

- 
38,02 
21,83 
5,68 
6,65 

7,01 
- 

26,19 
15,10 
13,03 

- 
26,96 
50,64 
6,33 
8,58 

2,31 
22,91 
51,41 
11,19 
6,31 

0 
25,12 
48,45 
9,32 
6,22 

0 
27,73 
55,14 
2,92 
6,41 

0 
39,88 
20,66 

0 
3,56 

0 
45,57 

0 
3,74 
3,14 

0 
0 

11,96 
- 

36,01 
 
Hornblenda 

Ac. 
Ed. 
Ri. 

- 
- 
- 

- 
- 

1,90 

- 
- 
- 

19,19 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

0,80 

- 
- 
- 

- 
6,07 
5,85 

Nefetina 
NS 
Wolastonita 

23,88 
- 

21,31 

0,58 
0,68 

- 

21,48 
- 

1,18 

- 
- 

6,36 

0,17 
- 
- 

- 
- 

0,13 

4,01 
- 

0,23 

1,41 
- 

1,02 

26,07 
0,08 

- 

30,83 
- 

9,34 

11,98 
- 

10,23 

Hiperstênio 
En. 
Fs. 

- 
- 

30,65 
0,24 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

Olivina 
Titanita 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Fluorita 
Apatita 
Calcita 
Coríndon 

- 
5,57 

- 
- 

8,89 
0,02 

- 
0,24 

- 
- 

21,66 
- 

0,14 
- 
- 
- 
- 

0,17 
43,36 

- 

- 
2,12 

- 
- 

2,74 
0,05 

- 
0,25 

- 
- 

- 
0,25 

- 
- 

12,04 
0,05 

- 
0,77 

- 
- 

- 
2,34 

- 
- 

3,89 
0,02 

- 
0,49 

- 
0,56 

- 
1,43 

- 
- 

3,95 
0,04 

- 
0,30 

- 
- 

- 
1,63 

- 
- 

4,57 
0,07 

- 
0,37 

- 
- 

- 
1,03 

- 
- 

4,04 
0,05 

- 
0,24 

- 
- 

- 
- 

1,29 
4,06 

- 
0,15 

- 
0,25 
3,20 

- 

- 
1,85 

- 
2,35 
2,61 
0,04 

- 
0,52 

- 
- 

- 
4,17 

- 
- 

5,42 
0,07 

- 
2,31 
5,91 

- 

Log da Razão de Alcalinidade 
(WRIGHT,1969) 

0, 3039 - 0,5975 0,1858 0,5362 0,4608 0,4997 0,6321 0,6971 0,5339 0,3578 

Q 
A 
P 
F 

0 
21,99 
17,63 
60,37 

- 
- 
- 
- 

0 
65,51 
9,79 
24,69 

14,51 
0 

85,49 
- 

0 
80,81 
18,98 
0,21 

2,64 
65,41 
31,95 

0 

0 
69,57 
25,81 
4,62 

0 
89,01 
9,37 
1,62 

- 
69,90 

0 
30,10 

- 
56,86 
4,67 
38,47 

0 
0 
0 

100 

Q 
Ne 
KS 
Coef. Agpait 

- 
- 
- 

0,60 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

0,66 

- 
- 
- 

0,37 

- 
- 
- 

0,61 

- 
- 
- 

0,56 

- 
- 
- 

0,59 

- 
- 
- 

0,67 

- 
- 
- 

0,72 

- 
- 
- 

0,69 

- 
- 
- 

0,76 
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TABELA 1.XLVI 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Várias ocorrências. Análises químicas e composições normativas 

Continuação 

Ocorrência Banhadão 
Barra do 

Itapirapuã 
Itapira-

puã 

José 
Fernan

-des 

Barra 
P.Grossa 

Barra 
Teixeira 

Sete 
Quedas Mato Preto 

N° da amostra 
866/ 
039B 

866/  
040 

866/  
013 

866/  
025 

866/  
016 

866/  
24.1 

866/     
029 

866/  
035 

866/  
034 

866/  
030 

866/  
031 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O3 
H2O 
PF 

39,18 
11,75 
5,61 
3,88 
0,19 
9,49 

12,29 
4,68 
3,55 
1,92 
1,47 
0,12 
1,14 

43,37 
24,09 
3,73 
0,75 
0,11 

<1,00 
6,22 
8,89 
7,40 
0,68 
0,32 
0,10 
0,81 

20,04 
1,51 
1,00 
9,86 
1,99 
2,50 

22,12 
0,68 

<0,10 
<0,10 

4,64 
0,26 

22,72 

16,70 
0,77 
3,91 

<0,20 
0,75 

<1,00 
40,22 
1,02 

<0,10 
<0,10 

0,33 
0,27 
4,93 

48,78 
20,73 
3,91 
1,40 
0,16 

<1,00 
3,69 
8,42 
6,92 
0,86 
0,14 
0,22 
1,17 

43,61 
8,70 
4,41 
9,64 
0,22 
9,31 

14,13 
1,70 
0,95 
2,90 
0,26 
0,12 
0,64 

48,05 
20,73 
3,39 
0,62 
0,23 

<1,00 
2,71 

10,16 
6,00 
0,42 
0,18 
0,52 
4,44 

46,61 
20,40 
4,41 
1,25 
0,13 
1,29 
4,07 
7,94 
7,14 
0,85 

<0,10 
0,38 
2,48 

50,80 
20,31 
4,37 
0,37 
0,21 

<1,00 
1,49 
9,38 
5,10 
0,35 

<0,10 
0,30 
5,10 

52,46 
20,74 
3,89 
0,75 
0,23 

<1,00 
0,90 
8,91 
5,77 
0,26 

<0,10 
0,56 
4,78 

39,59 
12,16 
6,45 
1,00 
0,38 
2,53 

10,39 
0,71 
9,81 
1,22 
0,64 
0,45 

12,93 

 

Total - - - - - - - - - - - 
 Nb 

Ta 
Zr 
Hf 
Ce 
Y 
Yb 
La 
Co 
Be 
Li 
Rb 
Sr 

152 
<500 

320 
<200 
<150 

40 
4 

<30 
36 
<5 

3 
65 

1590 

<20 
<500 

110 
<200 
<150 

14 
2 

<30 
<5 
<5 
<2 

357 
660 

52 
<500 

64 
<200 

>5000 
2046 
112 

>5000 
<5 
<5 
13 

<10 
>5000 

250 
<500 

92 
<200 

>5000 
600 
48 

>5000 
12 
<5 

8 
<10 

4700 

96 
<500 

284 
<200 
<150 

30 
4 

<30 
<5 
<5 

5 
154 

1690 

30 
<500 

160 
<200 
<150 

30 
5 

<30 
<50 
<5 
<2 
20 

650 

220 
<500 

540 
<200 
<150 

10 
2 

<30 
<5 
<5 

2 
153 
950 

70 
<500 

306 
<200 
<150 

12 
1 

<30 
<5 
<5 

7 
204 

1030 

206 
<500 

820 
<200 
<150 

12 
4 

<30 
<5 
<5 

3 
190 
620 

204 
<500 

540 
<200 
<150 

16 
4 

<30 
<5 
<5 
34 

365 
280 

320 
<500 

154 
<200 
<150 

220 
20 

680 
14 
<5 
30 

157 
1260 

Quartzo 
Ortoclásio 

Albita 
Anortita 
Biotita 

- 
- 
8,81 
0,61 

33,23 

0 
41,80 

0 
3,94 
3,27 

3,86 
- 
7,38 
- 
1,27 

- 
- 
- 
- 
0,90 

- 
42,11 

- 
- 
3,60 

- 
- 
6,16 

13,86 
9,02 

- 
36,22 
14,05 
- 

3,60 

- 
42,35 
3,74 

- 
4,59 

- 
30,41 
30,76 

- 
3,60 

- 
34,35 
29,46 

0 
3,56 

- 
56,81 
1,56 

0 
8,51 

 
Hornblenda 

Ac. 
Ed. 
Ri. 

- 
5,42 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
3,20 
4,33 

- 
- 

6,00 

23,78 
21,98 

- 

- 
- 

2,21 

- 
- 
3,79 

- 
- 
1,24 

- 
- 
1,58 

- 
- 
- 

Nefetina 
NS 

Wolastonita 

15,32 
- 

12,60 

35,29 
- 

9,37 

- 
SP:0,59 

- 

1,22 
0,71 
73,17 

35,16 
- 

6,80 

- 
- 

6,12 

31,20 
2,94 

- 

31,52 
- 

0,55 

24,77 
0,67 

- 

24,17 
- 
- 

2,34 
- 
- 

Hiperstênio 
En. 
Fs. 

- 
- 

- 
- 

  7,66 
25,58 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

Olivina 
Titanita 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 

Zircão 
Fluorita 
Apatita 
Calcita 

Coríndon 

- 
5,10 

- 
- 

8,98 
0,07 

- 
3,77 

- 
- 

- 
1,65 

- 
1,87 
2,75 
0,02 

- 
0,75 

- 
- 

- 
- 

0,24 
- 

1,90 
0,02 

- 
14,10 
37,40 

- 

- 
0,26 

- 
3,47 

- 
0,02 

- 
0,83 

11,89 
- 

- 
2,30 

- 
2,64 
0,95 
0,06 

- 
0,36 

- 
- 

- 
7,41 

- 
- 

6,79 
0,03 

- 
0,64 

- 
- 

- 
- 

0,87 
2,39 

- 
0,12 

- 
0,47 
4,94 

- 

- 
2,25 

- 
2,86 
1,93 
0,07 

- 
0,25 
6,09 

- 

- 
- 

0,73 
4,65 

- 
0,18 

- 
0,26 
2,73 

- 

- 
- 

0,53 
3,04 
1,41 
0,12 

- 
0,25 
1,52 

- 

- 
- 

2,51 
6,42 
1,00 
0,03 
0,56 
1,64 

18,60 
- 

Log da Razão de Alcalinidade 
(WRIGHT,1969) 

0,3099 0,5216 - 0,0237 0,6414 0,1013 0,7356 0,6245 0,6952 0,7175 0,4392 

Q 
A 
P 
F 

0 
0 
38,10 
61,90 

0 
51,16 
4,90 
43,94 

- 
- 
- 
- 

0 
0 
0 
100 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
100 
- 

0 
61,70 
0 
38,30 

0 
59,38 
0 
40,62 

0 
71,18 
0 
28,82 

0 
72,53 
0 
27,47 

0 
96,15 
0 
3,85 

Q 
Ne 
KS 

Coef. Agpait 

- 
- 
- 
0,70 

- 
- 
- 
0,68 

- 
- 
- 
0,52 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
0,74 

- 
- 
- 
0,30 

- 
- 
- 
0,78 

- 
- 
- 
0,74 

- 
- 
- 
0,71 

- 
- 
- 
0,71 

- 
- 
- 
0,86 
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TABELA 1.XLVI 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Várias ocorrências. Análises químicas e composições normativas 

Continuação 

Ocorrência Mato Preto Pariquera-açu 

N° da amostra 
866/ 
032.3 

866/ 
032.4 

866/ 
032.5 

866/ 
033 

892/                
348 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O3 
H2O 
PF 

28,33 
7,53 
5,96 
6,89 
0,54 
9,72 

11,38 
0,68 
5,10 
1,04 
0,15 
1,05 

17,23 

3,49 
0,93 
2,20 
0,25 
0,58 

<1,00 
50,75 
0,79 
0,64 

<0,10 
3,91 
0,28 

36,07 

2,85 
0,84 
1,71 
0,62 
0,39 

<1,00 
51,93 
0,68 
0,51 
0,43 

<0,10 
0,19 

33,43 

38,93 
13,38 
6,28 
2,50 
0,34 
3,45 

11,14 
5,31 
2,60 
0,88 

<0,10 
5,31 

11,24 

44,78 
9,82 
5,21 
8,55 
0,22 
8,32 
13,71 
3,25 
2,50 
2,50 
0,34 

- 
0,10 

 
 

Total - - - - - 
 Nb 

Ta 
Zr 
Hf 
Ce 
Y 
Yb 
La 
Co 
Be 
Li 
Rb 
Sr 

160 
<500 
100 

<200 
<150 

54 
5 

640 
24 
<5 
301 
336 

1930 

80 
<500 
4000 
<200 
4200 
400 
26 

2600 
10 
<5 
<2 
15 

1920 

680 
<500 
880 

<200 
1400 
126 
7 

1940 
12 
<5 
<2 
110 

1820 

1200 
<500 
1060 
<200 
<150 

30 
6 

<30 
12 
<5 
100 
132 

1070 

290 
<50 
176 

<200 
<150 

22 
4 

<30 
- 

<2 
<50 
38 
670 

Quartzo 
Ortoclásio 

Albita 
Anortita 
Biotita 

5,61 
4,29 
6,65 

0 
45,69 

- 
1,44 
- 
- 
3,20 

- 
0,67 
- 
- 
3,09 

- 
9,71 

43,38 
- 
9,61 

- 
- 

15,20 
4,95 

23,50 
 

Hornblenda 
Ac. 
Ed. 
Ri. 

- 
- 
- 

- 
- 
3,09 

- 
- 

4,05 

- 
- 
- 

- 
25,33 

- 

Nefetina 
NS 

Wolastonita 

- 
- 
- 

0,56 
0,82 
- 

0,66 
0,39 

17,52 

2,17 
- 
- 

2,78 
- 

20,07 

Hiperstênio 
En. 
Fs. 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

Olivina 
Titanita 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 

Zircão 
Fluorita 
Apatita 
Calcita 

Coríndon 

- 
- 
2,28 
- 

10,19 
0,02 
1,49 
0,41 

23,34 
- 

- 
- 
0,18 
1,64 
- 
0,78 
- 
9,00 

79,27 
- 

- 
0,99 
- 
0,93 
- 
0,16 
- 
0,22 

71,31 
- 

- 
- 
1,78 
1,96 
7,06 
0,23 
2,73 
0,25 

21,11 
- 

- 
0,86 

- 
- 

7,97 
0,04 

- 
0,24 

- 
- 

Log da Razão de Alcalinidade 
(WRIGHT,1969) 

0,2742 0,0240 0,0196 0,2677 0,22 

Q 
A 
P 
F 

33,89 
66,11 

0 
0 

0 
71,92 

0 
28,08 

0 
50,37 

0 
49,63 

0 
96,07 

0 
3,93 

- 
- 

87,88 
12,12 

Q 
Ne 
KS 

Coef. Agpait 

- 
- 
- 

0,77 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

0,59 

- 
- 
- 
- 

 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: 866/02 B – Álcali–quartzo-sienito; 866/03A – Microsienito aplítico; 866/05 – Mela-nefelina-sienito; 
866/06 – Álcali-sienito; 892/380 – Peridotito; 891/326 – Olivina-gabro; 891/327.1 – Bastonito pórfiro; 891/327.2 – Mela-nefelina-fonolito; 866/07.1 – 
Carbonatito; 866/07.2 – Glimerito; 866/07.3 – Piroxenito; 866/09 – Melteigito; 866/12 – Carbonatito; 866/11B – Fonolito tefrítico; 891/303 – Gabro; 
866/18 – Álcali-sienito; 866/19 – Leucodiorito; 866/21 – Diorito; 866/23.1 – Álcali-sienito; 866/036 – Melafonolito; 866/037- Nefelina-sienito; 866/038 – 
Melteigito; 866/039B – Melteigito; 866/040 – Melanita-urtito; 866/013 – Veio hidrotermal; 866/025 – Veio hidrotermal; 866/16 – Nefelina-sienito; 
866/24.1 – Melagabro; 866/029 – Melafonolito; 866/035 – Melafonolito; 866/034 – Melafonolito; 866/030 – Melafonolito; 866/031 – Microbrecha; 
866/032.3 – Glimerito; 866/032.4 – Carbonatito; 866/032.5 – Carbonatito; 866/033 – Fenito; 892/348 – Shonkinito. 
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TABELA 1.XLVII 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Diversas ocorrências da área de Anitápolis. Análises Químicas e composições normativas 

N° da Amostra 
8017/JC

563 
8017/JC

550 
FLOPT 

44.2 
*         

A1 
*         

A2 
*             

A3 
*             

A4 
*               

A5 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

41,80 
10,84 
6,32 
5,44 
0,17 
7,94 

11,77 
5,46 
3,17 
1,60 
1,22 
- 
1,78 

47,50 
16,92 
5,41 
2,22 
0,20 
1,39 
6,94 
8,21 
4,55 
0,89 
0,78 
- 
4,18 

50,30 
11,80 
5,58 
0,88 
0,12 
1,25 
8,23 
3,10 
9,72 
0,34 
5,67 
- 
1,59 

34,58 
5,97 

13,40 
9,89 
0,23 

10,41 
15,86 
4,87 
2,53 
1,40 
0,39 
0,28 
1,98 

57,04 
6,61 
6,34 
3,79 
0,17 
3,58 
6,16 
4,21 
8,12 
0,37 
1,73 
0,67 
1,99 

33,02 
0,47 
6,63 

12,95 
0,59 
4,51 

25,91 
0,17 
1,07 
0,52 
7,19 
0,23 
0,57 

25,76 
5,54 

34,93 
12,27 
0,54 
9,36 
2,75 
1,14 
0,68 
3,84 
0,72 
0,35 
3,15 

10,89 
2,70 

51,72 
18,15 
0,52 
5,79 
1,28 
0,47 
0,36 
5,68 
0,74 
0,17 
1,53 

 

Total 97,51 99,19 98,58 100,79 100,78 93,87 101,04 100,27 
 Nb 

Ta 
Zr 
Hf 
Ce 
Y 
Yb 
La 
Co 
Be 
Li 
Rb 
Sr 

< 20 
< 50 

96 
< 100 
< 150 

11 
3 

< 30 
38 

< 2  
< 50 
121 

1160 

32 
< 50 
146 

< 100 
< 150 

20 
3 

< 30 
33 

< 2 
< 50 
113 
580 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

     

Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Biotita 

0 
0 

5,81 
0 

28,89 

0 
25,86 
9,33 

0 
5,01 

3,65 
56,02 
6,76 

0 
4,24 

     

 
Hornblenda 

Ac. 
Ed. 
Ri. 

0 
0,37 

15,10 

0 
0 

11,26 

0 
0 

4,38 

     

Nefelina 
NS 
Wolastonita 

16,42 
- 

19,95 

27,45 
0,48 

12,12 

 
4,11 
1,11 

     

Hiperstênio En. 
Fs. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

     

 

Olivina 
Titanita 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Fluorita 
Apatita 
Calcita 
Coríndon 

0 
4,19 

0 
0 

6,15 
0,03 

0 
3,08 

0 
0 

0 
0 
0 

4,06 
2,38 
0,02 

0 
2,02 

0 
0 

0 
0,86 

0 
5,08 

0 
0 
0 

13,79 
0 
0 

     

Log.da Razão de  
Alcalinidade (WRIGHT,1969) 

0,3492 0,5184 0,6586      

 Q 
A 
P 
F 
Q 
Ne 
KS 
Coef. Agpait. 

- 
- 
- 

100,00 
- 
- 
- 
0,80 

- 
56,17 
- 

43,83 
- 
- 
- 
0,75 

5,50 
94,50 
- 
- 
- 
- 
- 
1,09 

     

Classificação petrográfica das amostras analisadas: 8017/JC-563, 8017/JC-550 e FLOPT-44.2 – rochas alcalinas feldspatóidicas; 
A1 – pórfiro nefelínico; A2 – larvikito; A3 – ijolito piroxenólito; A4 – jacupiranguito; A5 – jacupiranguito. 
* Análises compiladas de Moraes Rego e Guimarães (1926) 
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TABELA 1.XLVIII 

Suíte Alcalina Ribeira do Iguape − Ocorrências de Lages. Análises Químicas e composições normativas 
Continua 

N° da Amostra 
866/       
42 

866/          
44 

866/    
45 L1* L2* L3* L4* L5* L6* L7* 

SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
FeO 
MnO 
MgO 
CaO 
Na2O 
K2O 
TiO2 
P2O5 
H2O 
PF 

48,06 
21,66 
2,90 
0,75 
0,23 

< 1,00 
1,56 

12,10 
4,43 
0,32 

< 0,10 
0,30 
4,42 

1,92 
0,57 
7,21 
1,61 
0,87 

11,04 
32,68 
0,77 
0,19 
0,12 

< 0,10 
0,48 

40,59 

48,74 
22,94 
3,63 
0,50 
0,18 

< 1,00 
1,53 
7,16 
7,41 
0,40 

< 0,10 
1,35 
5,26 

49,82 
23,75 
2,05 
0,35 
0,06 

- 
1,39 

11,68 
7,88 

- 
0,04 
1,40 
1,62 

55,91 
23,67 
1,49 
0,41 
0,35 

- 
0,65 

11,01 
5,25 

- 
0,04 
0,25 
1,51 

55,84 
21,27 
1,55 
0,59 
0,20 
0,19 
1,08 
9,93 
6,83 
0,02 
0,03 
0,38 
1,53 

52,77 
21,94 
1,88 
1,80 
0,12 

- 
3,51 
6,78 
7,49 
0,09 
0,20 
0,25 
2,83 

49,11 
24,38 
2,63 
1,23 
0,23 
0,26 
1,80 
9,23 
5,99 
0,05 
0,05 
0,58 
4,18 

53,63 
23,01 
1,70 
0,64 
0,15 

- 
1,50 
8,63 
6,86 
0,02 
0,02 
4,49 
2,57 

49,49 
22,33 
2,19 
1,09 
0,20 
0,34 
2,06 

10,43 
5,57 
0,03 
0,10 
0,58 
0,94 

 

Total - - - 100,04 100,54 99,44 99,66 99,72 103,22 95,35 
 Nb 

Ta 
Zr 
Hf 
Ce 
Y 
Yb 
La 
Co 
Be 
Li 
Rb 
Sr 

156 
< 500 

426 
< 200 
< 150 

26 
4 

< 30 
< 5 
< 5 
24 

137 
930 

144 
<500 
230 

< 200 
4200 

88 
8 

3200 
< 5 
< 5 

5 
11 

1230 

92 
< 500 

390 
< 200 
< 150 

18 
3 

< 30 
< 5 
< 5 
<2 

145 
1140 

       

 Quartzo 
Ortoclásio 
Albita 
Anortita 
Biotita 

- 
26,62 
19,60 

- 
3,68 

- 
- 
- 
- 

1,34 

- 
45,21 
15,40 

- 
3,59 

       

 
Hornblenda 

Ac. 
Ed. 
Ri. 

- 
- 

3,29 

- 
- 

6,74 

- 
- 
- 

       

Nefelina 
NS 
Wolastonita 

36,47 
3,62 
- 

0,73 
- 
- 

23,95 
- 
- 

       

Hiperstênio En. 
Fs. 

- 
- 

21,81 
- 

- 
- 

       

 

Olivina 
Titanita 
Ilmenita 
Hematita 
Magnetita 
Zircão 
Fluorita 
Apatita 
Calcita 
Coríndon 

- 
- 
0,68 
2,72 
- 
- 
- 
0,26 
2,96 
- 

15,29 
- 
0,19 
4,04 
1,27 
0,04 
- 
0,19 

48,34 
- 

- 
- 
0,83 
3,25 
1,13 
0,09 
- 
0,26 
2,86 
3,42 

       

Log.da Razão de  Alcalinidade  
(WRIGHT,1969) 

0,7739 0,0251 0,5959        

 Q 
A 
P 
F 
Q 
Ne 
KS 
Coef. Agpait. 

0 
55,89 
- 

44,11 
- 
- 
- 
0,76 

- 
- 
- 

100 
- 
- 
- 
- 

0 
71,68 

0 
28,32 
- 
- 
- 
0,63 

 
 
 
 
 
 
 

0,82 

 
 
 
 
 
 
 

0,69 

 
 
 
 
 
 
 

0,76 

 
 
 
 
 
 
 

0,65 

 
 
 
 
 
 
 

0,62 

 
 
 
 
 
 
 

0,67 

 
 
 
 
 
 
 

0,72 
 
Classificação petrográfica das amostras analisadas: 866/42 – micro-sienito nefelínico; 866/44 – carbonatito; 866/45 – melafonolito; L1 a L7 – 
rochas alcalinas. 
* Análises compiladas de Lindstaedt (1972) 
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1.2.27.7 − Considerações tectono-petrogenéticas 

O grande acervo de dados cartográficos, petrográficos, 
petrológicos, estruturais, geocronológicos e de geologia 
econômica sobre as intrusivas alcalinas feldspatóidicas e afins 
das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape permite deduzir-se que 
esses rochas estão relacionadas a parâmetros de uma tectônica 
de placas, referíveis aos estágios de pré e pós-deriva continental 
e, consequentemente, à elaboração da bacia oceânica do 
Atlântico Sul. 

Pelo menos alguns fatores geodinâmicos inter-relacionados 
tiveram preponderante atuação na localização e disposição das 
intrusões alcalinas feldspatóidicas e afins no domínio das folhas 
em pauta. Entre tais fatores salientam-se: 
1) “Arqueamentos” − Almeida (1971), ao descrever o 
condicionamento tectônico do magmatismo alcalino mesozoico do 
Sul do Brasil e do Paraguai Oriental, asseverou que o grande 
Arqueamento de Ponta Grossa sofreu apreciável soerguimento a 
partir do final do Jurássico, quando foi transpassado por milhares 
de diques de diabásio, notadamente com direção NO-SE. 
Simultaneamente, entre o final do Jurássico e o Cretáceo Inferior, 
surgiram as intrusões alcalinas dispostas principalmente nos 
flancos dessa grande estrutura. Tais intrusões comportam muitas 
eruptivas alcalinas básicas e ultrabásicas, incluindo carbonatitos 
e, provavelmente, kimberlitos, que seriam responsáveis pelos 
diamantes do Paraná. 
2) “Fraturamentos” − Algarte (1972) asseverou que os 
fraturamentos paralelos de direção NO-SE, ao longo do Arco de 
Ponta Grossa, propiciaram a intrusão de diques de diabásio, 
diorito, diorito pórfiro e quartzo-diorito (MARINI; FUCK; TREIN, 
1967). Os diques são mais concentrados ao longo da parte 
central do arco, tornando-se menos frequentes nas áreas 
marginais do mesmo, indicando uma estreita relação entre o arco 
e os fraturamentos. Por outro lado, o alongamento expressivo de 
certas intrusões alcalinas, como, por exemplo, Tunas e 
Itapirapuã, ainda nessa direção, e de todas as intrusões alcalinas 
dessa região da Folha SG.22 Curitiba, são fatos que sugerem 
ligação genética entre estas intrusões e referidos fraturamentos. 
3) “Pontos quentes” − Torquato (1974) ao narrar a integração dos 
dados geotectônicos africanos com os correlativos do litoral 
brasileiro, fundamentado na localização das alcalinas 
feldspatóidicas e afins na África e no Brasil e na localização dos 
arcos de Ponta Grossa e Moçâmedes, concluiu que em ambos os 
lados dos continentes houve intumescência. Denominou esta 
feição de geotumor Moçâmedes − Ponta Grossa, edificado 
possivelmente a partir do Permo-Carbonífero. Os geotumores, 
segundo Morgan (1971) e Wilson (1973), são “pontos quentes” no 
manto inferior que permanecem fixos enquanto os continentes se 
movem sobre eles, podendo, mesmo, ser a causa de tal 
movimento. Fulfaro (1974) registrou que o alinhamento do 
Paranapanema corresponderia ao limite norte do geotumor 
Moçâmede − Ponta Grossa de Torquato (1974). 
4) “Junções tríplices” − Herz (1977), ao relatar o começo da 
abertura do Atlântico Sul e a velocidade do movimento da placa 
Sul-Americana, asseverou que esta geodinâmica pode ser 
revelada usando-se as rochas alcalinas e basálticas brasileiras e 
a estratigrafia das bacias costeiras. As rochas alcalinas se 
localizam unicamente num dos “braços” dessas junções (braço 
NO). 
5) “Zonas de Fraturas Continentais e Oceânicas” − Asmus (1977, 
1978), ao expor o vulcanismo da margem continental brasileira e 
áreas continentais adjacentes, relatou que havia uma tendência 
para se associar a atividade alcalina com zonas de fraturas 
continentais e oceânicas, as quais, por sua vez, estariam 
relacionadas com “flow lines” referidas aos pólos de rotação da 
abertura do Atlântico Sul (MARSH, 1973; DANNI, 1974). Neste 
caso, se incluem, segundo Marsh (1973), as ocorrências alcalinas 
do Sudeste do Brasil e do Uruguai, que têm correspondentes em 
ocorrências de Angola, Damara e Luderitz, na África Ocidental. 
Este autor afirmou que as alcalinas do sudeste do Brasil, com 80 
MA, estão situadas no pequeno círculo (linha de deslocamento) 
de 42,5º. Tal círculo é também coincidente com a zona de Fratura 
do Rio de Janeiro (ASMUS, 1978). Por outro lado, Danni (1974) 
formulou conclusão semelhante para o caso particular das 
ocorrências alcalinas da região de Iporá no Estado de Goiás, que 
se relacionaram, também, com alinhamento tectono-magmático 
da margem continental, coincidente com um pequeno círculo de 
rotação de abertura do Atlântico Sul. 

Com relação à edificação do “Arco de Ponta Grossa” e à 
polêmica a respeito da sua gênese, convém lembrar Le Bas 
(1971) que relatou: “as províncias ígneas mundiais de nefelinito-
carbonatito-kimberlito marcam os sítios de ambiente tectono-
magmático de significância global. Neste ambiente, a 
desgasificação da base do manto superior e expansão do topo do 
manto superior causam intumescência crustal e vulcanismo 
peralcalino. Frequentemente, se formam, ao mesmo tempo, 
sistemas de fraturas intracontinentais − rift-valleys.” Tais 
assertivas seriam válidas para a gênese do Arco de Ponta 
Grossa. 

A petrogênese das rochas alcalinas tem atraído a atenção de 
muitos geocientistas do mundo, que através de observação, 
dados e hipóteses têm procurado elucidar a origem dessas 
rochas. Rochas mais exóticas requerem teorias mais exóticas 
(CURRIE, 1978). 

Os autores têm-se dividido a respeito dessa origem, ao 
propor, para explicá-la: anatexia do manto (HARRIS, 1974); 
anatexia crustal (BAILEY, 1974); diferenciação magmática 
(MACDONALD, 1974); assimilação de calcários (WYLLIE, 1974); 
papel dos voláteis (KOGARKO, 1974); fracionamento líquido 
(KOGARKO; RYABCHIKOV; SORENSEN, 1974); reabsorção de 
minerais silicáticos (LUTH, 1974); processos metassomáticos 
(BORODIN; PAVLENKO, 1974). 

Recentemente, Best (1982, p. 216-218), ao abordar a origem 
dos magmas alcalinos, relatou que a idéia de que os magmas 
alcalinos se originam por contaminação de magma basáltico 
derivado do manto com rochas graníticas crustais e por 
assimilação de calcário devia ser abandonada. Embora volumes 
muito pequenos de rochas alcalinas realmente ocorram em 
alguns contatos de basalto-calcário, uma grande quantidade de 
dados das concentrações de elementos traços e composição 
isotópica e a ocorrência de rochas alcalinas nas ilhas oceânicas 
revelam que aquelas noções são insustentáveis. Além disso, a 
presença de xenólitos densos do manto, com composições 
mineralógicas de alta pressão, nos kimberlitos e em outras rochas 
alcalinas, indicam um rápido trânsito desses magmas, altamente 
carregados de gás, de regiões nascentes no manto. 

Os volumes relativamente pequenos de rochas alcalinas 
expostas nos ambientes de intraplaca, que são tectonicamente 
estáveis ou somente se rompem muito vagarosamente, contrasta, 
surpreendentemente, com os grandes volumes de magmas 
subalcalinos gerados energicamente ao longo de expansão 
oceânica. 

Asmus (1977) admitiu que o modelo de “plumas quentes” do 
manto, de Anderson (1975), complementado pelo modelo 
litosférico de Brooks, James e Hart (1976), aplicar-se-ia 
satisfatoriamente à explicação do vulcano-plutonismo alcalino 
feldspatóidico recorrente da margem continental leste-sudeste e 
das bordas da Bacia do Paraná. 

Sob o ponto de vista geoquímico e mineralógico, a Suíte 
Alcalina Ribeira do Iguape, na sua maior parte, inclui-se no Grupo 
II − associação carbonatito-nefelinito de Le Bas (1978). Tal 
associação é restrita a áreas intracontinentais de soerguimento 
epirogênico, com derivação possivelmente direta do manto, 
envolvendo anomalias térmicas e concentração de fluidos. 

 
1.2.28 − Grupo Bauru 
 
1.2.28.1 − Generalidades 

Essa unidade litoestratigráfica tem sido objeto de inúmeras 
investigações fora do domínio da Folha SG.22 Curitiba, na qual 
ocorre com exígua extensão superficial. 

Campos (1905 apud MORAES REGO, 1941) denominou esse 
conjunto de litotipos de “Grés de Bauru”, ao descrever, nas 
cercanias da cidade de Bauru, São Paulo, um pacote de arenitos 
pouco estratificados, diretamente depositados sobre efusivas 
basálticas. 

Florence (1905 apud MEZZALIRA, 1974) foi o primeiro 
investigador a realizar análises qualitativas e a determinar a 
fração pesada desses litotipos. 

White, I. C. (1908) identificou, nessa sequência sedimentar, a 
presença de arenitos, calcários e conglomerados. 

Até a metade do século, surgiram vários trabalhos relativos à 
ocorrência dessa unidade em diferentes Estados: Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e estados sulinos. Entre 
tais trabalhos, em que a preocupação principal foi, geralmente, a 
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correlação com o Bauru conhecido em São Paulo, destacaram-se 
os de Lisboa (1909), Oliveira (1915, 1930b), Moraes Rego (1930a, 
1938b, 1941), Washburne (1930), Teixeira (1932), Lacourt (1934), 
Oliveira e Leonardos (1943), Almeida (1945a, 1946, 1948a e b), 
Gordon Júnior (1947) e Ab’Saber e Costa Júnior (1950). 

Nos anos 1950 e 1960, surgiram várias investigações, em que 
foram abordados aspectos litológicos, sedimentares, 
paleontológicos e estratigráficos do Bauru. Entre essas 
contribuições estão as de Price (1950, 1953), Almeida e Barbosa 
(1953), Freitas (1955, 1964), Almeida (1956), Mezzalira (1965, 
1966), Arid (1967), Hasui (1967, 1968). Maack (1953), em seu 
mapa geológico do Estado do Paraná, na escala 1:750 000, 
cartografou o “Arenito Caiuá” como “formação supratrapp eólica”, 
considerando-o como pertencente à “Série” São Bento. Loczy 
(1966) assinalou que, durante o Cretáceo Superior, formou-se 
uma vasta depressão no norte da Bacia do Paraná, que se 
estendia pelos Estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e 
Mato Grosso, depressão essa que foi preenchida por depósitos 
límnicos e fluviais do “Arenito Caiuá” da “Série” São Bento. 

Trabalhos de síntese foram desenvolvidos por Northfleet, 
Medeiros e Mühlmann (1969), Mühlmann et al. (1974), Schneider 
et al. (1974) e Ghignone (1975), entre outros. Esses autores 
utilizaram os termos Caiuá e Bauru como correspondentes a 
formações, sendo que Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. 
(1974) consideraram a Formação Caiuá como pertencente ao 
Grupo São Bento. Além desses trabalhos, foram realizados, na 
década de 1970, diversos mapeamentos, notadamente no Estado 
de São Paulo, norte do Paraná e Minas Gerais, em que foi 
mantida a categoria de formação para a unidade Bauru. Entre tais 
mapeamentos citam-se os de: Bjornberg, Landim e Bósio (1970); 
Sad, Cardoso e Costa (1971); Soares (1973); Suguio (1973); 
Soares e Landim (1973); Mezzalira (1974); Monaco, Zir Filho e 
Valentini (1974); Suarez (1975); Fulfaro e Landim (1975); Landim 
e Soares (1976); Coimbra (1976); Suguio et al. (1977); Brandt 
Neto, Petri e Coimbra (1978); Schobbenhaus Filho et al. (1978) e 
Soares et al. (1979). 

Stein et al. (1979), desenvolvendo estudos concomitantes aos 
de Soares et al. (1979), elevaram a Formação Bauru à categoria 
de grupo. 

A partir de 1980, até a presente data, foram feitas muitas 
tentativas no sentido de se caracterizar melhor, 
litoestratigraficamente, o Grupo Bauru. Soares et al. (1980) 
propuseram que este fosse dividido, no Estado de São Paulo, da 
base para o topo, nas formações Caiuá, Santo Anastácio, 
Adamantina e Marília. Outras discussões, sobre esse tema, foram 
feitas por Fulfaro, Gama Júnior e Soares (1980), Almeida, M. A. 
de et al. (1980), Soares (1981), Suguio (1981), Sobreiro Neto et 
al. (1981a e b), Almeida, M. A. de et al. (1981), Barcha e Ellert 
(1981), Riccomini et al. (1981), Freitas (1982) e Landim et al. 
(1982b). 

Nos levantamentos realizados pelo Projeto RADAMBRASIL 
na região setentrional da Bacia do Paraná, foi adotada a 
designação Formação Bauru (DRAGO et al., 1981; DEL’ARCO et 
al., 1982; BARROS et al., 1982; ARAÚJO et al., 1982). 
Posteriormente, nos mapeamentos subsequentes desse projeto 
(folhas SE.22 Goiânia, SE.23 Belo Horizonte, SF.22 
Paranapanema e SF.23 Rio de Janeiro) foi aceita a denominação 
Grupo Bauru, dividido conforme as idéias de Soares et al. (1980). 

No presente mapeamento, coerentemente com a terminologia 
litoestratigráfica empregada nas folhas acima referidas, adotou-
se, para se nomear o conjunto de litologias sedimentares em 
pauta, o termo Grupo Bauru, admitindo-se o mesmo como 
representado, apenas, por sua porção basal, isto é, pela 
Formação Caiuá. 

 
1.2.28.2 − Formação Caiuá 
 
1.2.28.2.1 − Generalidades 

Baker (1923) foi o primeiro investigador a se referir às rochas 
dessa unidade litoestratigráfica, ao informar da ocorrência de 
arenitos supra-basálticos na calha do rio Paraná, considerando os 
mesmos como depósitos deltaicos terciários. 

Washburne (1930) denominou de “Arenito Cayuá” ao conjunto 
de arenitos vermelhos escuros aflorantes ao longo do rio Paraná 
em São Paulo, destacando que essa unidade ocorria das rochas 
basálticas e tinha origem eólica e idade jurássica. 

Maack (1941), ao estudar os arenitos acima dos derrames 
basálticos existentes no noroeste paranaense, denominou-os de 
“Arenito de São Bento Superior”, designação que correspondia, 
segundo este autor, ao “Arenito Caiuá”. Considerou-o como de 
origem eólica, portando estratificações cruzadas típicas, o que lhe 
sugeriu que poderia “ser designado diretamente como dunas 
fósseis”. 

Maack (1947) manteve a designação “São Bento Superior ou 
Caiuá”, também considerando tal unidade como pertencente à 
Série São Bento. 

Scorza (1952) cognominou esses sedimentos de Formação 
Caiuá. 

Freitas (1955), ao criticar o trabalho de Scorza (1952), negou 
que o “Arenito Caiuá” pudesse corresponder a uma formação. 

Scorza (1956), em réplica a Freitas (1955), apresentou, então, 
novas argumentações, para melhor sustentar as idéias que 
anteriormente formulara (SCORZA, 1952). 

Maack (1953), no mapa geológico do Estado do Paraná, na 
escala 1:750 000, cartografou o “Arenito Caiuá, formação 
supratrapp eólica”, considerando-o pertencente à Série São 
Bento. 

Almeida (1956) informou da ocorrência de “Arenito Caiuá”, 
além de depósitos cenozoicos, a 200 km a montante de Sete 
Quedas (Paraná). 

Maack (1961a) focalizou a origem do “Arenito Caiuá”. 
Sanford e Lange (1960) e Northfleet, Medeiros e Mühlmann 

(1969) descreveram a “Formação Caiuá” como independente da 
sequência Bauru. 

Mezzalira (1964) e Mezzalira e Arruda (1965) admitiram a 
possibilidade da Formação Caiuá comportar tanto deposições 
eólicas como subaquosas. 

Bósio e Landim (1969, 1970/1), baseados em parâmetros 
sedimentológicos e estratigráficos, confinaram a Formação Caiuá 
às margens do rio Paraná, admitindo-a como fluvial e de idade 
cenozoica, em concordância com idéias de Baker (1923) e Freitas 
(1955). 

Freitas (1973) fez uma excelente contribuição ao estudo desta 
formação, confirmando as idéias de Mezzalira (1964) e Mezzalira 
e Arruda (1965), e contestando as hipóteses de Bósio e Landim 
(1970/1). 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) e Schobbenhaus Filho et 
al. (1978) reconheceram essa formação, respectivamente, nas 
folhas SG.22 Curitiba e SF.22 Paranapanema, mantendo-a 
independente, entretanto, do evento Bauru. 

Mühlmann et al. (1974) e Schneider et al. (1974) continuaram 
mantendo a Formação Caiuá no Grupo São Bento. 

Landim e Soares (1976), ao estudarem a Formação Caiuá, 
verificaram que a mesma era concordante com a Formação 
Bauru, correspondendo a depósitos continentais de idade 
cretácica, preservados nas áreas centro e norte da Bacia do 
Paraná. 

Soares et al. (1979); Suguio (1980); Soares et al. (1980); 
Almeida, M. A. de et al. (1980); Riccomini et al. (1981); Sobreiro 
Neto et al. (1981a e b); Almeida, M. A. de et al. (1981), entre 
outros, confirmaram a existência da Formação Caiuá, integrando-
a ao pacote sedimentar do Grupo Bauru. 

Nos mapeamentos geológicos realizados pelo Projeto 
RADAMBRASIL nas folhas SE.22 Goiânia e SF.22 
Paranapanema, foi confirmada a presença da Formação Caiuá 
nesses tratos cartográficos, tendo-se adotado critérios 
estratigráficos estabelecidos por Soares et al. (1980). 

No presente relatório, a Formação Caiuá, considerada como 
única representante (base) do Grupo Bauru na Folha SG.22 
Curitiba, é definida (em parte, à luz dos dados obtidos pelo 
Projeto RADAMBRASIL na Folha SF.22 Paranapanema) como 
unidade composta por arenitos vermelhos ou arroxeados, de 
granulação fina a média, com estratificação plano-paralela e 
cruzada de médio a grande porte, depositados em ambientes 
desértico e subaquoso durante o Cretáceo Inferior. 

 
1.2.28.2.2 − Distribuição na área e espessura  

A Formação Caiuá ocorre nos extremos nordeste e noroeste das 
folhas SG.21 Asunción e SG.22 Curitiba, respectivamente, sob a 
forma de uma pequena mancha de contornos sinuosos, sobre as 
rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, cobrindo uma 
extensão que totaliza, aproximadamente, 2.000 km2. Sobre essa 
formação sedimentar, que é seccionada pela estrada BR-272, se 
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encontram as localidades paranaenses de Guaíra, Francisco 
Alves, Alto Piquiri, Mariluz, Farol e Campo Mourão, entre outras. 

As irregularidades topográficas do embasamento dessa 
unidade litoestratigráfica representado pelas vulcânicas da 
Formação Serra Geral, assim como a intensa desagregação dos 
litotipos sedimentares, são fatores que dificultam a verificação da 
espessura da Formação Caiuá. Valores em torno de 3 a 5 m 
foram registrados na estrada BR-272, trecho Campo Mourão − 
Goio-Erê. Entre as cidades de Mariluz e Alto Piquiri, nas 
proximidades do rio Goio-Erê, foram observadas espessuras 
desde 20 até 40 m. Nos domínios da Folha SF.22 Paranapanema, 
a espessura dessa formação pode atingir, entretanto, várias 
dezenas ou, mesmo, poucas centenas de metros. 

 
1.2.28.2.3 − Posição estratigráfica 

Por muito tempo, a Formação Caiuá foi considerada como 
correspondente à parte superior do Grupo São Bento 
(WASHBURNE, 1930; MAACK, 1941; SCORZA, 1952; 
MÜHLMANN et al., 1974). Estudos recentes vieram mostrar, 
entretanto, que efetivamente, essa unidade litoestratigrafica 
pertence à base do Grupo Bauru (LANDIM; SOARES, 1976; 
SOARES et al., 1979; 1980; STEIN et al., 1979; SUGUIO, 1980; 
ALMEIDA, M. A. de et al., 1981), mostrando passagem 
transacional para a Formação Santo Anastácio (que não ocorre 
nas folhas SG.21 Asunción e SG.22 Curitiba). 

Na área em estudo, a Formação Caiuá repousa 
discordantemente sobre rochas vulcânicas da Formação Serra 
Geral, estando posicionada, na sucessão de unidades 
litoestratigráficas das folhas SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 
Asunción e Folha SG.23 Iguape, acima desta formação vulcânica 
jurocretácea e abaixo da Formação Tupanciretã, do Terciário. 

 
1.2.28.2.4 − Litologias e ambientes de deposição 

A Formação Caiuá é constituída, nas folhas SG.21 Asunción e 
SG.22 Curitiba, por arenitos vermelhos ou arroxeados, de 
granulação fina ou média, que, quando alterados, adquirem 
coloração cinza avermelhada ou amarelada. 

Os arenitos finos mostram selecionamento regular a bom, 
enquanto os de granulação média têm bom selecionamento. O 
arredondamento dos grãos desses sedimentos é bom, no caso 
dos arenitos médios, e regular nos arenitos finos. O cimento é 
escasso, argiloso ou ferruginoso, por vezes de natureza 
carbonática (SCORZA, 1965 apud SUAREZ, 1975; MEZZALIRA; 
ARRUDA, 1965). A composição mineralógica desses sedimentos 
é a seguinte: quartzo (80-90% da composição total da rocha), 
feldspatos, minerais pesados, fragmentos de calcedônia, 
muscovita (rara), calcita (muito rara) e argilo-minerais. Os grãos 
de quartzo, via de regra, se acham envolvidos por uma película 
avermelhada de limonita, proveniente de óxidos primários, como 
por exemplo magnetita, originária das eruptivas básicas da 
Formação Serra Geral. Os feldspatos consistem, segundo Scorza 
(1952), em microclínio e plagioclásio, observando-se que, por 
vezes, o aumento da quantidade desses componentes confere à 
rocha composição subarcoseana. Os minerais pesados, segundo 
Scorza (1952), Suarez (1975) e Freitas (1973, 1982), além de 
outros autores, consistem em: zircão, turmalina, magnetita, 
granada e estaurolita, com menores proporções de hornblenda, 
augita e olivina. 

As principais estruturas sedimentares singenéticas 
constatadas nessas litologias foram as estratificações cruzadas 
de médio a grande porte, dos tipos tabular, tangencial e 
acanalada, bem como estratificações plano-paralelas horizontais. 

No que concerne ao ambiente de deposição da Formação 
Caiuá, admite-se, com respaldo em idéias emitidas, nesse 
sentido, por Riccomini et al. (1981) e Salamuni et al. (1981), que o 
mesmo foi subaquoso e apenas localmente eólico. 

 
1.2.28.2.5 − Idade e paleontologia 

Desde o trabalho pioneiro de Baker (1923) até nossos dias, a 
idade da Formação Caiuá foi muito discutida, dividindo-se os 
autores entre idades que variam de jurássica até cenozoica. 

No presente relatório, admite-se que essa unidade 
litoestratigráfica tenha-se depositado no Cretáceo Inferior, 
conforme idéias de Schobbenhaus Filho et al. (1978) e Soares et 
al. (1979), entre outros autores. 

Não são conhecidas localidades fossilíferas dessa unidade na 
área em estudo. Na Folha SF.22 Paranapanema, Campos e 
Castro (1978) registraram apenas presença de pegadas fósseis 
nessa formação. 

 
1.2.29 − Formação Tupanciretã 
 
1.2.29.1 − Generalidades 

Menegotto, Sartori e Maciel Filho (1968) definiram essa unidade 
litoestratigráfica pós-basáltica nos domínios da Folha SH.22 Porto 
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, junto à cidade de 
Tupanciretã. Anteriormente ao trabalho desses autores, essa 
unidade era considerada como correspondente a “janelas” da 
Formação Botucatu em meio às efusivas da Formação Serra 
Geral. 

Menegotto (1971), retomando as investigações sobre essa 
formação, apresentou novos dados sobre a mesma, notadamente 
com respeito a sua origem, sugerindo que a área-fonte desse 
pacote sedimentar tivesse sido o Escudo Sul-Rio-Grandense. 

Gamermann et al. (1973) verificaram que a área de exposição 
dessa formação era bem maior do que então se supunha. 

Coulon, Gamermann e Formoso (1973), estudando a 
mineralogia das argilas dessa unidade, concluíram que a área-
fonte desta se situava nos flancos das serras andinas. 

 
1.2.29.2 − Distribuição na área e espessura 

A Formação Tupanciretã se localiza, na Folha SG.22 Curitiba, 
próxima do extremo sudoeste deste trato cartográfico, nas 
cercanias de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, sob a 
forma de pequenas manchas isoladas, ligeiramente alongadas na 
direção NO-SE e cobrindo superfície total de aproximadamente 
200 km2.  

A espessura dessa unidade na área em estudo é, em geral, 
de cerca de 20 m. Na sua seção-tipo, no Rio Grande do Sul, tem 
espessura de 80 m (MENEGOTTO; SARTORI; MACIEL FILHO, 
1968). 

 
1.2.29.3 − Posição estratigráfica 

A Formação Tupanciretã se encontra sobreposta às rochas da 
Formação Serra Geral, das quais se separa por uma discordância 
do tipo erosiva e “non conformity”. De idade terciária, conforme se 
verá, adiante, a Formação Tupanciretã, na sucessão estratigráfica 
das folhas SG.22 Curitiba, SG.21 Asunción e SG.23 Iguape, se 
encontra sotoposta às formações homotaxiais pleistocênicas 
Pariquera-Açu, Guabitotuba e Alexandra, e sobreposta à 
Formação Caiuá, do Cretáceo Inferior. 

 
1.2.29.4 − Litologias e ambientes de deposição 

A Formação Tupanciretã é composta por arenitos e raras 
camadas argilosas e lentes caulínicas, além de conglomerados. 

Os arenitos são finos, de coloração vermelha, por vezes 
amarela esverdeada, geralmente maturos. Raramente são 
feldspáticos, com feldspato alterado a caulinita. Amostras dessas 
litologias, investigadas por Menegotto (1971), fora da área em 
estudo, revelaram, como componentes minerais acessórios, 
turmalina, zircão, estaurolita, magnetita, granada, esfeno e 
epídoto. 

As camadas argilosas são de pequena espessura e se 
restringem à parte superior da unidade. 

Os conglomerados ocorrem com maior frequência na base da 
formação, sendo constituídos por matriz arenosa ou argilo-
arenosa e seixos ou blocos de basalto totalmente alterado, além 
de bolas de argila. 

Como estruturas primárias podem-se observar, nesses 
sedimentos, estratificações plano-paralela e cruzada de pequeno 
porte. O ambiente de deposição foi fluvial, tendo o material 
detrítico se acumulado em baixas planícies aluviais. Menegotto 
(1971) constatou, nos domínios da Folha SH.22 Porto Alegre, 
uma diminuição da granulometria desses sedimentos de sul para 
norte, fato que, junto com informações concernentes à fração 
pesada dos arenitos, indicava uma drenagem proveniente do sul, 
a partir do Escudo Sul-Rio-Grandense. 
 
1.2.29.5 − Idade e paleontologia 
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A idade da Formação Tupanciretã tem sido considerada, pela 
maior parte dos autores que têm estudado essa formação, como 
referente ao Terciário. Alguns admitiram que a deposição desses 
sedimentos começou no Cretáceo. 

Fulfaro, Gama Júnior e Soares (1980) fizeram restrições 
quanto à correlação dessa unidade com sedimentos do Grupo 
Bauru, de idade seguramente cretácea. 

Aceita-se, assim, neste relatório, que a deposição da 
Formação Tupanciretã tenha-se verificado no Terciário. 

Até o presente, não foram revelados quaisquer registros 
fossilíferos nessa unidade. 

 
1.2.30 − Formação Alexandra 

As exposições dessa formação restringem-se ao litoral do Estado 
do Paraná, Folha SG.22 Curitiba, sob a forma de pequenas 
ocorrências a oeste e sudoeste da cidade de Paranaguá. Trata-se 
de uma sequência de conglomerados, arcóseos, areias e argilitos 
inconsolidados, depositados em ambiente fluvial sob condições 
de clima semi-árido. 

Essa formação foi definida por Bigarella, Salamuni e Marques 
Filho (1961) na localidade de Alexandra, a sudoeste de 
Paranaguá. Sua espessura foi então estimada entre 20 e 30 m e 
sua idade atribuída ao Pleistoceno. 

Silva et al. (1981) teceram sucintas considerações a respeito 
da geologia dessa formação. 

 
1.2.31 − Formação Guabirotuba 
 
1.2.31.1 − Generalidades 

Esta unidade litoestratigráfica foi definida por Bigarella e Salamuni 
(1962) na bacia de Curitiba, sendo constituída por litotipos pouco 
consolidados de natureza francamente argilosa. O termo 
Guabirotuba foi adotado por esses autores em alusão ao bairro 
homônimo dos arredores de Curitiba, onde a formação 
apresentava bons afloramentos. Anteriormente, Coutinho (1955b) 
identificou, em níveis carbonáticos desses sedimentos, a 
presença de cristais de lantanita. Spitzner (apud BATOLLA 
JÚNIOR et al., 1977a), por sua vez, realizou análises com vistas à 
detecção de óxidos de terras raras nesse mesmo material 
carbonático. 

Muratori (1966) teceu considerações quanto a aspectos 
litológicos e estratigráficos da Formação Guabirotuba. 

Fuck (1967) referiu-se sucintamente a essa unidade. 
Batolla Júnior et al. (1977a) abordaram aspectos litológicos, 

estruturais e de ambiente deposicional, bem como discutiram a 
idade dessa formação. 

 
1.2.32.2 − Distribuição na área e espessura 

A Formação Guabirotuba ocorre na porção centro-leste da Folha 
SG.22 Curitiba, com maiores exposições na região da própria 
cidade de Curitiba, que está edificada sobre essa unidade 
litoestratigráfica. Ocorrências menores se localizam a oeste e sul 
dessa cidade, próximas, respectivamente, a Campo Largo e 
Tijucas do Sul. 

A espessura dessa formação é muito variada, em decorrência 
do paleo-relevo muito irregular sobre o qual a mesma se 
assentou. Em superfície, geralmente, não ultrapassa 20 m de 
espessura. Com base em dados de perfurações, Bigarella e 
Salamuni (1962) registraram, entretanto, valores em torno de  
60 m, enquanto Fuck (1967) citou cifras próximas de 90 m. 

 
1.2.31.3 − Posição estratigráfica 

A Formação Guabirotuba se assentou através de discordância 
dos tipos angular e “non conformity” sobre o Complexo Paraíba do 
Sul, o Grupo Açungui e o Complexo Luiz Alves. Foi sobreposta, 
por outro lado, por aluviões recentes dos rios Itaqui, Ivaí e 
Palmital, entre outros.  

De idade pleistocênica, conforme se verá, adiante, essa 
formação foi considerada, na área em estudo, como homotaxial 
das formações Alexandra e Pariquera-Açu, estando, na sucessão 
de unidades litoestratigráficas dessa área, sobreposta à 
Formação Tupanciretã, do Terciário, e sotoposta à Cobertura 
Sedimentar da Região de Castro, esta de idade holo-
pleistocênica. 

 

1.2.31.4 − Idade e paleontologia 

A Formação Guabirotuba é constituída por depósitos semi-
consolidados, representados por argilitos e, secundariamente, 
arcóseos, arenitos arcoseanos, margas e conglomerados, estes 
preferencialmente na base dessa unidade litoestratigráfica. Tais 
conglomerados são compostos por seixos de quartzitos e quartzo, 
e mais raramente diabásio, granito e pegmatito, imersos em 
matriz silto-argilosa, por vezes arcoseana. 

Essa formação é pobre em estruturas sedimentares. Por 
vezes, mostra estratificação plano-paralela incipiente e 
estratificação lenticular. Fuck (1972) assinalou a ocorrência de 
paleocanais preenchidos com material intraformacional, bem 
como de veios irregulares de material carbonático seccionando 
litologias argilosas. 

Bigarella e Salamuni (1962), com base em estudos 
sedimentológicos e geomorfológicos, concluíram que a Formação 
Guabirotuba se depositou em ambiente fluvial torrencial, em clima 
semiárido, com drenagens mostrando comportamento centrípeto 
e intermitente. 

 
1.2.31.5 – Idade e paleontologia 

Bigarella et al. (1965 apud BATOLLA JÚNIOR et al., 1977a) 
relacionaram a Formação Guabirotuba a uma fase semiárida 
responsável pela geração de sedimentos P3. Como esta é 
relacionada à glaciação Nebraskan, de idade pleistocênica, a 
formação em foco foi, por via de consequência, posicionada no 
Pleistoceno. 

Não são conhecidos, até o presente, registros fósseis nessa 
unidade litoestratigráfica. 

 
1.2.32 − Formação Pariquera-Açu 
 
1.2.32.1 − Generalidades 

As primeiras referências, na literatura geológica, aos sedimentos 
que compõem essa unidade litoestratigráfica, foram feitas por 
Silveira (1952 apud Silva et al., 1977a), que, estudando a região 
da bacia do rio Ribeira do Iguape, no litoral paulista, classificou 
esses depósitos de aluviões antigas. 

Almeida (1964) propôs o nome de Formação Jacupiranga 
para o conjunto desses sedimentos, que comparou àqueles das 
bacias de São Paulo e Taubaté. 

Bigarella e Mousinho (1965) propuseram, finalmente, a 
denominação de Formação Pariquera-Açu para esses depósitos, 
em alusão à cidade homônima, junto à qual ocorriam boas 
exposições dos mesmos. 

Franzinelli (1969, 1971) abordou aspectos sedimentológicos e 
geomorfológicos dessa formação, considerando-a como de 
origem fluvial. 

Fulfaro e Suguio (1974), analisando testemunhos de 
sondagens feitas no litoral paulista, identificaram essa unidade 
litoestratigráfica, acreditando que a mesma se estendia, em sub-
superfície, à plataforma continental. 

Silva et al. (1977a, 1981) discorreram sobre a Formação 
Pariquera-Açu, enfocando aspectos litológicos, relações de 
contato, espessura, idade e ambiente de deposição da mesma. 

 
1.2.32.2 − Distribuição na área e espessura 

A Formação Pariquera-Açu ocorre na Folha SG.23 Iguape e nas 
proximidades do extremo nordeste da Folha SG.22 Curitiba, 
estendendo-se aos municípios de Pariquera-Açu, Juquiá e 
Registro. Aparece sob a forma de vários corpos de formato e 
tamanho muito diversificados, que acompanham as drenagens 
dessa região do litoral paulista, cobrindo uma área total de 
aproximadamente 400 km2. Sua espessura varia, de acordo com 
Franzinelli (1969, 1971), desde centimétrica até 10 m. Em corte 
da estrada de ferro Cajati − Jacupiranga, Morgental et al. (1975), 
entretanto, registraram espessura de 12 m. 

 
1.2.32.3 − Posição estratigráfica 

A Formação Pariquera-Açu se assenta discordantemente sobre 
os grupos Açungui e Setuva e o Complexo Paraíba do Sul, sendo 
recoberta por depósitos aluvionares recentes. Ela é considerada 
como tendo sido constituída no Pleistoceno. Na sucessão das 
unidades litoestratigráficas da Folha SG.22 Curitiba, parte da 
Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, ela consta como 
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homotaxial das formações Alexandra e Guabirotuba, todas 
sobrepostas à Formação Tupanciretã, terciária, e sotopostas à 
Cobertura Sedimentar da Região de Castro, de idade holo-
pleistocênica. 

 
1.2.32.4 − Litologias e ambiente de deposição 

Compõem essa unidade litoestratigráfica sedimentos arenosos, 
sílticos e areno-argilosos, com intercalações de conglomerados 
mal consolidados, constituídos por seixos geralmente de quartzito 
e quartzo imersos em matriz areno-argilosa. Esses sedimentos 
exibem, em geral, incipiente estratificação plano-paralela. 

Bigarella e Mousinho (1965) admitiram que esses depósitos 
se formaram em rios anastomosados, em condições de clima 
semi-árido, com períodos úmidos, enquanto Franzinelli (1971) 
assinalou que tais rios, além de anastomosados, deviam ter leitos 
amplos. 

 
1.2.32.5 − Idade e paleontologia 

A Formação Pariquera-Açu tem sido considerada como 
pleistocênica. Mostra-se afossilífera. 

 
1.2.33 − Cobertura Sedimentar da Região de Castro 

Por esta designação informal, entende-se um conjunto de 
sedimentos argilo-arenosos inconsolidados, com níveis 
conglomeráticos na base, localizado junto às aluviões recentes do 
rio Iapó e seus afluentes, a leste e nordeste da cidade de Castro, 
Paraná, nordeste da Folha SG.22 Curitiba. 

Almeida (1952) foi quem reportou, pela primeira vez, a 
existência desses depósitos, destacando que sobre os mesmos 
ocorriam extensos campos. 

Lopes Júnior et al. (1977b) consideraram esses sedimentos 
na categoria de “sedimentos indiferenciados”, destacando que 
representavam “uma interdigitação de sedimentos aluviais e 
colúvios argilosos provenientes de decomposição de rochas 
graníticas que contribuíram de forma praticamente autóctone 
(contribuição lateral)”. 

Em imagem de radar, esses sedimentos mostram textura 
característica, muito semelhante à dos sedimentos da Formação 
Guabirotuba (bacia de Curitiba). Litologicamente, correspondem, 
sobretudo, a arenitos, por vezes argilosos e feldspáticos, não 
raramente intercalados com lentes argilosas. Em sua parte basal, 
podem incluir conglomerados constituídos por seixos de natureza 
variada, predominantemente de quartzito e quartzo, imersos em 
matriz arenosa. 

Estratificação cruzada plana pode ser observada nesses 
depósitos. Fuck (1967) assinalou, nos mesmos, paleocanais 
preenchidos por ruditos. 

Essa unidade repousa em discordância erosiva e “non 
conformity” sobre o Granito Cunhaporanga, da Suíte Intrusiva 
Três Córregos, e, em pequena extensão, sobre riolitos do Grupo 
Castro. Segundo Almeida (1952), tem uma espessura máxima de 
aproximadamente 60 m. 

Em face de dificuldades para se situar esses sedimentos 
quaternários no Pleistoceno, lembrando-se, também, que Almeida 
(1952) e Fuck (1967) lhes atribuíram, com reservas, idade 
pleistocênica, considerou-se, no presente relatório, que os 
mesmos se formaram em tempos holo-pleistocênicos. Na 
sucessão de unidades litoestratigráficas das folhas SG.22 
Curitiba, SG.21 Asunción e SG.23 Iguape, essa cobertura 
sedimentar está, assim, sobreposta às formações pleistocênicas 
homotaxiais Alexandra, Guabirotuba e Pariquera-Açu, e sobposta 
às diferentes coberturas recentes. 

 
1.2.34 − Coberturas recentes 
 
1.2.34.1 − Depósitos aluvionares 

Trata-se de sedimentos fluviais das folhas SG.22 Curitiba e 
SG.23 Iguape, que formam, por vezes, extensas planícies, 
sobressaindo-se, por sua maior extensão, aqueles referentes aos 
rios Iguape, Ribeira do Iguape, Iapó, Itapocu, Itajaí-Açu e Tijucas. 

Esses depósitos se destacam prontamente nas imagens de 
radar, possuindo morfologia plana e vegetação característica. 
Seguidamente, recortam depósitos mais antigos, evidenciando 
que estão geneticamente ligados a um abaixamento do nível base 
de erosão no Quaternário. São constituídos por areias, argilas, 

cascalhos e material síltico-argiloso, localizando-se os 
sedimentos mais grosseiros preferencialmente nas regiões 
próximas às nascentes dos cursos de água, enquanto os mais 
finos predominam nas planícies de inundação. 

 
1.2.34.2 − Depósitos marinhos 

São aqui considerados depósitos marinhos os sedimentos praiais 
e os cordões litorâneos, distribuídos ao longo de toda a planície 
costeira, nas folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, cobrindo uma 
área total de vários milhares de quilômetros quadrados. 
Destacam-se prontamente nas imagens de radar, notadamente 
os cordões litorâneos, que representam antigas linhas de costa. 

Os depósitos praiais se encontram por vezes interrompidos 
por exposições de rochas do embasamento e, não raro, se 
mostram seccionados por drenagens, como por exemplo na foz 
do rio Tijucas, no litoral norte do Estado de Santa Catarina. São 
formados por areia fina bem selecionada, localmente com 
concentrações de minerais pesados, entre os quais se incluem 
monazita, ilmenita e magnetita. 

Os cordões litorâneos se caracterizam por lombadas baixas 
seguidas por depressões alagadiças, sendo constituídos por 
areias quartzosas e, em menor proporção, silte e argilas. Contêm, 
por vezes, sambaquis e concheiros naturais. 

 
1.2.34.3 − Depósitos coluviais 

Trata-se de depósitos de base de encosta, identificados em 
muitos pontos das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, porém 
cartografados somente no sopé das serras da Canasvieira, da 
Virgem Maria, da Graciosa e da Queimada, bem como na base 
de encostas de elevações a oeste de Joinville e a sul de 
Guaratuba. São inconsolidados e mal classificados, sendo 
constituídos por cascalhos, seixos, areias e argilas. 

 
1.2.34.4 − Depósitos eólicos 

Esses depósitos correspondem a dunas fixas ou móveis, atuais e 
subatuais, constituídas por areias finas e médias. Foram 
localizados em raros pontos do litoral da Folha SG.22 Curitiba, 
destacando-se os da ilha de Santa Catarina, que foram 
cartografados (campos de dunas da Lagoa da Conceição e das 
praias de Moçambique e Ingleses). 

 
1.2.34.5 − Depósitos mistos 

Por esta denominação entendem-se depósitos de material 
detrítico, inconsolidado, de natureza mista, fluviomarinha e 
lagunar, constituído por areias, silte e argilas, que formam lamas 
e lodos com alto percentual de matéria orgânica em putrefação. 
Tais sedimentos ocorrem descontinuamente, ao longo de toda a 
costa das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, cobrindo uma 
área total de várias centenas de quilômetros quadrados. Eles se 
localizam na foz dos rios e ao longo de drenagens senis, 
meandrantes, bem como aparecem orlando enseadas e baías. 
Destacam-se, por sua maior expressão em área, aqueles das 
regiões de Iguape, Cananéia, baías de Paranaguá, Guaratuba e 
São Francisco do Sul, e foz do rio Itajaí-Açu, os quais foram todos 
cartografados. 

 
1.2.35 − Rochas de posicionamento duvidoso 

Trata-se de “Xistos” e Rochas Graníticas, cujas informações de 
campo e laboratório, bem como de trabalhos anteriores, não 
permitiram, por escassas ou contraditórias, seu enquadramento 
em qualquer das unidades litoestratigráficas da área em estudo. 

 
1.2.35.1 − “Xistos” 
 
1.2.35.1.1 − Generalidades 

Entendem-se, aqui, por “Xistos”, um conjunto de quartzo-
micaxistos, filitos, quartzitos, rochas metabásicas e xistos 
magnesianos, que ocorre no extremo nordeste do Estado de 
Santa Catarina, adentrando no extremo sudeste do Estado do 
Paraná. 

Fuck et al. (1969) admitiram que esses litotipos pudessem 
pertencer ao Grupo Açungui, ou à infraestrutura deste. 
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Muratori, Trein e Fuck (1969a) e Fuck, Muratori e Trein (1969) 
incluíram essas rochas, juntamente com migmatitos e granitos de 
anatexia, no que denominaram de “Pré-Cambriano”. 

Fuck et al. (1971) asseveraram que esses litotipos ocupavam 
um rift valley muito antigo, podendo ter sido gerados no “Ciclo 
Tectonogênico Setuva”. 

Albuquerque et al. (1971) incluíram essas rochas, por sua 
vez, na Formação Botuverá, do Grupo Brusque. 

A direção geral da foliação principal ou acamadamento 
dessas litologias varia de N10°E a N20°E, sendo que  os 
mergulhos são comumente fortes, para sudeste ou noroeste. 

 
1.2.35.1.2 − Distribuição na área 

Essas rochas estão localizadas no extremo nordeste do Estado 
de Santa Catarina e extremo sudeste do Estado do Paraná, 
cobrindo uma área total de aproximadamente 150 km2. Elas se 
distribuem segundo algumas faixas alongadas na direção geral 
NNE-SSO, das quais a maior se prolonga de Garuva até poucos 
quilômetros a sul da baía de Guaratuba, enquanto as restantes se 
estendem nas regiões de Palmital, Barará, Bom Futuro e Saí-
Mirim. Há, também, entre Garuva e Guaratuba, 2 pequenas “ilhas” 
dessas rochas, em meio aos depósitos marinhos dessa região. 

Essas rochas fazem contato através de falhas com o 
Complexo Paraíba do Sul. Por vezes, há gradações desde 
gnaisses foliados deste complexo até xistos e filitos da presente 
unidade. 

Fuck et al. (1969, 1971) sugeriram que essas rochas 
representavam continuação daquelas que ocorrem ao norte da 
baía de Paranaguá (micaxistos, quartzitos, metarenitos, 
metarcóseo, metachert, metargilito, xisto magnesiano, meta-
ultrabasito, etc.), denominadas posteriormente por Silva et al. 
(1981) de “Sequência Cachoeira”, unidade que, no presente 
relatório, foi incluída no Complexo Serra Negra. 

 
1.2.35.1.3 − Litologias e petrografia 
 
1.2.35.1.3.1 − Quartzo-micaxistos e filitos 

Essas rochas, quando inalteradas, são de coloração castanha 
esverdeada clara, que passa a tons arroxeados ou avermelhados 
quando sobrevém alteração intempérica. Ao microscópio, 
mostram textura lepidoblástica, sendo constituídas principalmente 
por quartzo, sericita e/ou muscovita, clorita, biotita e minerais 
opacos. Por vezes, registrou-se, inclusive, presença de granada, 
sillimanita e cordierita, constituindo paragênese que indica 
metamorfismo na fácies anfibolito ou de grau médio (WINKLER, 
1977). Feldspato alcalino pode também ocorrer; neste caso, a 
rocha se encontra afetada por catáclase, com seus componentes 
minerais bastante alongados ou fraturados. 

 
1.2.35.1.3.2 − Quartzitos 

Essas rochas podem ser maciças, foliadas ou bandadas. 
Apresentam coloração cinza-clara ou esverdeada. Ao 
microscópio, mostram composição mineralógica bastante 
simples, constituídas quase exclusivamente por quartzo, com rara 
sericita, clorita, fuchsita e minerais opacos. Rutilo e turmalina, 
ocasionalmente, também podem ocorrer. As texturas são 

granoblástica nos quartzitos maciços e granolepidoblástica nos 
quartzitos foliados. Os quartzitos bandados são compostos por 
uma alternância de camadas ricas com camadas pobres em 
hematita e magnetita. 

 
1.2.35.1.3.3 − Rochas metabásicas 

Intimamente associadas com os quartzo-micaxistos e filitos, as 
rochas metabásicas apresentam, quando inalteradas, coloração 
cinza esverdeada escura. Em geral, se encontram, entretanto, em 
avançado estágio de intemperização, adquirindo tonalidades 
amarelada ou avermelhada. Sua granulação é média. 

 
1.2.35.1.3.4 − Xistos magnesianos 

Intercalados nos quartzo-micaxistos, filitos e rochas metabásicas, 
os xistos magnesianos têm coloração esverdeada, granulação 
fina e brilho sedoso devido à presença de talco. Quando 
intemperizados, adquirem coloração avermelhada, pela liberação 
de óxidos de ferro. Ao microscópio, apresentam-se constituídos 
por quartzo, talco e minerais opacos, com textura lepidoblástica. 
Por vezes, observa-se uma intercalação de níveis formados 
dominantemente por talco com outros à base de talco e quartzo. 
 
1.2.35.2 − Rochas graníticas 
 
1.2.35.2.1 − Generalidades 

As rochas graníticas compõem os granitos Caepupu, Pariquera-
Abaixo, Pedro Barros e Norte de Icapara, de exíguas dimensões, 
situados na Folha SG.23 Iguape (Fig. 1.164). 

“Granito Caepupu”: estudado primeiramente por Morgental et 
al. (1975), que o designaram Granito Ribeirão do Braço Grande, 
posteriormente foi denominado Caepupu por Silva et al. (1977a), 
por ser mais expressivo na região homônima. Hasui, Carneiro e 
Bistrichi (1978) o relacionaram à Fácies Cantareira, 
correspondente a rochas genericamente descritas como granito-
gnaisses de composição tonalítica a granítica. Silva et al. (1981) 
consideraram-no como pertencente ao grupo dos “granitoides 
anatexíticos e metassomáticos brasilianos”. 

“Granito Pariquera-Abaixo”: descrito inicialmente por 
Morgental et al. (1975), e a seguir por Silva et al. (1977a) que 
mantiveram as observações daqueles. Hasui, Carneiro e Bistrichi 
(1978) consideraram-no como pertencente à Fácies Itu, 
correspondente a granitos cinza-claros e avermelhados, com 
granulação fina a grosseira e não foliados. 

“Granito Pedro Barros”: descrito por Silva et al. (1977a) como 
“granito de características anatexíticas bem visíveis”, 
posteriormente foi posicionado por Silva et al. (1981) no grupo 
dos “granitoides anatexíticos e metassomáticos brasilianos”. 

“Granito Norte de Icapara”: estudado primeiramente por 
Morgental et al. (1975). Silva et al. (1977a) o interpretaram como 
formado por processos metassomáticos, anatéticos e/ou 
palingenéticos do Ciclo Brasiliano (sincinemáticos a 
tardicinemático). Hasui, Carneiro e Bistrichi (1978) o 
consideraram pertencente à Fácies Itu. 
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1.2.35.2.2 − Distribuição na área 

“Granito Caepupu”: ocorre em 2 áreas distintas − na região de 
Caepupu, cerca de 15 km a oeste da cidade de Itanhaém, onde 
se encontra praticamente todo circundado por sedimentos 
recentes, e na região do rio Mambu-Mirim, aproximadamente 15 
km a nordeste daquela, em que se acha envolvido pelo Complexo 
Embu, mostrando, entretanto, contatos encobertos por 
sedimentos aluviais e coluviais. Em seu limite sul, está afetado 
pela Falha Ribeira − Cubatão. 

“Granito Pariquera-Abaixo”: localiza-se na região 
compreendida entre os rios Jacupiranga e Pariquera-Açu, cerca 
de 16 km a nordeste da cidade de Pariquera-Açu. Em seu 
extremo oeste, mantém contato aparentemente intrusivo com 
rochas por sedimentos pleistocênicos da Formação Pariquera-
Açu; a nordeste e a sul, por sedimentos holocênicos aluviais e 
mistos. 

“Granito Pedro Barros”: ocorre nas proximidades da cidade de 
mesmo nome, no encontro das rodovias Pedro Taques e Régis 
Bittencourt. Está bastante afetado por fenômenos cataclásticos 
relacionados à Falha Ribeira − Cubatão. A sul, mantém contato 
(encoberto) com gnaisses e migmatitos do Complexo Paraíba do 
Sul. 

“Granito Norte de Icapara”: localiza-se cerca de 7 km a 
nordeste da cidade de Iguape. No seu extremo sudoeste, mantém 
contatos gradacionais com diatexitos e metatexitos do Complexo 
Paraíba do Sul; no restante de seus limites, confronta com 
depósitos holocênicos (marinhos e mistos). 

 
1.2.35.2.3 − Litologias e petrografia 

“Granito Caepupu”: bastante homogêneo, mostra estruturas 
orientadas por ação mecânica relacionada à Falha Ribeira − 
Cubatão. Em geral, tem granulação média e cores claras. Ao 
microscópio, revela composição granítica, textura em geral 
inequigranular porfiroblástica e composição granítica, textura em 
geral inequigranular porfiroblástica e composição à base de 
microclínio, plagioclásio e quartzo, com presença frequente de 

muscovita e biotita. Outros constituintes minerais são: óxidos de 
ferro, apatita, allanita, zircão, epídoto, sericita e clorita. 

“Granito Pariquera-Abaixo”: constituído por rocha de 
coloração rósea clara, leucocrática, equigranular, de granulação 
média a grosseira, formada essencialmente por feldspato 
potássico, plagioclásio e quartzo, com biotita e hornblenda 
subordinadas. 

“Granito Pedro Barros”: formado por rocha de coloração 
acinzentada, granulação média ou grosseira e estrutura orientada 
por ação cataclástica. Ao microscópio, revela uma composição à 
base de microclínio, quartzo e plagioclásio. O microclínio, sob 
forma de cristais anédricos, se apresenta micropertítico, maclado 
segundo as leis Carlsbad e albita-periclina e com frequentes 
inclusões de grãos de quartzo. Fortemente afetado por catáclase, 
o quartzo exibe extinção ondulante e, ocasionalmente, textura 
“mortar”. O plagioclásio, bastante saussuritizado, permite que se 
veja, entretanto, que está maclado segundo albita e albita-
Carlsbad. Biotita ocorre em concentrações semi-orientadas, 
mostrando-se parcialmente desferrificada. Como acessórios 
principais, observam-se: minerais opacos, apatita e zircão. 
Amostras dessa rocha com maiores efeitos cataclásticos 
apresentam microfraturas preenchidas por quartzo, sericita, 
carbonato e raro epídoto. 

“Granito Norte de Icapara”: constituído por rocha de 
granulação média ou grosseira, de cor acinzentada, estrutura em 
geral orientada, podendo apresentar feições nebulíticas. Ao 
microscópio, mostra texturas que variam de porfiroblásticas a 
equigranulares, em geral com fortes indícios de catáclase, Sua 
composição mineralógica é essencialmente formada por 
microclínio, plagioclásio e quartzo. Biotita e, ocasionalmente, 
muscovita, estão presentes em quantidades subordinadas. O 
microclínio ocorre sob a forma de cristais subédricos e anédricos, 
maclados segundo Carlsbad e albita-periclina, seguidamente com 
inclusões de plagioclásio e quartzo, e um pouco alterado para 
argilo-minerais. O plagioclásio (oligoclásio) está ocasionalmente 
zonado e, vez ou outra, maclado segundo a lei albita ou leis mais 
complexas do que esta; demonstra fraca saussuritização. O 
quartzo se apresenta totalmente recristalizado em grãos finos, 
com fraca extinção ondulante, formando arranjo granoblástico 
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interlobado; pode ocorrer intercrescido com o plagioclásio. A 
biotita ocorre como finas palhetas dispostas ao acaso, com 
pleocroísmo de amarelo a castanho avermelhado. Os acessórios 
principais são: minerais opacos, zircão, turmalina e apatita. 
Sericita e calcita são produtos de saussuritização do plagioclásio. 
 
1.3 − ESTRUTURAS 
 
1.3.1 − Generalidades 

Na Folha SG.22 Curitiba, em parte da Folha SG.21 Asunción e na 
Folha SG.23 Iguape, as informações obtidas através da 
interpretação das imagens de radar, apoiadas nos dados de 

campo coligidos durante o mapeamento geológico, permitiram 
que se identificassem inúmeras estruturas, de expressão local ou 
regional, as quais se concentram, expressivamente, nos domínios 
dos terrenos pré-cambriânicos (Fig. 1.165). Em trabalhos 
anteriores, muitas dessas estruturas foram estudadas, com maior 
ou menor detalhe, em enfoques regionais, referentes a extensas 
áreas das folhas em estudo, ou em enfoques que se ativeram ao 
domínio de uma ou outra unidade litoestratigráfica, ou de 
determinadas folhas ou quadrículas, áreas de projetos de 
pesquisa, etc. 
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Entre os trabalhos de cunho regional, destacam-se os de 
Hasui, Carneiro e Coimbra (1975), Almeida et al. (1977), Kaul 
(1979, 1980), Silva e Dias (1981a) e Kaul, Coitinho e Issler (1982). 

Hasui, Carneiro e Coimbra (1975) dividiram os terrenos pré-
cambriânicos das presentes folhas, de norte para sul, em: 
Sistema Dobrado Apiaí, Maciço Mediano de Joinville, Sistema 
Dobrado Tijucas e Maciço Mediano Pelotas, distinguindo, a leste, 
o grande domínio fanerozoico da Bacia Sedimentar do Paraná.  

Para Almeida et al. (1977), a área em estudo comportaria, 
num esquema de “províncias estruturais”, 3 domínios: Província 
Mantiqueira, referente ao Pré-Cambriano; Província Paraná, 
relativa à bacia homônima; Província Costeira e Margem 
Continental, correspondente à planície costeira e área da 
plataforma continental. 

Kaul (1979, 1980) considerou a região compreendida entre os 
lineamentos de Blumenau e Corupá como consistindo numa área 
estável, de consolidação pré-brasiliana, que designou de Área 
Cratônica de Luiz Alves, bordejada, a norte e a sul, por “faixas 
marginais” orogeneticamente ativas no Evento Brasiliano. 

Silva e Dias (1981a), estudando os terrenos pré-cambriânicos 
da Folha SG.22 Curitiba compreendidos aproximadamente entre 
os paralelos 26°00 e 27°30’ latitude Sul, considera ram-nos como 
abrangendo 2 “segmentos” do escudo catarinense: segmento 
Setentrional, correspondente a parte do Maciço Mediano de 
Joinville (HASUI; CARNEIRO; COIMBRA, 1975) e área de 
domínio do Complexo Granulítico de Santa Catarina 
(HARTMANN; SILVA; ORLANDI FILHO, 1979); segmento 
Mediano, correspondente ao Sistema Dobrado Tijucas (HASUI; 
CARNEIRO; COIMBRA, 1975) e área de domínio de Complexo 
Metamórfico Brusque (SILVA; DIAS, 1981b). 

Kaul, Coitinho e Issler (1982) interpretaram as estruturas 
rúpteis dos terrenos pré-cambriânicos da Folha SG.22 Curitiba 
situados aproximadamente entre os paralelos 25°30’ e 27°00’ 
latitude Sul como resultado de uma fase de evolução distensiva 
da crosta, no quadro de um episódio anorogênico que sobreveio 
entre aproximadamente 600 e 450 MA. 

Entre os trabalhos que se referiram a áreas mais restritas, 
dentro das folhas em estudo, registram-se os de Coutinho (1971); 
Algarte et al. (1974); Sadowski (1974); Morgental et al. (1975); 
Batolla Júnior et al. (1977b); Silva et al. (1977b); Trainini et al. 
(1978); Silva, Trainini e Hartmann (1978); Silva e Fernandes 
(1979); Hartmann, Nardi e Cupertino (1979); Silva, L. C. da et al. 
(1980); Schöll et al. (1980); Hasui, Carneiro e Bistrichi (1980); 
Silva et al. (1981); Batolla Júnior, Silva e Algarte (1981); Silva e 
Dias (1981b); Fritzsons Júnior, Piekarz e Falcade (1982); Haralyi, 
Hasui e Kaul (1982); Silva e Trompette (1982). 

Os terrenos do Complexo Luiz Alves se caracterizam, no que 
concerne a estruturas dobradas, por apresentarem um padrão de 
dobramentos de difícil discernimento, dada a superimposição de 
diferentes eventos deformantes (que ocasionaram fortes 
transposições), graus de metamorfismo (fácies granulito e 
anfibolito) e intenso fraturamento. Em seus afloramentos, as 
litologias desse complexo mostram vários tipos de microdobras. A 
grande estrutura dobrada, com eixo na direção NO20°O, da 
região de Joinville, fotointerpretada por Trainini (1974) e transcrita 
por Kaul (1979), não pôde, entretanto, ser comprovada. A foliação 
gnáissica, no complexo, se apresenta segundo 3 direções gerais: 
NE-SO, NNO-SSE e próxima de N-S, com mergulhos em geral 
fortes. Os alinhamentos primários em semicírculos, relatados por 
Kaul (1979) a sudoeste de Luiz Alves, parecem fortemente 
influenciados pelo denso fraturamento ocorrido nessa região. De 
qualquer forma, há convergência ou fechamentos de estruturas 
nessa área e, possivelmente, mais adiante, no sentido sudoeste, 
à altura da localidade de José Boiteux e arredores, sob a 
cobertura gonduânica, conforme registros geofísicos (MOTTA, 
1981). Hartmann, Nardi e Cupertino (1979) observaram 2 
sistemas principais de falhamentos nesse complexo, ambos 
relacionados a faixas cataclásticas: um com direção 
aproximadamente E-O (mais antigo) e outro com direção NNE-
SSO (mais jovem). Kaul, Coitinho e Issler (1982) reconheceram, 
por sua vez, nesse domínio, 4 sistemas principais de falhas: 2 
sistemas praticamente ortogonais, correspondentes às direções 
aproximadas N30°O (falhas abertas) e N55°E (falhas normais e 
falhas abertas); 2 sistemas de cisalhamento (catáclase) 
correspondentes às direções aproximadas N20°E e N80 °E. 
Informações obtidas posteriormente a esse trabalho mostraram 
que, na direção N30°O, também ocorrem falhas normai s. Por 

outro lado, o exame atento das interpretações de imagens de 
radar e de alguns mapas geológicos, como por exemplo aqueles 
produzidos por Kaul (1976c) e Silva e Dias (1981b), evidencia que 
há, também, estruturas complexas nessa unidade 
litoestratigráfica, ou seja, estruturas rúpteis em que certos 
segmentos são de falhas normais, e outros são de falhas de 
cisalhamento, fato já destacado por alguns autores. 

No Complexo Serra Negra, observa-se que houve várias 
fases de dobramento, metamorfismo e cisalhamento, destacando-
se, segundo Batolla Júnior, Silva e Algarte (1981), entre as 
feições estruturais, dobramentos do tipo isoclinal, geralmente 
apertados, com plano axial subverticalizado na direção NNE-SSO. 

O Complexo Itatins corresponde, essencialmente, à metade 
leste de um bloco tectônico alongado grosso modo na direção E-
O, que Sadowski (1974) designou de Bloco Itatins. Nesse 
domínio, a foliação gnáissica ou bandamento metamórfico tem 
orientação geral de ONO-ESSE até NO-SE, com mergulhos 
variáveis para NE, ocasionalmente para SO. O estilo principal de 
dobramentos é do tipo isoclinal, em geral apertados. Sadowski 
(1974) registrou dobramentos fechados, com planos axiais 
mergulhando para sul e eixos orientados em direções próximas de 
E-O. As falhas se dispõem em 2 direções principais, quase 
ortogonais, N30°-50°E e N70°-85°O, correspondendo, 
provavelmente, a falhas de gravidade. 

O Complexo Paraíba do Sul apresenta um padrão estrutural 
bastante complexo, devido a sua natureza heterogênea, polifásica 
e policíclica, com superposição de várias fases de dobramento, 
metamorfismo, migmatização e cisalhamento. Na região em torno 
de Curitiba, e daí até proximidades de Jacupiranga, há diversas 
antiformes e sinformes, abertas ou fechadas, com eixos na 
direção NE-SO e mergulhantes para SO ou NE. Tais 
dobramentos também podem ser observados nas vizinhanças do 
Complexo Itatins, nesse caso com eixos próximos da direção E-O, 
mergulhando para E ou O. Em suas extensões mais orientais, no 
leste paranaense, o Complexo Paraíba do Sul exibe dobras 
apertadas, às vezes isoclinais, com eixos orientados segundo 
N40°E, com planos axiais mergulhando para SE. Por o utro lado, 
nessa área, as rochas exibem, em geral, notáveis efeitos de 
metamorfismo dinâmico. 

No Grupo Setuva e no Complexo Embu, bem como em níveis 
basais do Grupo Açungui, são observadas estruturas dobradas 
relacionáveis, no mínimo, a duas fases de dobramentos. As 
dobras da primeira fase (F1), contemporâneas do metamorfismo 
regional são, geralmente, do tipo isoclinal apertado, com 
amplitude e comprimento de onda apresentando dimensões 
variáveis, desde poucos centímetros até vários metros. A 
segunda fase (F2), representada por dobras abertas ou apertadas, 
raramente do tipo isoclinal, coincidente com a fase de 
dobramento que afetou os níveis superiores do Grupo Açungui, é 
expressa por uma crenulação da xistosidade. Estas dobras têm 
planos axiais subverticalizados, sendo esta fase de dobramento 
responsável pela orientação regional da xistosidade e pelo 
alinhamento geral dos granitoides da Suíte Intrusiva Três 
Córregos. 

Fritzsons Júnior, Piekarz e Falcade (1982), ao estudarem o 
Grupo Setuva, definiram 4 fases de dobramentos. A primeira fase 
foi caracterizada por dobras isoclinais deitadas, de grande 
amplitude, com xistosidade (S1) fortemente desenvolvida, paralela 
ou subparalela ao acamamento original da rocha. A segunda fase, 
de intensidade variável, assinalada por dobras assimétricas, de 
linhas suavizadas, com progressão para dobras recumbentes, 
com comprimento de onda variável, desde poucos centímetros 
até centenas de metros, apresentando direção geral próxima a 
N45°E e eixos com mergulhos variáveis para nordeste  ou 
sudoeste. A esta fase esses autores relacionaram o tectonismo 
principal que afetou o Grupo Açungui. A terceira fase se traduziu 
por dobramentos suaves, com comprimento de onda quilométrico, 
responsável pelo arqueamento das unidades pré-existentes, 
sendo evidenciada por uma clivagem de plano axial definida na 
região do Anticlinal do Setuva, bem como pelo paralelismo dos 
eixos das dobras e das direções das atitudes SO e S1 das rochas 
dos grupos Setuva e Açungui. Finalmente, uma quarta fase, a 
menos intensa, teria provocado suaves arqueamentos de direção 
NO-SE, afetando todas as rochas pré-cambrianas. Esta fase seria 
responsável pela formação de braqui-anticlinais e braqui-
sinclinais, sendo evidenciada, provavelmente, por uma clivagem 
de fratura com atitude N60°W, subvertical. 
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No Grupo Açungui, há diversas sinformes e antiformes, em 
geral com eixo na direção NE-SO, mergulhando para SO ou NE. 
Trata-se de dobras abertas ou apertadas, com planos axiais 
subverticais; por vezes, há dobras inversas e recumbentes. A se 
julgar por informações colhidas por diversos autores, admite-se 
que esse grupo foi submetido a, no mínimo, 2 fases 
deformacionais. 

No amplo domínio do Sistema Dobrado Apiaí, que afeta direta 
ou indiretamente os grupos Setuva e Açungui, os complexos 
Embu e Paraíba do Sul e a Suíte Intrusiva Três Córregos, Hasui, 
Carneiro e Bistrichi (1980) visualizaram grandes estruturas 

dobradas e desventradas; geanticlíneos e megassinclinórios. Os 
geanticlíneos conteriam em seus núcleos os granitos 
Cunhaporanga, Três Córregos e Agudos Grande (Ibiúna) e teriam 
funcionado como verdadeiros eixos térmicos, responsáveis pelo 
aumento local (no núcleo das dobras) do grau de metamorfismo. 
Essas grandes estruturas foram designadas, por estes autores, 
de oeste para leste, respectivamente: Geanticlíneo de 
Cunhaporanga, Megassinclinório de Guapiara, Megassinclinório 
da Ribeira, Geanticlíneo de Agudos Grandes e Megassinclinório 
do Cipó (Fig. 1.166). 

 

 
 
As mais expressivas estruturas rúpteis da área em estudo se 
localizam no domínio do Sistema Dobrado Apiaí. Tais estruturas, 
que serão especialmente focalizadas, adiante, integram, nessa 
região, 4 sistemas principais de falhas, análogos ou semelhantes 

àqueles descritos na área do Complexo Luiz Alves: N40°-60°E, 
N70°-80°E, aproximadamente N20°E e aproximadamente N60°W 
(Fig. 1.167). 
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O Grupo Brusque (Formação Botuverá) é constituído, 
estruturalmente, por uma sucessão de dobras com eixos 
predominantemente na direção geral NE-SO e inclinação para NE 
ou SO, além de grande número de falhas transcorrentes, normais 
e inversas. As dobras maiores consistem em amplas antiformes e 
estreitas sinformes, aquelas com granitoides da Suíte Intrusiva 
Valsungana alojados em seus núcleos. Três fases de 
dobramentos podem ser distinguidas nesse grupo (TRAININI et 
al., 1978; SILVA; TRAININI; HARTMANN, 1978; SILVA, L. C. da 
et al., 1980): na primeira fase, as litologias foram dobradas em 
estilo muito apertado, sendo a xistosidade de plano axial (S1) a 
estrutura plana caracteristicamente associada com este 
dobramento; na segunda fase, o acamadamento transposto na 
fase anterior e a xistosidade de plano axial então constituído (S1) 
foram, simultânea e co-axialmente, dobrados, originando dobras 
mais abertas do que na primeira fase; na terceira fase, a 
intensidade de dobramento foi limitada, gerando dobras do tipo 
“kink” e “chevron”. As numerosas falhas do domínio do Grupo 
Brusque compõem 4 sistemas de falhas: NE-SO, NO-SE, NNE-
SSO e ENE-OSO. 

No Complexo Canguçu, as estruturas dobradas são de difícil 
caracterização, podendo ser mais bem observadas em 
metatexitos, que exibem dobras similares, apertadas ou abertas, 
simétricas ou assimétricas, além de dobras ptigmáticas com 
padrão desarmônico. Trainini et al. (1978) registraram a existência 
de uma estrutura antiformal, com eixo na direção geral N50°E e 
mergulho aparentemente para SO e núcleo ocupado pelo Granito 

Alto da Varginha. Em torno deste granito, constataram diatexitos, 
envolvidos, por sua vez, por metatexitos. 

No que concerne a estruturas rúpteis, observa-se que, no 
Complexo Canguçu, ocorrem os mesmos tipos e sistemas de 
falhas registradas, acima, para o domínio do Grupo Brusque. 

Os grupos e formações vulcano-sedimentares − Grupo Itajaí, 
Campo Alegre e Castro e formações Queçaba, Guaratubinha e 
Camarinha − se apresentam normalmente em atitude horizontal 
ou sub-horizontal. Maiores inclinações das camadas e estratos 
dessas unidades estão relacionadas a falhamentos, que 
causaram basculamento de blocos. Nas formações Queçaba e 
Camarinha e no Grupo Itajaí ocorrem, localmente, dobras 
adiastróficas, em geral paralelas, relacionadas, provavelmente, a 
reativação de falhas. Semelhantemente, as formações 
sedimentares gonduânicas se mostram, via de regra, 
horizontalizadas ou sub-horizontalizadas, com eventuais 
perturbações estruturais (mergulhos acentuados, brusca 
diminuição de espessuras, dobramentos, etc.) relacionadas a 
fatores tais como reativação de falhas, arqueamentos, 
irregularidades do paleo-relevo, intrusões de diques e sills de 
diabásio, intrusões de chaminés alcalinas, etc. As estruturas 
rúpteis desse domínio sedimentar são, por outro lado, em grande 
parte, produtos de reativações de falhas do embasamento pré-
cambriânico. 

No amplo domínio vulcânico da Formação Serra Geral, a 
monotonia da horizontalidade, ou quase horizontalidade, dos 
diversos derrames de rochas vulcânicas só foi interrompida nos 
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locais em que houve basculamento de blocos falhados, ou em 
que se desenvolveram estruturas (domos e altos) relacionados a 
intrusões de rochas alcalinas. Nestes locais de arqueamento, os 
derrames estão inclinados em até cerca de 20°, dive rgentemente 
em relação ao centro das estruturas. 

O mais expressivo sistema de falhas e fraturas da Formação 
Serra Geral tem direção N60°-70°O, sendo seguido, e m ordem de 
importância, pelos sistemas com direções N20°E e N2 0°O. 

Em seguimento, encontra-se a descrição das principais 
estruturas regionais e locais da área em estudo. 

 
1.3.2 − Estruturas Regionais 

A) Arco de Ponta Grossa 

Trata-se da mais proeminente das estruturas tectônicas da área 
em estudo. Envolve grande parte da região nordeste da Folha 
SG.22 Curitiba, afetando terrenos pré-cambriânicos e cobertura 
sedimentar gonduânica. Seu eixo tem direção geral NO-SE, com 
mergulho para NO. 

Essa estrutura já foi alvo de investigações por parte de 
diversos autores. Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) 
assinalaram que seu arqueamento máximo ocorreu no Permiano 
Inferior, afetando principalmente a sedimentação do Grupo 
Itararé. Durante o Jurássico e o Cretáceo, por outro lado, os 
esforços distensivos de direção NE-SO relacionados a esse arco 
deram origem a muitas falhas abertas e profundas, com direção 
geral NO-SE, que permitiram a ascensão do magma básico, 
formando muitos diques de diabásio, que constituem estruturas 
lineares notáveis nas imagens de radar. Esses diques chegam a 
atingir várias dezenas de quilômetros de extensão e algumas 
centenas de metros de largura. Vários sills de diabásio também 
se formaram nessa fase evolutiva do arco.  

Torquato e Cordani (1981) admitiram que essa estrutura e o 
Arco de Moçâmedes, que ocorre em Angola, comporiam, 
originalmente, uma única megaestrutura, que designaram de 
Geotumor Moçâmedes − Ponta Grossa. 

B) Falha do Rio Alonso 

Esta falha se destaca perfeitamente nas imagens de radar. Tem 
direção geral N55°E, sendo paralela ao eixo do Arco  de Ponta 
Grossa. Foi reconhecida primeiramente por Vieira (1973). 
Estende-se, no mínimo, ao longo de 200 km, com possibilidade 
de se prolongar, efetivamente, por mais algumas centenas de 
quilômetros, quiçá alcançando o litoral. 

C) Falha de Cândido de Abreu 

Esta falha se localiza na região da cidade de Cândido de Abreu, 
Paraná, no norte da Folha SG.22 Curitiba. Tem direção geral 
N50°W e corresponde, na realidade, a uma zona de fa lhas 
normais e abertas, que foram penetradas por magma básico, 
resultando na formação de vários diques de diabásio. É paralela 
ao eixo do Arco de Ponta Grossa, estendendo-se por cerca de 
100 km. 

D) Falha de Jaguariaíva 

Com direção que varia entre N10°E e N70°E, essa fal ha 
apresenta uma extensão total de aproximadamente 60 km, 
localizando-se próxima ao paralelo 24°, Folha SG.22  Curitiba, 
junto à cidade de Jaguariaíva. Secciona litologias dos grupos 
Paraná e Itararé, sendo do tipo normal. No campo, se evidencia 
notadamente pela presença de escarpa de falha. 

E) Falha da Lancinha 

Balizada pelas cidades de Rio Branco do Sul e Campo Largo, 
essa estrutura se estende por pouco mais de 250 km no nordeste 
da Folha SG.22 Curitiba, seccionando terrenos do Pré-Cambriano 
e da cobertura sedimentar gonduânica, com direção geral N60°E. 
Ela se origina na Falha Ribeira − Cubatão, na altura da cidade de 
Itapeúna. Nos terrenos pré-cambrianos, corta litologias dos 
grupos Setuva e Açungui e do Complexo Paraíba do Sul. 

Segundo Schöll et al. (1980), a Falha da Lancinha apresenta 
características de falha transcorrente sinistral, com rejeito 
horizontal da ordem de 25 km. Esses autores destacaram, 
também, que essa estrutura parece ser precoce, anterior ao 
desenvolvimento da sedimentação do Grupo Açungui, 
evidenciando movimentos tanto verticais quanto horizontais. 

Para Silva et al. (1981), a Falha da Lancinha denota, na 
região da cidade de Rio Branco do Sul, características de falha 
inversa e transcorrente. 

F) Falha Ribeira − Cubatão 

Esta falha corresponde a uma das feições estruturais mais 
notáveis das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape. Inicia-se nas 
proximidades da cidade de Ribeira, prosseguindo no rumo 
nordeste, balizada pelas localidades de Adrianópolis, Itapeúna, 
Eldorado Paulista, Sete Barras, Juquiá, Miracatu, Pedro Toledo, 
prosseguindo pelo vale dos rios São Lourencinho e Rio Branco, 
com continuidade na Folha SF.23 Rio de Janeiro. Sua extensão 
total nas folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape é de 
aproximadamente 300 km, sendo sempre marcada por uma faixa 
cataclástica de espessura variável, em torno de 1 km, que afetou 
litologias dos complexos Embu e Paraíba do Sul, dos grupos 
Açungui e Setuva e da Suíte Intrusiva Três Córregos, originando 
diferentes tipos de rochas cataclásticas (cataclasitos, 
protomilonitos, milonito-gnaisses, etc.). 

Nos domínios das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, 
essa estrutura tem características de falha transcorrente, com o 
bloco norte se deslocando para nordeste, e o bloco sul para 
sudoeste, caracterizando um movimento destrógiro. Em sua 
continuidade sul, a sudeste da cidade de Ribeira, essa falha 
passa a se posicionar na direção da Falha do Morro Agudo, 
adquirindo características de falha de cavalgamento.  

Diversos autores já estudaram essa falha e seus efeitos 
cataclásticos, citando-se os trabalhos de Almeida (1953), Rideg 
(1972), Kaefer e Algarte (1972b), Algarte et al. (1974), Sadowski 
(1974), Morgental et al. (1975), Silva et al. (1977b), Silva et al. 
(1981) e Silva e Trompette (1982). 

G) Falha da Figueira 

Esta estrutura ocorre no nordeste da Folha SG.22 Curitiba, 
estendendo-se, no máximo, por cerca de 80 km, com direção que 
oscila entre N25°E e N45°E. Afeta rochas dos grupos  Açungui e 
Itararé. 

Importantes ocorrências minerais mantêm, aparentemente, 
relação com essa falha. 

Segundo Kaefer e Algarte (1972b), essa estrutura apresenta 
características de falha inversa ao longo da borda oeste da Serra 
de João Figueira. 

H) Falha do Morro Agudo 

Esta falha ocorre no nordeste da Folha SG.22 Curitiba, 
estendendo-se por cerca de 50 km, com direção entre N10°E e 
N15°E. Afeta o Granito Três Córregos e o Grupo Açun gui. Kaefer 
e Algarte (1972b) registraram, com relação a essa falha, a 
presença de milonitos, cataclasitos e brechas tectônicas, numa 
faixa de até 3 km de largura, na região de Morro Agudo, próximo 
ao rio Itapirapuã. 

Na sua porção sul, essa estrutura apresenta características 
de falha de cavalgamento. 

I) Falha dos Agudos Grandes 

Situada no nordeste da Folha SG.22 Curitiba, essa estrutura 
apresenta 2 segmentos, cada um com cerca de 30 km de 
extensão, com direções N40°E e N80°E, e separando o  Granito 
Ibiúna (Suíte Intrusiva Três Córregos) do Grupo Açungui. 

Essa falha produziu espessa faixa de rochas cataclásticas, 
cujas foliações apresentam mergulhos verticais ou subverticais. 

Silva et al. (1981) admitiram que o bloco representado pelo 
Granito Ibiúna, além de ter sido deslocado para sul, foi soerguido. 

J) Falha do Espírito Santo 

Com direção que varia entre N40°E e N60°E, esta fal ha se 
localiza no nordeste da Folha SG.22 Curitiba, próxima à 
localidade de Apiaí. Estende-se por cerca de 40 km, no mínimo, 
separando, em boa parte de sua extensão, o Grupo Açungui do 
Granito Espírito Santo (Suíte Intrusiva Três Córregos). Tem 
caráter presumivelmente transcorrente. 

K) Lineamento do Rio Hercílio 

Este é um dos mais conspícuos lineamentos da Folha SG.22 
Curitiba. Destaca-se perfeitamente nas imagens de radar. Tem 
direção N30°W e se estende por, pelo menos, 150 km,  balizado 
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pelas cidades de Presidente Getúlio, Papanduva e Três Barras. 
Atinge os grupos Itararé, Guatá e Passa Dois e corresponde, 
possivelmente, a uma estrutura do tipo falha normal, com bloco 
nordeste abatido e o de sudoeste soerguido. 

L) Lineamento Corupá 

Localizado no sudeste da Folha SG.22 Curitiba, esse lineamento 
secciona terrenos pré-cambriânicos do Complexo Luiz Alves e se 
prolonga para o interior da cobertura gonduânica, estendendo-se, 
no total, pelo menos por cerca de 90 km, balizado pelas 
localidades de Corupá e Pirabeiraba. Foi identificado 
primeiramente por Hartmann, Silva e Orlandi Filho (1979). 

Kaul (1979, 1980) admitiu que essa estrutura correspondia ao 
limite norte da Área Cratônica de Luiz Alves. 

Haralyi, Hasui e Kaul (1982), analisando dados gravimétricos 
da região costeira do Paraná e Santa Catarina, identificaram, em 
região situada no prolongamento desse lineamento (Garuva), um 
forte gradiente gravimétrico, positivo para sudeste, indicando 
“uma descontinuidade crustal através da qual se põem em 
contato os blocos denominados Piên e Luiz Alves”. Tal 
compartimentação em blocos crustais foi atribuída, por esses 
autores, ao Evento Jequié. O bloco de Piên, situado a nordeste 
desse lineamento, foi interpretado como bloco abatido, enquanto 
o de Luiz Alves, a sudeste, foi identificado como bloco soerguido. 

M) Lineamento Garuva 

Esta estrutura, referida na literatura geológica primeiramente por 
Silva e Dias (1981a), se localiza no leste da Folha SG.22 Curitiba. 
Passa pela localidade de Garuva, estendendo-se por cerca de 80 
km, no mínimo. Sua direção varia entre N15°O e N25° O. Separa 
tanto o Complexo Luiz Alves como o Granito Morro Redondo do 
Complexo Paraíba do Sul. Encontra-se grandemente coberta, 
entretanto, por sedimentos recentes. Em imagens de radar, ela se 
destaca prontamente, evidenciando-se, também perfeitamente, 
em mapas de intensidade magnética residual do Projeto 
Aerogeofísico Serra do Mar Sul. Trata-se de estrutura, 
provavelmente, do tipo falha normal. 

N) Lineamento de Blumenau 

Trata-se de importante estrutura do sudeste da Folha SG.22 
Curitiba, correspondente ao limite norte do Grupo Itajaí. Consiste 
numa zona complexa de falhas, cuja direção varia entre N55°E e 
N70°E, estendendo-se por cerca de 130 km, desde a l ocalidade 
de Penha, na costa, até proximidades de Pouso Redondo. Afeta 
tanto terrenos pré-cambrianos quanto a cobertura sedimentar da 
Bacia do Paraná. 

Essa estrutura foi designada pelo nome em epígrafe por 
Hartmann, Silva e Orlandi Filho (1979), que a caracterizaram 
como “extensa zona de transcorrência situada em torno do 
paralelo 27, com trend E-NE e extensão de cerca de 100 km”. 

Kaul (1979, 1980) interpretou esse lineamento como sendo o 
limite sul da Área Cratônica de Luiz Alves. Para Silva e Dias 
(1981b), ele condicionou parte do limite norte da “Bacia de Itajaí”. 

Motta (1981) registrou que tal lineamento marca, sob o ponto 
de vista magnetométrico, a passagem de um padrão fortemente 
magnético, ao norte, para outro suave, de baixo relevo, a sul. 
Silva (1982), por sua vez, através de análise de um perfil 
gravimétrico, reconheceu uma queda nos valores da gravidade ao 
sul dessa estrutura, relacionando essa baixa gravimétrica a um 
espessamento da crosta. 

O) Falha de Perimbó 

Com direção que varia de N40°E e N60°E, a Falha de Perimbó se 
estende por pouco mais de 120 km no sudeste da Folha SG.22 
Curitiba, separando o Complexo Luiz Alves do Grupo Brusque, 
bem como pondo em contato essas 2 unidades com o Grupo 
Itajaí. Também separa, ao longo de pequeno trecho, a Formação 
Rio do Sul do Grupo Itajaí. Penetra, por outro lado, cerca de 65 
km nos domínios sedimentares da Bacia do Paraná, 
comportando-se, aí, como falha normal, que atinge formações 
dos grupos Itararé, Guatá e Passa Dois. 

No âmbito do Complexo Luiz Alves, essa falha se traduz, 
principalmente, pela presença de milonitos, milonito-gnaisses, 
cataclasitos e milonito-xistos, associados numa faixa de 1 a 3 km 
de largura. 

Essa falha foi primeiramente assinalada nos trabalhos 
desenvolvidos por Fabrício, Caye e Süffert (1975), Kaul (1976b), 

Trainini et al. (1978) e Silva e Dias (1981b). Nesses 2 últimos 
trabalhos, foi tratada como “Lineamento” Perimbó. 

Trainini et al. (1978) verificaram que essa entidade tectônica 
apresentava características tanto de falha transcorrente quanto de 
falha normal, tendo se submetido a, pelo menos, 3 ativações. 
Silva e Dias (1981b), por sua vez, a registraram como “uma zona 
de fraqueza fundamental da crosta pré-cambriana” no Estado de 
Santa Catarina, observando que se inseria no contexto das “faixas 
rúpteis”, no sentido empregado por Braun e Batista (1978 apud 
SILVA; DIAS, 1981b) para zonas homólogas do Quadrilátero 
Ferrífero e Espinhaço. 

P) Lineamento de Major Gercino 

Trainini et al. (1978) denominaram Lineamento Major Gercino a 
expressiva estrutura que, anteriormente, Schulz Júnior, 
Albuquerque e Giffonni (1969) haviam designado de Falha de 
Major Gercino. Localizada nas proximidades no extremo sudeste 
da Folha SG.22 Curitiba, essa estrutura se estende por cerca de 
60 km, com direção N50°-60°E, em terrenos pré-cambr ianos, 
separando a Formação Botuverá (Grupo Brusque) do Granito 
Major Gercino (Suíte Intrusiva Valsungana). Prossegue no sentido 
oeste-sudoeste, por aproximadamente 40 km, com direção perto 
de N80°E, seccionando, desta feita, terrenos paleoz oicos da 
Bacia do Paraná. 

Trainini et al. (1978) relacionaram a essa estrutura uma faixa 
cataclástica com largura variável de 0,25 a 2,5 km, com 
evidências de fenômenos policataclásticos ligados a, pelo menos, 
3 ativações. 
 
1.3.3 − Estruturas Locais 

A) Falha de Itariri 

Esta falha se localiza na Folha SG.23 Iguape. Com direção 
aproximada N80°0, estende-se por cerca de 40 km, en tre as 
cidades de Pedro Barros e Peruíbe. Desta localidade até Ana 
Dias, encontra-se coberta por sedimentos quaternários; de Ana 
Dias até proximidades de Pedro Barros, separa as litologias de 
fácies granulito do Complexo Itatins (a sul) daquelas da fácies 
anfibolito do Complexo Paraíba do Sul (a norte). 

Coutinho (1971) admitiu a possibilidade de ter havido rotação 
e basculamento, para explicar a mudança de atitude dessa 
estrutura em relação à Falha de Cubatão. 

Sadowski (1974) denominou a presente estrutura de Falha de 
Pedro Taques, afirmando que a mesma se mostrava paralela a 
estruturas locais e era, provavelmente, de origem muito antiga. 

Morgental et al. (1975) consideraram essa falha como 
componente da Falha Ribeira − Cubatão. Silva et al. (1977a) 
interpretaram-na como falha transcorrante de caráter dextral, 
enquanto Silva et al. (1981) admitiram-na como de tipo sinistral. 

No presente relatório, considera-se que essa falha, ao longo 
de sua evolução, comportou-se ora como falha transcorrente, ora 
como falha de gravidade (bloco sul subiu, bloco norte desceu). 

B) Anticlinório de Anta Gorda 

Também denominado de Anticlinório de Tirivas − Anta Gorda 
(KAEFER; ALGARTE, 1972b), essa estrutura, que se estende por 
uma área de aproximadamente 500 km2, se localiza entre as 
falhas da Lancinha e Ribeira − Cubatão, no nordeste da Folha 
SG.22 Curitiba. É constituída por algumas anticlinais 
desventradas, correspondentes a rochas gnáissicas e 
migmatíticas do Complexo Paraíba do Sul, intercaladas por 
sinclinais onde afloram rochas do Grupo Setuva. Os eixos das 
anticlinais têm direção variando entre N30°E e N40° E, com 
mergulhos para nordeste (Fig. 1.167). 

C) Anticlinal de Setuva 

Localizada a norte da cidade de Bocaiúva do Sul, junto à Falha da 
Lancinha, a anticlinal de Setuva é uma estrutura que cobre 
poucas centenas de quilômetros quadrados de área, envolvendo 
metamorfitos dos grupos Setuva e Açungui, bem como rochas do 
Complexo Paraíba do Sul. Trata-se de dobre simétrica, de grande 
amplitude, com plano axial vertical ou subvertical e eixo com 
direção N50°-70°E e mergulho para sudoeste. O Compl exo 
Paraíba do Sul está no núcleo da estrutura, representado por 
gnaisses, migmatitos e rochas cataclásticas. O Grupo Setuva e, 
mais externamente, o Grupo Açungui, estão nas abas da 
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anticlinal, mergulhando as camadas e estratos deste último com 
ângulos em torno de 50°, para noroeste ou sudoeste (Fig. 1.168). 

A continuidade dessa anticlinal para leste é interrompida por 
uma expressiva falha, cuja direção varia entre N20°E e N30°E. 

Segundo Schöll et al. (1980), essa estrutura, provavelmente, 
já era ativa quando da deposição do Grupo Açungui, tendo atuado 
como antepaís, de modo que as dobras dessa unidade 
litoestratigráfica, nessa região, adquiriram vergências opostas, 
para norte e para sul. 

Fritzsons Júnior, Piekarz e Falcade (1982) determinaram, por 
outro lado, a presença de, pelo menos, 2 eventos tectônicos 
importantes nessa anticlinal: o primeiro teria provocado dobras 
isoclinais, com forte transposição dos planos de acamadamento 
por uma xistosidade de plano axial (S1); o segundo teria 
ocasionado o surgimento de dobras abertas, ocasionalmente com 
clivagem de plano axial. 
 

 

 

D) Falha de Arapoti 

Esta falha está situada no norte da Folha SG.22 Curitiba, 
tendo continuidade na Folha SF.22 Paranapanema. Estende-se, 
no mínimo, na área em estudo, por cerca de 25 km, com direção 
N40°E, seccionando litotipos dos grupos Paraná e It araré. Trata-
se de falha de gravidade, o bloco sudeste se apresentando 
soerguido, e o bloco noroeste abatido. 

E) Horst de Arapoti 

Esta estrutura do norte da Folha SG.22 Curitiba tem direção geral 
N50°E. Estende-se, no mínimo, por 40 km, tendo larg ura que 
varia de 15 a 30 km. Acha-se limitada pelas falhas normais de 
Arapoti e Jaguariaíva. 

 
F) Graben de Ponta Grossa 

Esta pequena estrutura se localiza junto à cidade de Ponta 
Grossa, Paraná, no centro da região nordeste da Folha SG.22 
Curitiba. Alongada na direção geral NE-SO, afetou litologias 
sedimentares dos grupos Paraná e Itararé.  

G) Alto de Porto União 

Localizada no centro da Folha SG.22 Curitiba, junto à cidade de 
Porto União, essa pequena estrutura se apresenta sob forma 
quase circular, em imagem de radar, com diâmetro maior de 
aproximadamente 10 km. Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969) 
a interpretaram como feição dômica mal definida. 

H) Domo de Vargeão 

O Domo de Vargeão, assim designado por Paiva Filho, Andrade e 
Scheibe (1978), por conter, na sua porção sul, a cidade de 
Vargeão, é uma proeminente feição estrutural do centro-oeste do 
Estado de Santa Catarina, sudoeste da Folha SG.22 Curitiba. 
Aparece nas imagens de radar sob a forma de lineações 
circulares concêntricas, com diâmetro máximo de 11 km. Essas 
lineações correspondem a fraturas anelares. Fraturas radiais 
também estão presentes (Fig. 1.169). 

Na parte mais externa desse domo, ocorrem derrames de 
basalto, que mergulham divergentemente em relação ao centro 
da estrutura, com ângulos da ordem de 20°. Na parte  interna, 
também ocorrem rochas basálticas, porém, intensamente 
brechadas e cataclasadas. Na área mais baixa dessa parte 
interna do domo, afloram, por outro lado, rochas sedimentares 
das formações Botucatu e Pirambóia, representando uma janela 
estratigráfica nos amplos domínios da Formação Serra Geral. 

Paiva Filho, Andrade e Scheibe (1978) assinalaram que, 
nessa estrutura: “As fraturas anelares são aparentemente 
escalonadas da borda para o centro, e mostram atitude 
subvertical, com mergulhos para o centro da estrutura. As fraturas 
radiais estendem-se do centro até os basaltos situados fora da 
porção atualmente deprimida, e são responsáveis pela orientação 
da drenagem, concêntrica até atingir o rio Chapecozinho, que 
corta a estrutura, nela se encaixando parcialmente”. Esses 
autores também registraram que essa feição se encontra 
encaixada entre 2 grandes fraturamentos de direção aproximada 
N60°-70°E, de expressão regional. 

Efetivamente, os levantamentos regionais do Projeto 
RADAMBRASIL não evidenciaram nenhum fraturamento de 
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grande expressão encaixado nessa estrutura circular. Entretanto, 
a simples observação do mapa geológico das folhas em estudo 
revela, prontamente, que o Domo de Vargeão, o Alto de Porto 
União, a Falha da Lancinha e um segmento da Falha Ribeira − 

Cubatão são feições estruturais que se encontram perfeitamente 
alinhadas numa única direção (N60°E). 
 

 

 

 
I) Domo de Lages 

Esta é a mais notável das estruturas circulares da Folha SG.22 
Curitiba, localizada no sudeste desse trato cartográfico, junto à 
cidade de Lages, Santa Catarina, com diâmetro alcançando 
quase 40 km e área de cerca de 1.000 km2. Foi gerada em razão 
da penetração de rochas ígneas, notadamente alcalinas 
feldspatóidicas, em formações sedimentares gonduânicas da 
Bacia do Paraná. Do centro para a periferia da estrutura, afloram, 
com fortes mergulhos, camadas das formações Rio do Sul, Rio 
Bonito, Palermo, Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto. Os 

arenitos da Formação Botucatu, capeados pelas lavas da 
Formação Serra Geral, formam um amplo anfiteatro a oeste da 
estrutura. Em torno desta, ocorrem algumas falhas, em geral com 
pequenos rejeitos (Fig. 1.170). 

Vários trabalhos já foram realizados sobre a geologia da 
região envolvida por esse domo, predominando estudos 
petrográficos e petrológicos relativos às rochas alcalinas 
feldspatóidicas dessa área, atrás já referidos quando se tratou, no 
capítulo Estratigrafia, da Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. 
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1.3.4 − Ensaio de Análise Estrutural 

As informações obtidas até o presente sobre as estruturas rúpteis 
da Folha SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha 
SG.23 Iguape possibilitam que se faça uma tentativa para se 
esclarecer parte da lineagênese que tão expressivamente afetou 
os terrenos pré-cambriânicos e fanerozoicos desses tratos 
cartográficos. Nos terrenos pré-cambriânicos, 2 áreas se 
destacam, por apresentarem padrões mais bem definidos de tais 

estruturas: 1 – área do Complexo Luiz Alves; 2 – área do Sistema 
Dobrado Apiaí. 

Na área do Complexo Luiz Alves, conforme visto atrás, 
ocorrem os seguintes tipos de estruturas rúpteis. 

A) “Falhas normais”, nas direções gerais N55°O (exe mplo: 
Lineamento Corupá) e N30°E (exemplo: Lineamento Gar uva, 
Lineamento do Rio Hercílio). 
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B) “Falhas abertas”, nas mesmas direções gerais N30°O e N55°E, 
preenchidas, às vezes, por diques de rochas ácidas (exemplos: 
diques de riolito próximos a Blumenau). 

C) “Falhas de cisalhamento”, nas direções aproximadas N20°E e 
N80°E (exemplos: falhas ou zonas de falhas da regiã o de Luiz 
Alves, ocupadas por rochas cataclásticas (Fig. 1.171). 

D) “Falhas complexas”, em que certos segmentos correspondem 
a falhas normais e outros a falhas de cisalhamento (exemplos: 
Lineamento Blumenau, Falha de Perimbó). 
 

 
 
De acordo com idéias desenvolvidas anteriormente por Kaul, 

Coitinho e Issler (1982), a gênese dessas estruturas pode ser 
concebida como resultado de uma distensão da crosta na direção 
N30°O, no quadro de uma transformação tectônica, ou  seja, de 
um processo de rifting intracontinental acompanhado por 
magmatismo e sedimentogênese (“Episódio Campo Alegre”). O 
elipsoide de deformação dessa fase evolutiva dos tratos rochosos 
do Complexo Luiz Alves teria: eixo maior na direção N30°O, eixo 
menor na direção N55°E (Fig. 1.172). Considerando a s 
informações geocronológicas relativas ao mencionado 
magmatismo, o Episódio Campo Alegre desenvolveu-se no 
intervalo aproximado 600-450 MA. 

Na área do Sistema Dobrado Apiaí, os 4 sistemas principais 
de falhas: N40°-60°E, N70°-80°E, aproximadamente N2 0°E a 
aproximadamente N60°O são, conforme foi atrás regis trado, 
análogos ou semelhantes às estruturas do Complexo Luiz Alves, 
inclusive mantendo, da mesma forma que neste complexo, 
sugestiva associação com granitos de Suíte Intrusiva Serra do 
Mar. 

Tais fatos conduzem à idéia, apoiada por informações 
geocronológicas, de que o Episódio Campo Alegre, tendo 
envolvido, inicialmente, na área em estudo, a área Cratônica de 
Luiz Alves, de consolidação muito antiga, durante uma fase em 
que o Sistema Dobrado Apiaí ainda era orogeneticamente ativo, 
posteriormente incidiu, ainda em tempos eopaleozoicos, neste 
sistema, que acabara de se consolidar. 

As idades de todas as estruturas acima focalizadas seriam, 
dessa maneira, referíveis ao final do Proterozoico Superior ou ao 
limiar do Eopaleozoico. Alguns autores consideram, não obstante, 
que, entre essas estruturas, algumas (por exemplo, Falha da 
Lancinha, Falha de Itariri e Lineamento Corupá) seriam muito 
antigas, pré-brasilianas, até mesmo arqueanas, possibilidade que, 
enfim, não se pode afastar totalmente. De qualquer forma, todas 
as estruturas rúpteis eventualmente anteriores ao Episódio 
Campo Alegre devem ter-se reativado por ocasião do mesmo. 

Nos terrenos mesozoicos da Formação Serra Geral, as falhas 
e fraturas compõem 4 sistemas de estruturas rúpteis, com 
direções N60°-70°O, N50°E. N20°E e N20°O, conforme 
assinalado atrás. O sistema N60°-70°O corresponde a  falhas e 
fraturas de distensão (abertura). Esta direção também é a do eixo 
do Arco de Ponta Grossa e dos numerosos diques de diabásio 
associados a tal estrutura, bem como aquela segundo a qual 
estão alinhadas e alongadas várias intrusivas alcalinas da Suíte 
Alcalina Ribeira do Iguape no nordeste de Folha SG.22 Curitiba. 
O sistema N20°E corresponde, igualmente, à abertura  da crosta 
(alívio de compressão), que possibilitou a formação de outros 
(poucos) diques de diabásio, sendo perpendicular à direção do 
eixo do Arco de Ponta Grossa. Esses dados são indicativos de 
que o elipsoide de deformação da crosta teria, nesta nova fase 
evolutiva de transformações tectono-magmáticas, que 
corresponde à Reativação Wealdeniana (ALMEIDA, 1967): eixo 
maior na direção N20°E, eixo menor na direção N65°O  (Fig. 
1.173). Os sistemas N50°E e N20°O se ajustariam, ne sse 
elipsoide, como sistemas de cisalhamento. Nos terrenos pré-
cambrianos, sobretudo naqueles próximos ao eixo do Arco de 
Ponta Grossa, os esforços relativos a tal elpsoide causaram, 
fatalmente, novas movimentações dos blocos tectônicos surgidos 
no Proterozoico Superior ou no Eopaleozoico, ou mesmo em 
tempos mais recuados, de modo a inverter o sentido dos 
movimentos originais ou a causar cavalgamentos. 
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1.4 − HISTÓRIA GEOLÓGICA 

As informações geocronológicas obtidas sobre os terrenos 
abrangidos pela Folha SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 
Asunción e Folha SG.23 Iguape mostram que a história geológica 
da crosta terrestre, nessa região, recua até os tempos do 
Arqueano Precoce (Evento Pré-Jequié), quando foram 
constituídas as rochas metamórficas de fácies granulito e 
composição ultramáfica, pertencentes ao Complexo Luiz Alves e, 
presentemente, aflorantes nas áreas de Luiz Alves e Barra Velha. 
No Arqueano Tardio (Evento Jequié), os processos geodinâmicos 
produziram, novamente, metamorfitos da fácies granulito, desta 
feita de composição predominantemente básica-intermediária e 
integrante dos complexos Luiz Alves e Itatins. 

Nessas fases primitivas de evolução da crosta, tais 
metamorfitos de alto grau compunham, provavelmente, um único 
núcleo arqueano, cuja extensão devia ter coberto a maior parte da 
área ocupada hoje pelos complexos Luiz Alves, Itatins, Serra 
Negra e Paraíba do Sul. A natureza dessa crosta arqueana se 
caracterizava, certamente, por grande mobilidade, causada por 
fortes gradientes térmicos, predominando, francamente, entre os 
processos geodinâmicos, aqueles de acreção e diferenciação 
crustal. 

No Proterozoico Inferior (Evento Transamazônico), houve um 
nítido arrefecimento dos processos de contribuição de material 
juvenil para a constituição da crosta. Aumentaram, por outro lado, 
aqueles de retrabalhamento e rejuvenescimento. Metamorfitos da 
fácies granulito voltaram, ainda, a ser constituídos, integrando os 
complexos Luiz Alves (inclusive os metamorfitos de alto grau da 
área de Pien), Serra Negra e Itatins, bem como surgiram rochas 
metamórficas da fácies anfibolito, como resultado de 
metamorfismo progressivo e, em alguns casos, retrogressivo, que 
integram, presentemente, os complexos Paraíba do Sul e Serra 
Negra. 

Terrenos do tipo greenstone podem ter-se originado nessa 
fase evolutiva da crosta; seus remanescentes estariam nas áreas 
de Pien, Antonina − Morretes e São Sebastião − Faxinal, 
agregados aos complexos Luiz Alves e Paraíba do Sul (KAUL; 
ISSLER; BONOW, 1979; SILVA; FERNANDES, 1979; WERNICK, 
1981a e b). 

No final do Proterozoico Inferior, a crosta continental, na área 
em estudo, atingiu, pelo menos em grande parte de sua extensão, 

estabilidade tectônica regional, passando a se comportar como 
área cratônica. 

No Proterozoico Médio, na borda noroeste de tal área 
cratônica, foram erigidos os complexos Setuva e Embu, através 
de processos que envolveram sedimentação preponderantemente 
marinha, dobramentos, metamorfismo regional e migmatização, 
esta afetando, inclusive, parte do Complexo Paraíba do Sul. 

No limiar do Proterozoico Superior, os terrenos 
correspondentes aos complexos Luiz Alves, Serra Negra, Itatins, 
Embu, Grupo Setuva e grande parte daqueles componentes do 
Complexo Paraíba do Sul passaram a compor uma nova entidade 
continental estável − a Área Cratônica de Luiz Alves, a norte e a 
sul da qual se iniciaram os processos orogenéticos do Evento 
Brasiliano (1.000-580 MA), que conduziram à estruturação, 
respectivamente, dos grupos Açungui e Brusque. Diferentes 
evidências são grandemente sugestivas, notadamente no caso do 
Grupo Brusque, de que essas 2 unidades litoestratigráficas se 
desenvolveram no quadro de um modelo mobilista de evolução 
crustal (Fig. 1.174). Intensa granitogênese, predominantemente 
cálcio-alcalina e tipicamente orogenética, acompanharam a 
formação desses 2 grupos, compondo a Suíte Intrusiva Três 
Córregos, encaixada no Grupo Açungui, e as suítes intrusivas 
Valsungana, Catinga e Guabiruba, associadas ao Grupo Brusque 
e a seu embasamento (Complexo Canguçu, estruturado pouco 
antes, por volta de 670 MA). Contemporaneamente a tais 
processos de regime tipicamente compressional, e como reflexo 
ou consequência desse próprio regime, a Área Cratônica de Luiz 
Alves, notadamente em suas bordas, passou a sofrer os efeitos 
de um episódio de ativação tectono-magmática: Episódio Campo 
Alegre (600-450 MA). Próprio de regimes distensionais, 
anorogênicos, esse episódio inclui processo de rifting continental, 
intensa granitogênese alcalina e peralcalina, sedimentogênese e 
vulcanismo tipicamente continentais, além de metamorfismo 
dinâmico, traduzido, este, por intensa catáclase, recristalização e 
metassomatismo potássico. Nessa fase, se originaram diversos 
maciços graníticos da Suíte Intrusiva Serra do Mar (maciços 
Subida, Corupá, Dona Francisca, Piraí, Serra Alta, Morro 
Redondo, Agudos, Serra da Igreja, Anhangava, Marumbi, 
Graciosa, Alto Turvo, Guaraú, Mandira, Ilha do Cardoso e Serra 
do Paratiú), unidades vulcano-sedimentares (grupos Itajaí e 
Campo Alegre e Formação Guaratubinha) e os diferentes tipos de 
rochas cataclásticas dos complexos Luiz Alves e Paraíba do Sul. 
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Aproximando-se o Evento Brasiliano de seu fecho, as 2 faixas 
marginais representadas pelos grupos Açungui e Brusque 
sofreram rápido resfriamento (cratonização). Imediatamente, a 
elas se estenderam os efeitos do Episódio Campo Alegre. 
Constituíram-se, então, no domínio Açungui, os restantes 
maciços graníticos da Suíte Intrusiva Serra do Mar (Barra do 
Bromado, Piedade, Rio Abaixo, Cerne, Serra do Carambeí, 
Joaquim Murtinho, Campina do Veado e mais cinco outros sem 
denominação própria), o Grupo Castro e a Formação Camarinha, 
enquanto, nos terrenos ao sul do Grupo Brusque, surgiram os 
“maciços graníticos da Suíte Intrusiva Tabuleiro (Anitápolis, 
Armação, Gamboa, Ribeirão, São Miguel, Tabuleiro e Zimbros) e 
as formações Queçaba e Cambirela. Os efeitos desse episódio 
cessaram completamente por volta de 450 MA, ao final dos 
tempos cambro-ordovicianos. 

O Siluriano Inferior marcou o início de uma nova fase da 
evolução da crosta na área em estudo, com a implantação da 
Bacia do Paraná − uma das grandes sinéclises que surgiram na 
Plataforma Brasileira, extensiva a países limítrofes. Nessa bacia, 
a sedimentogênese passou a ter, então, caráter marcadamente 
diverso do que aquele que possuía em tempos do Episódio 
Campo Alegre: formaram-se extensas e espessas sequências de 
sedimentos essencialmente finos − siltitos, folhelhos argilosos, 
arenitos quartzosos, com intercalações de calcários e muito raros 

conglomerados − separadas das unidades litoestratigráficas 
subjacentes por notável discordância angular. 

Inicialmente, no Siluro-Devoniano, anterior ao Emsiano, esta 
ampla estrutura assistiu a uma sedimentação em ambiente 
marinho de águas rasas, com contribuição fluvial próxima à linha 
de costa: depositou-se a Formação Furnas, composta por 
sedimentos grosseiros, com raras intercalações de leitos de 
argilitos. A seguir, no Devoniano, do Emsiano ao Frasniano, uma 
sedimentação exclusivamente de clásticos finos levou à 
edificação da Formação Ponta Grossa, refletindo ambiente de 
deposição francamente marinho de águas rasas. 

Do Carbonífero Superior (Stephaniano) ao Permiano Médio 
(Kunguriano), a Bacia do Paraná assistiu a sedimentação de 
caráter continental, com raras ingressões marinhas. Nessa fase, 
fixaram-se os depósitos do Grupo Itararé, repartidos em 3 
formações: Campo do Tenente, a mais antiga, compreendendo 
argilitos, diamictitos, ritmitos e arenitos finos a médios, e 
refletindo ambiente de deposição continental com forte influência 
glacial; Mafra, compondo-se de arenitos de granulação 
diversificada, diamictitos, argilitos, ritmitos e conglomerados, e 
cuja deposição foi em ambiente continental e marinho; Rio do Sul, 
a mais jovem, constando de argilitos finos e diamictitos, 
depositados em ambiente marinho de águas rasas. 
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No Permiano Médio-Superior (Kunguriano/Kazaniano), a 
ampla estrutura em pauta assistiu à deposição 
predominantemente pelítica do Grupo Guatá, refletindo, de modo 
geral, condições tectônicas muito calmas. Este grupo, constituído 
pelas formações Rio Bonito e Palermo, aquela com camadas e 
estratos de carvão, sobrepôs-se, concordantemente, ao Itararé, 
desenrolando-se a sedimentação em ambientes litorâneo, 
fluviodeltaico e, progressivamente, marinho de águas rasas. 

No Permiano Superior (Kazaniano), o surgimento do Grupo 
Passa Dois, com a deposição, sucessivamente, das formações 
Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto, assinalou uma fase de 
predominância de deposição em ambiente marinho de águas 
rasas, ora calmas, ora agitadas, variando até ambiente de supra-
maré. Destacou-se, no início dessa fase, o ambiente restrito e 
redutos da Formação Irati, que propiciou o surgimento de 
folhelhos pirobetuminosos, e, no final, o ambiente continental 
fluvial do tipo da Formação Rio do Rasto, traduzido por 
sedimentos essencialmente finos e de coloração avermelhada ou 
arroxeada. 

No limiar do Mesozoico, se estabeleceram condições 
generalizadas de ascensão epirogênica na bacia, condições que 
contrastaram com as dos movimentos crustais brandos 
dominantes desde os tempos silurianos. O ambiente deposicional 
se fixou como continental: inicialmente, fluvial, conforme se 
depreende pela sucessão de argilitos, siltitos e arenitos 
conglomeráticos da Formação Pirambóia (Triássico-Jurássico); 
posteriormente, eólico, conforme patenteado pelos extensos 
depósitos de arenitos finos a médios, bem selecionados e em 
geral maturos da Formação Botucatu (Jurássico). 

A partir do final do Jurássico, a Reativação Wealdeniana 
(ALMEIDA, 1967), produziu expressiva reorganização estrutural 
da Plataforma Brasileira, acompanhada por intenso e extenso 
vulcanismo continental, sedimentação em bacias tectônicas e 
outras áreas deprimidas do continente e magmatismo alcalino 
predominantemente feldspatóidico. A reorganização estrutural 
consistiu no surgimento de novas estruturas rúpteis e na 
reativação das antigas, em geral invertendo, no caso de falhas, o 
sentido do rejeito de tais estruturas. A nova lineagênese teve, 
como direção principal, NO-SE. Estruturas tais como domos, 
altos, horsts, grabens e semigrabens também datam dessa fase 
de evolução da crosta. O Arco de Ponta Grossa, surgido, já, no 
Paleozoico, tomou as características que apresenta hoje, em face 
de expressivo soerguimento em abóbada, com distensão na 
direção NE-SO. Asmus (1977, 1978), assinalou que o eixo desse 
arco corresponde a parte do eixo menor de um domo termal, cujo 
eixo maior, com direção NE-SO, estaria a leste da costa atual, 
num estágio “pré-rift” da abertura do Atlântico Sul. 

O vulcanismo continental produzido pela Reativação 
Wealdeniana, no Juracretáceo, foi de proporções colossais. A 
formação vulcânica que então se erigiu − Formação Serra Geral − 
abrangeu efusivas continentais de composições básicas toleítica 
(francamente dominante), intermediária e ácida, com raras 
camadas de arenito interderrames, produzindo, também, brechas 
vulcânicas, diques e soleiras de diabásio. Por sua vez, o 
magmatismo alcalino, que dera primeiros sinais já no limiar do 
Triássico, resultou nas 27 manifestações ígneas alcalinas 
feldspatóidicas e afins da Suíte Alcalina Ribeira do Iguape, 
desenvolvendo-se notadamente no Juracretáceo, com 
esmorecimento no fim do Mesozoico, há 66 MA. 

A Bacia do Paraná sofreu, no Cretáceo, destacada 
subsidência, propiciando a deposição, em ambiente sub-aquoso, 
apenas localmente eólico, dos sedimentos da Formação Caiuá 
(Grupo Bauru). No Terciário, provavelmente como consequência 
tardia da Reativação Wealdeniana, movimentos subsidentes da 
plataforma deram origem, nessa bacia, no sul da área em estudo, 
a zonas deprimidas, onde se desenvolveram planícies aluviais, 
com drenagem proveniente do sul, a partir do Escudo Sul-Rio-
Grandense (MENEGOTTO, 1971). Nessas planícies, foram 
fixados, então, os sedimentos fluviais da Formação Tupanciretã, 
muito escassamente representados, hoje, no trato cartográfico da 
Folha SG.22 Curitiba. 

No Quaternário, quando parece ter-se inaugurado outra 
grande fase de estabilidade da Plataforma Brasileira, houve 
condições de fixação de sedimentos, nas folhas em estudo, 
apenas em áreas limitadas da costa, assolada que foi por 

diferentes fases de transgressão e regressão marinhas. Assim, 
durante o Pleistoceno, dominando um clima semi-árido, se 
formaram, em 3 bacias restritas da costa, as formações 
Alexandra, Guabirotuba e Pariquera-Açu; e, já em tempos 
holopleistocênicos, em posição mais interiorana, a Cobertura 
Sedimentar da Região de Castro. No Holoceno, a atual rede de 
drenagem evoluiu sob um clima úmido, condicionada, muitas 
vezes, por estruturas antigas do embasamento. Ao longo dos 
cursos de água se formaram, então, depósitos de areias, argilas, 
cascalhos e sedimentos síltico-argilosos. Junto à linha de costa, 
se acumularam depósitos marinhos − areias e sedimentos síltico-
argilosos, depósitos eólicos − areias finas e médias (compondo 
dunas fixas e móveis), e depósitos de natureza mista, 
fluviomarinha e lagunar, à base de areias, silte e argilas. Em 
muitos pontos da área em estudo, surgiram, enfim, no Holoceno, 
depósitos de base de encosta, reunindo material à base de 
cascalhos, seixos, areias e argilas. 
 
 
1.5 − GEOLOGIA ECONÔMICA 
 
1.5.1 − Generalidades 

Dentro dos limites cartográficos da Folha SG.22 Curitiba, parte da 
Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, existe um elevado 
número de ocorrências minerais de combustíveis fósseis, 
minerais metálicos e não metálicos, minerais de elementos 
radioativos e de terras raras, pedras preciosas e semipreciosas, 
materiais de construção e águas minerais. A grande maioria 
dessas ocorrências está concentrada nos terrenos pré-
cambriânicos do leste da Folha SG.22 Curitiba, especialmente no 
domínio do Sistema Dobrado Apiaí (NE da folha). 

O acervo de informações, na bibliografia geológica, sobre 
esses recursos minerais, é volumoso. A seguir, tentar-se-á tratar 
os mesmos de modo sintético, abordando-se, sempre que 
possível, a seguinte sequência de tópicos: tipologia, paragêneses 
minerais, exemplos de cada tipo de depósito, localização 
geográfica das ocorrências, jazidas ou minas, trabalhos 
anteriores, reservas, teores e produção. 
 
1.5.2 − Ocorrências minerais 
 
1.5.2.1 − Combustíveis fósseis 
 
1.5.2.1.1 − Carvão Mineral 

Na faixa da Formação Rio Bonito que percorre os estados de 
Santa Catarina e do Paraná, entre os paralelos 24º e 28º de 
latitude Sul, são conhecidas diversas ocorrências de carvão 
mineral, correspondentes a camadas cujas reservas perfazem 
uma percentagem muito pequena do total da reserva do carvão 
da Bacia do Paraná. Existem algumas minas, abandonadas ou 
em atividade, todas localizadas no Paraná, nos municípios de 
Curiúva (minas Cambuí, Pelame, Rio do Peixe, Taquara e Areias 
Brancas), Telêmaco Borba (minas Monte Alegre e Bom Retiro), 
Siqueira Campos (mina Fazenda São Geraldo e Fazenda da 
Hulha) e Ibaiti (mina Carvãozinho). 

Os carvões dessa região já foram investigados por diversos 
autores, a partir do início do século: Santos (1907), Oliveira 
(1907b, 1918, 1927), White, C. D. (1908), Campos (1908), Moraes 
Rego e Guimarães (1926), Dutra (1926), Carvalho e Pinto (1938), 
Passos et al. (1940), Maack (1946), Erichsen e Amaral (1958), 
Abreu (1962) e Oliveira e Lemr (1962). Em tempos mais recentes, 
citam-se os trabalhos de Martins e Batolla Júnior (1973), 
Albuquerque et al. (1974), Fabrício, Caye e Süffert (1975), 
Fabrício e Süffert (1976), Ramos e Sadeck (1978) e Calzavara e 
Reis (1981). 

As Tabelas 1.XLIX e 1.L mostram alguns dados analíticos de 
carvões do Paraná; as Tabelas 1.LI e 1.LII, características de 
camadas carboníferas, respectivamente, do Paraná e de Santa 
Catarina; as Tabelas 1.LIII e 1.LIV, alguns dados de reservas do 
Paraná. 
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TABELA 1.XLIX 

Dados Analíticos de Carvões Aflorantes do Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Procedência 
Umidade  

(%) 
M.V.         
(%) 

C.F.          
(%) 

Cinzas    (%) S              
(%) 

Poder   
Calorífico Referências 

Cedro 7,70 32,00 51,80 8,50 -  5.400 cal Santos (1907) 
Cedro 2,62 29,54 38,62 29,22 11,80 10.420 BTU  
Imbauzinho 7,68 17,62 48,94 25,76   3,14   8.003 BTU White, I.C. (1908) 
Salto Aparado 2,37 15,83 58,66 23,14   7,95 10.711 BTU  
Quebra Dentes 2,40 32,95 43,86 20,79   8,66 10.808 BTU  
Teixeira Soares 2,36 24,31 37,26 36,07   1,22   
Imbituva 2,08 21,13 37,21 39,58   7,19   
Imbituva 1,60 39,40 53,20 5,80  6.200 cal Oliveira (1918) 
Cedro 6,09 36,99 51,06 5,86    
Cedro 5,61 35,73 48,74 9,92    
Arroio Grande 2,46 31,78 56,19 9,57   2,54   
Rio Preto 1,62 26,58 33,10 38,70 26,26 3.950 cal Moraes Rego e 

Guimarães (1926) 
Santa Tereza 3,33 25,17 34,83 36,67   1,51  Dutra (1926) 
Herval 2,12   7,59 14,59 15,70   6,30  Oliveira (1927) 
Teixeira Soares 3,70 29,70 31,30 29,20   9,80 5.477 cal Oliveira (1945) 
Imbauzinho 7,70 17,60 48,90 25,80   3,20 4.442 cal Abreu (1962) 
Salto Aparado 2,40 15,80 58,70 23,10   7,90 5.994 cal  
Salto Aparado 3,10 15,80 41,30 39,80   8,20 4.377 cal  
 3,30 27,40 40,30 29,00 12,40 4.934 cal  
 2,70 23,10 42,00 32,20   8,20 4.641 cal  
Cedro 4,77 39,90 51,05 5,28   2,81 7.187 Martins e Batolla 

Júnior (1973) 

 
 

TABELA 1.L 
Dados Analíticos de Testemunhos de Sondagens de Carvões do Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Distrito Nº de 
análise 

Umidade  
(%) 

M.V.          
(%) 

C.F.          
(%) 

Cinzas    
(%) S 

Poder 
Calorífico (cal) Referência 

Salto Aparado 155 3,26 17,13 38,39 41,42 12,98 2.834 Oliveira e Lemr (1962) 

Campina dos 
Pupos 

21 3,06 11,29 40,88 44,74 11,81 3.594  

 
 

TABELA 1.LI 
Características de Camadas de Carvão do Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Camadas de Carvão 

Distrito 
Camada 

Espessura 
Média (m) 

Espessura 
máxima (m) 

Profundidade 
média (m) 

Profundidade 
máxima (m) 

Salto Aparado, 257 furos 1ª 0,49 1,11 48,33 171,12 
 2ª 0,44 0,62 46,32   75,08 
Campina dos Pupos, 25 furos 1ª 0,72 1,77 92,46 182,48 
 2ª 0,23 0,28 39,65   44,90 
 3ª 0,22 0,22 45,12  45,12 

 
Referência: Oliveira e Lemr (1962) 
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TABELA 1.LII  

Características de Camadas de Carvão de Santa Catarina, Folha SG.22 Curitiba 

Camadas de Carvão  

Distrito 
Quantidade Denominação 

Espessura 
média (m) 

Espessura 
máxima (m) 

Profundidade 
média (m) 

Profundidade 
máxima (m) 

6 Barro Branco 0,58 1,00 103,01 309,18 
4 Irapuá 0,10 0,30 103,40 323,85 
1 “B” 0,05 0,05 120,50 120,50 
2 Ponte Alta 0,29 0,50 153,02 241,10 
7 Bonito Sup. 0,28 0,65 158,91 359,76 
2 Bonito Inf. 0,02 0,02 569,98 629,84 

Bom Retiro/ 
Presidente Getúlio  
(25  furos de sonda) 

3 Pré-Bonito 0,06 0,10 132,47 138,09 

 
Referência: Fabrício, Caye e Süffert (1975). 
 
 

TABELA 1.LIII 
Reservas de Carvão de Distritos do Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Distrito Reserva medida 
(t) 

Espessura  
(m) 

Poder calorífico     
(cal) 

Referências 

Salto Aparado 
 
 
 

76.570 
3.361.360 

212.223 
2.226.450 

0,30 a 0,40 
>0,40 
>0,50 
>0,30 

 
 

>3.000 

Campina dos Pupos   

 
47.190 

1.050.439 0,66 >3.091 

 
 
 
Oliveira e Lemr (1962) 

Campina dos Pupos  Calzavara e Reis (1981) 

   
 

1.721.250 
489.750 
176.250 

0,70 
1,21 
1,68   

 
 

TABELA 1.LIV  
Reservas de Carvão de Regiões do Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Região Reserva medida      
(t) 

Reserva indicada    
(t) 

Reserva inferida      
(t) 

Reserva total           
(t) 

Monte Alegre - - 2.000.000 2.000.000 

Tibagi 4.900.000 11.900.000 5.000.000 21.800.000 

Sul do Paraná - - 115.000.000 115.000.000 

 
Referência: Martins e Batolla Júnior (1973) 
 
1.5.2.1.2 − Turfa 

Depósitos de turfas ocorrem em 3 domínios geológicos distintos 
na área em estudo: domínios da Formação Guabirotuba, Paraná 
(ocorrências de rio Barigüi, rio Piraquara e São José dos Pinhais); 
da Formação Serra Geral, Santa Catarina (ocorrências de 

Vargeão e Chapecó); das Coberturas Recentes, região do baixo 
Ribeira do Iguape, São Paulo (ocorrências do rio das Pedras, rio 
Una e Registro). 

Dispõe-se de alguns dados de análises químicas e de 
reservas desses depósitos (Tabs. 1.LV, 1.LVI e 1.LVII). 

 
 

TABELA 1.LV  
Análises Químicas de Turfa do Paraná e São Paulo, Folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape 

Procedência das 
Amostras 

Umidade 
(%) 

M.V.   
(%) 

C.F.   
(%) 

Cinzas 
(%) 

S       
(%) 

Poder Calorífico 
(cal) pH 

Densidade 
(g/cm3) Referências 

Piraquara, PR 80,67 
89,22 
89,06 
76,40 
49,39 

62,52 
59,51 
49,78 
32,05 
21,15 

13,94 
20,39 
24,79 
13,14 
  2,68 

23,54 
20,10 
25,43 
54,81 
76,17 

0,25 
0,20 
0,15 
0,11 
0,10 

3.512 
3.837 
3.889 
1.805 
  774 

4,7 
5,2 
5,2 
4,9 
4,6 

0,6875 
0,9375 
1,0354 
1,1004 
1,2556 

Lemos et al. 
(1981) 

Baixo Ribeira de 
Iguape, SP 

85,60 - - 41,00 0,25 2.700 - - Shimada et  
al. (1981) 
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TABELA 1.LVI 

Análises Químicas de Turfa do Paraná, Folha SG.22 Curitiba* 

Procedência pH 
Alumínio 
(m.e.%) 

Ca + Mg 
(m.e.%) 

P disponível 
(ppm) 

K    
(ppm) 

Carbono 
(%) Referência 

Piraquara,  PR 4,7 
5,2 
5,2 
4,9 
4,6 

2,3 
1,4 
1,9 
3,9 
4,0 

1,0 
1,0 
1,5 
0,7 
1,2 

6 
3 
23 
20 
16 

10 
5 

10 
5 

13 

>35,0 
>35,0 

30,3 
20,3 
7,8 

Lemos et al.  
(1981) 

 
* Análises para fins agrícolas. 
 
 

TABELA 1.LVII 
Reservas de Turfa de São Paulo, Folha SG.23 Iguape 

Região Volume in situ 
Reserva estimada a 

35% de umidade Referência 

Baixo Ribeira de Iguape,  30.000.000 3.600.000 t Shimada et al. 

SP m3  (1981) 

 
 
1.5.2.1.3 − Folhelho Pirobetuminoso 

Nos domínios da Folha SG.22 Curitiba, localizam-se expressivos 
jazimentos de folhelho (“xisto”) pirobetuminoso pertencente à 
Formação Irati. Na região de São Mateus do Sul, Paraná, 
encontra-se em atividade uma unidade piloto da Superintendência 
de Industrialização do Xisto, pertencente à PETROBRÁS. Os 
estudos relativos à implantação de uma unidade em escala 
industrial encontram-se em fase adiantada de planejamento. A 
nova usina poderá ser responsável por uma produção diária 
estimada de 60.000 barris de óleo, 900 t de enxofre, 490 t de gás 
liquefeito de petróleo e 1.950.000 m3 de gás combustível leve, a 
serem obtidos a partir do processamento de 108.000 t 
métricas/dia de rocha. 

Outros depósitos de expressão, em condições de 
explotabilidade semelhantes aos de São Mateus do Sul, são 
encontrados na região de Três Barras − Papanduva, Santa 
Catarina (MOREIRA, 1978). 

Desde, pelo menos, o início do século, esses depósitos têm 
despertado o interesse de muitos pesquisadores, citando-se, 
entre estes, Oliveira (1907a,1924a), White, I. C. (1908), 
Oppenheim (1934), Putzer (1953), Abreu (1962), Bruni (1969), 
Padula (1969), Amaral (1971), Bruni e Padula (1974), Alves 
(1977) e Moreira (1978). 

As Tabelas 1.LVIII e 1.LIX expõem alguns dados de análises 
químicas de amostras de folhelho procedentes do Paraná e de 
Santa Catarina. 

No que concerne a reservas de óleo e subprodutos obtidos a 
partir dessa rocha, Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) 
registraram, para a região de São Mateus do Sul, reservas 
medidas de 600.000.000 de barris de óleo, 4.500.000 t de gás 
liquefeito de petróleo, 22.000.000 m3 de gás combustível leve e 
10.000.000 t de enxofre. Moreira (1978) registrou, para a região 
de Três Barras − Papanduva (SC), reserva indicada de 
650.000.000 de barris de óleo. 

 
 

TABELA 1.LVIII 
Análises químicas de folhelho pirobetuminoso, Folha SG.22 Curitiba 

Procedência 
Umidade  

(%) 
M.V.  
(%) 

C.F.  
(%) 

Cinzas 
(%) 

S    
Total Referências 

Rio Pombinhas  0,95   6,85   7,74 84,46 - Dutra (1926) 
 
 
 
 
Abreu (1962) 
 
 
 

10,6 
  9,7 
  9,9 
  9,5 
  7,9 
26,5 
11,2 

 
  8,1 

62,4 
73,6 
68,0 
84,9 
84,9 
66,9 
62,0 

 
62,6  

São Mateus do Sul, PR 
Três Barras, SC 
Perimbó, SC 
Perimbó, SC 
Riozinho, SC 
Perimbó, SC 
São Mateus do Sul, PR 
Rio Taquari, PR 
Faz. Tomaszeck 
São Mateus do Sul, PR 

2,60 
  1,9 
  2,2 
  2,3 
  1,7 
  1,3 
  1,8 

 
  2,9 

24,4 
14,8 
19,9 
  3,3 
  5,5 
  5,3 
25,0 

 
26,4 

  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
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TABELA 1.LIX 

Teores em elementos traços de folhelhos pirobetuminosos de São Mateus do Sul, Paraná* 

Elemento 
Nível Superior       

(2) 
Nível Inferior         

(2) 
Indiferenciado       

(1) 

As 
Ba 
Co 
Cr 
Cu 
Ga 
La 
Mo 
Nb 
Ni 
Pb 
Rb 
Sc 
Sn 
Sr 
Ti 
V 
Y 
Zn 
Zr 

10 
100 a 900 

- 
- 

210 
- 
- 
- 
- 

500 
- 

100 a 900 
- 
- 

100 a 900 
1000 a 9000 

- 
100 a 900 

90 
1000 a 9000 

20 
100 a 900 

- 
- 

170 
- 
- 
- 
- 

300 
- 

100 a 900 
- 
- 

100 a 900 
100 a 900 

- 
100 a 900 

230 
100 a 900 

- 
290 
19 
44 
62 
18 
58 
8 
7 

27 
35 

- 
10 
9 

185 
- 

78 
38 

- 
121 

 
Fonte: 1. Padula (1969); 2. Wolf e Silva (1974) 
* Valores em ppm 

 
1.5.2.1.4 − Betume 

Este bem mineral, que tem forma de substância preta, em geral 
lustrosa, similar a carvão, se encontra em algumas áreas da 
Folha SG.22 Curitiba. Ocorre preenchendo pequenos bolsões, 
cavidades ou fendas de efusivas da Formação Serra Geral, de 
sedimentos da Formação Irati e de fonolitos da Suíte Alcalina 
Ribeira do Iguape (Lages). Tais ocorrências já foram descritas por 
diversos autores, entre os quais White, I.C. (1908), Campos 
(1908), Oliveira (1917, 1927), Duarte (1932), Guimarães (1933), 
Oppenheim (1934), Guimarães (1936b), Carvalho e Pinto (1938), 
Abreu (1962) e Loczy (1953 apud ASMUS, 1963). As ocorrências 
do Paraná se situam nos municípios de Imbituva, São Mateus do 
Sul, Canoinhas, Cruz Machado, Curiúva e Palmas; as de Santa 
Catarina nos municípios de Caçador, Capinzal, Papanduva e 
Lages. 

 
1.5.2.1.5 − Petróleo 

As emanações de gás e a presença de betume e de outros 
materiais de origem orgânica, além da existência de fontes de 
água sulfurosa, sempre foram, nas formações sedimentares e 
vulcânicas da Bacia do Paraná, consideradas como indícios da 
possibilidade de se vir a encontrar, um dia, petróleo em 
quantidades comerciáveis nessa bacia. Sobretudo nos primórdios 
das investigações para se localizar esse bem mineral em tal 
estrutura, referida crença se contrapunha, entretanto, a outra, de 
que o vulcanismo que gerara a Formação Serra Geral teria 
exercido influência fortemente negativa na conservação de tais 
depósitos de hidrocarbonetos. 

Os primeiros trabalhos visando à localização de petróleo na 
Bacia do Paraná, na área em estudo, deveram-se a I. C. White, 
conforme informações de Santos (1907). Aquele cientista 
americano organizou, no ano de 1906, um programa de 
sondagens a aço granulado no Paraná, nas áreas de Irati e 
proximidades de Fernandes Pinheiro (município de Teixeira 
Soares), trabalho que, desafortunadamente, não obteve êxito. A 
partir dessa época até o começo da atuação da PETROBRÁS na 
bacia, na década de 1950, várias pesquisas, objetivando 
revelações de óleo, foram levadas a cabo, pesquisas que 
incluíram sondagens rasas (que alcançaram até poucas centenas 
de metros de profundidade), prospecção geofísica, descrições de 
litologias e estruturas, comparações estratigráficas, 
paleontológicas e estruturais com áreas de outros países 
sabidamente petrolíferas, etc. Entre essas pesquisas estão as de 
Oliveira (1917, 1920, 1924a e b, 1927, 1936c, 1938a e c, 1940); 
Branner (1921); Washburne (1930); Duarte (1932); Paiva (1933); 

Oppenheim (1934); Carvalho (1936a); Oliveira, A. I. de (1937); 
Alvim (1937); Erichsen (1937); Malamphy, Souza e Amaral 
(1937); Oddone (1939); Carvalho, Alvim e Miranda (1942). 

Sanford (1956), num extensivo estudo a respeito dos 
depósitos glaciais de idade carbonífera existentes na Bacia do 
Paraná e suas possibilidades petrolíferas, descreveu os vários 
ciclos glaciais ali ocorrentes e fez considerações de interesse na 
identificação de possíveis rochas fontes e reservatórios. Uma das 
conclusões que apresentou referiu-se à existência de vários leitos 
de folhelhos marinhos do grupo glacial Itararé. Na sua opinião, os 
mesmos poderiam ser mais espessos na parte central da bacia, 
com possibilidades de acumulação de petróleo. 

Swan e Tibana (1959), ao estudarem a área de Imbituva, 
Estado do Paraná, consideraram-na sem interesse para novos 
trabalhos. Levaram em conta, para essas considerações, a 
inexistência de estruturas favoráveis e a possível presença de 
espessos sills de diabásio na área. 

Sanford e Lange (1960), ao efetuarem um estudo a respeito 
das possibilidades da presença de petróleo na Bacia do Paraná, 
citaram os fatores que consideraram favoráveis e desfavoráveis à 
migração, acumulação e preservação de óleo na mesma. Os 
fatores negativos seriam: 1) ausência de anticlinais ou áreas 
dobradas; 2) mergulhos regionais muito baixos; 3) inexistência de 
falhas de cavalgamento ou inversas; 4) indicações de que as 
várias subsidências por epigênese poderiam, além de ter causado 
geração, migração e acumulação de óleo, também ter forçado a 
saída deste líquido de seus “traps”, perdendo-se o mesmo em 
níveis superficiais. Os pontos favoráveis seriam: 1) possibilidade 
da preservação de algum óleo em “traps”, por falha; 2) uma 
grande chance de que algum óleo, gerado no Permiano ou no 
Pensilvaniano, tivesse sido preservado abaixo da lava basáltica, 
em acumulações em blocos falhados, situados entre diques de 
diabásio; 3) o óleo poderia ter migrado através de zonas de 
diques e se acumulado no “arenito” Botucatu (eólico), abaixo das 
lavas basálticas. 

Asmus (1963) observou, na região de Canoinhas, Estado de 
Santa Catarina, a existência de blocos fechados e delimitados por 
falhas, que apresentariam condições favoráveis para a 
acumulação de hidrocarbonetos na Formação Rio Bonito e, em 
menor extensão, nos arenitos Itararé e Furnas. O autor propôs a 
realização de 2 sondagens nos locais conhecidos como São 
Sebastião e Restinga Seca. 

Asmus (1965), estudando a região de Bitumirim, Guamiranga, 
Irati e Turvo, no Estado do Paraná, descreveu litologias favoráveis 
para a geração ou armazenamento de hidrocarbonetos. Quanto 
aos meios de acumulação destes, o autor aventou a possibilidade 
de armadilhamentos estratigráficos, estruturais e mistos. 
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Ramos (1967), ao estudar a Formação Rio Bonito, 
objetivando suas possibilidades petrolíferas, recomendou a 
continuação das atividades exploratórias na mesma, indicando 
duas áreas de interesse principal para o prosseguimento das 
pesquisas, ambas situadas no Estado de Santa Catarina. 

Northfleet, Medeiros e Mühlmann (1969), ao efetuarem um 
extenso estudo de integração dos dados geológicos de 
subsuperfície relacionados à Bacia do Paraná até então 
existentes, descreveram sua estratigrafia, evolução tectônica e 
sedimentar, além de focalizarem aspectos estruturais. O trabalho 
incluiu, ainda, considerações a respeito da possibilidade de 
acumulação de hidrocarbonetos nos flancos sudoeste e nordeste 
da bacia, relacionando esta possibilidade à mudança de fácies 
marinha para continental. Com referência ao Alto de Porto União, 
indicaram indícios de óleos nos arenitos da Formação Rio Bonito, 
revelados nos poços 2-PUST-001-SC e 2-UVST-001-PR. Quanto 
ao Domo de Lages, apesar de este ser interpretado como uma 
estrutura neoformada, acreditaram na possibilidade de o mesmo 
poder comportar petróleo em seus flancos, acumulado em 
reservatórios mais antigos e para ali drenados. 

Guazelli e Feijó (1970) relataram, num local situado cinco 
quilômetros a noroeste de Petrolândia, no vale do rio Barra Nova, 
no lado alto da Falha de Perimbó, uma ocorrência superficial de 
óleo asfáltico, aparentemente relacionada aos arenitos de topo da 
Formação Rio Bonito (rocha armazenadora). Sondagens 
efetuadas posteriormente na região revelaram bons indícios de 
hidrocarbonetos no topo desta formação. Esses autores também 
registraram que, na BR-470, próximo ao contato da Formação Rio 
do Rasto com a Teresina, havia uma ocorrência de óleo pesado 
relacionada a zona de falha norte-sul, local também de uma 
intrusão de dique de diabásio. 

Os melhores indícios de petróleo até aquela época 
constatados, eram, segundo estes autores, os da região de Três 
Pinheiros, na Formação Rio Bonito, na qual um poço veio a ser 
considerado produtor subcomercial de óleo. 

Tommasi e Roncarati (1970), estudando em escala de 
semidetalhe a região nordeste de Santa Catarina e sudeste do 
Paraná, abordaram sua estratigrafia, suas litologias, estruturas 
sedimentares, espessuras de camadas, origem e idade das 
unidades gonduânicas e pré-gonduânicas. Com base em 
sondagens anteriormente realizadas, relataram indícios de 
hidrocarbonetos nas sequências Itararé, Rio Bonito, Palermo, 
Irati, Serra Alta e Teresina. Em superfície, constatam indícios de 
óleo nas formações Itararé, Rio Bonito, Palermo, Serrinha, Morro 
Pelado e Serra Geral (em amígdalas). Arenitos com permo-
porosidade considerável, “possíveis reservatórios”, ocorriam, 
segundo esses autores, nas formações Furnas, Itararé, Rio 
Bonito, Teresina (bastante localizados) e Botucatu. 

Andrade e Soares (1971), objetivando a identificação de 
anomalias estruturais favoráveis à acumulação de petróleo, 
estudaram a região Centro-Leste do Paraná. Concluíram que as 
estruturas ali mapeadas não apresentavam condições 
satisfatórias para o aprisionamento de óleo, verificando, também, 
fracas indicações em superfície (impregnações de resíduo 
asfáltico na Formação Teresina). 

Medeiros, Thomaz Filho e Roncarati (1971) estudaram os 
arenitos das formações Rio Bonito e Itararé ocorrentes no flanco 
oriental da bacia, identificando diversas litofácies, ambientes 
deposicionais, a geometria dos corpos areníticos, etc., 
destacando áreas favoráveis à acumulação de petróleo, entre as 
quais duas áreas deltaicas, uma na região do Rio do Sul (SC) e 
outra na de São João do Triunfo (PR). 

Oliveira e Castro (1971), em estudo a respeito da pesquisa 
gravimétrica no Brasil, referiram-se a resultados de pesquisas 
executadas na Bacia do Paraná. O trabalho incluiu a reprodução 
de um mapa Bouguer da área limitada pelas coordenadas latitude 
26º15’ a 27º30’S e longitude 50º20’ a 51º20’WGr, salientando um 

alto estrutural, próximo a Matos Costa, além de uma grande zona 
baixa a leste de Tangará/Videira. 

Oliveira (1971) fez um amplo estudo sobre as possibilidades 
de geração e migração de petróleo na Bacia do Paraná. 
Argumentou que, do ponto de vista termodinâmico, as indicações 
convergiam para a probabilidade de haver sido formado grande 
volume de petróleo nessa bacia. 

Vieira e Maingué (1972) destacaram as significativas 
presenças de hidrocarbonetos nos poços 1-CA-001-PR (presença 
de gás na base do Itararé) e 1-CA-002-PR (testemunho 
impregnado de óleo no topo da Formação Palermo), bem como 
em alguns afloramentos da Formação Rio Bonito. Estimaram que 
a área por eles estudada apresentava um razoável potencial 
petrolífero, considerando que dispunha de uma coluna geradora 
favorável, com rochas armazenadoras com boas características 
de permo-porosidade, além de dispor, possivelmente, de bons 
“traps” estratigráficos e estruturais para o petróleo. A região mais 
prospectável para esse bem mineral seria aquela localizada a sul 
da Folha do Rio Alonso (região de Cândido de Abreu), na faixa de 
afloramento das formações Teresina e Rio do Rasto. 

Gonçalves e Tommasi (1974) fizeram mapeamento 
faciológico do Grupo Itararé em Santa Catarina, focalizando 
problemas tais como permeabilidade e porosidade das rochas, 
espessuras de sequências sedimentares, potencial gerador de 
óleo, etc. 

Schneider et al. (1974) elaboraram uma importante revisão 
estratigráfica da Bacia do Paraná, com base na integração dos 
levantamentos geológicos desenvolvidos até então pela 
PETROBRÁS. 

Schneider e Castro (1975), ao caracterizarem nas formações 
gonduânicas da Bacia do Paraná intervalos crono-estratigráficos, 
consideram como prospectáveis para gás: o Folhelho 
Lontras/Guaraúna (intervalo I), a parte superior da Formação Rio 
do Sul e a metade inferior do Membro Triunfo (intervalo II). Com 
relação ao petróleo, seriam de interesse para a busca de 
hidrocarbonetos os arenitos do tipo “barra de barreira”, localizados 
através do poço 1-TP-002-SC (semelhantes aos arenitos “Muddy”, 
do Cretáceo de Wyoming, USA), assim como os arenitos do tipo 
“barra de foz de distributário”, ambos do intervalo III. O intervalo 
V, limitado pelo final da sedimentação Rio Bonito e início da 
deposição Palermo, também apresentava bons indícios de 
hidrocarbonetos. 

Com a criação da Paulipetro − Consórcio CESP-IPT, em 
1979, vários trabalhos foram desenvolvidos, desde esta data, por 
essa empresa, reavaliando o potencial e verificando a 
prospectividade em hidrocarbonetos na Bacia do Paraná, com 
emprego de sondagens, prospecções geoquímica e geofísica, etc. 
Desses trabalhos, alguns já foram divulgados, contando-se, entre 
estes, os de Fúlfaro, Gama Júnior e Soares (1980), Yoshida e 
Gama Júnior (1982), Goulart e Jardim (1982) e Silva e Vianna 
(1982). 

Na Tabela 1.LX, estão relacionadas sondagens feitas na 
Folha SG.22 Curitiba anteriormente à criação da PETROBRÁS 
S/A Essas sondagens, em número de 16, foram realizadas entre 
os anos de 1919 e 1933 e alcançaram profundidades máximas 
que variaram entre 84,77 e 683,45 m. 

Na Tabela 1.LXI, constam as sondagens efetuadas pela 
PETROBRÁS S/A na Folha SG.22 Curitiba entre os anos de 1955 
e 1974. As profundidades máximas alcançadas por essas 
perfurações variaram entre 700 e 4.282 m. 

Na Tabela 1.LXII, relacionam-se as unidades 
litoestratigráficas atravessadas pelas sondagens da Tabela 1.LXI, 
mostrando que: cerca de 54% dos furos tiveram seu início na 
Formação Serra Geral; todos, à exceção de apenas um furo (1-M-
001-PR), encontraram soleiras de diabásio; cerca de 40% 
atingiram o embasamento cristalino. 
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TABELA 1.LX 
Sondagens realizadas no Paraná e Santa Catarina, Folha SG.22 Curitiba, anteriormente à criação da PETROBRÁS S/A 

 

Local Município Profundidade Ano Unidade Atravessada 

  84,77 1919/1920 Estrada Nova, diabásio 
  509,97 1920/1922 Estrada Nova, Irati, Tubarão 
  283,72 1923/1924 Estrada Nova 
Rio Claro Mal. Mallet, PR 518,00 1924/1927 Estrada Nova, diabásio, Irati,Itararé 
  502,14 1927/1928 Estrada Nova,diabásio,Irati,Tubarão 
  565,11 1929/1930 São Bento, Estrada Nova, Irati, 

Tubarão, diabásio 

Afonso Camargo ?  (PR) 539,50 1929/1930 Estrada Nova, diabásio, Irati, 
Tubarão, Itararé 

São José Jaguariaíva, PR 214,95 1933 Itararé, diabásio 

Piedade ? (SC) 471,50 1927/1928 Estrada Nova, Irati, Tubarão, Itararé 

Valões Porto União, SC 510,51 1927/1929 São Bento, Passa Dois, diabásio, 
Tubarão 

Ouro Verde Canoinhas, SC 598,25 1929 Estrada Nova, Irati, Tubarão, Itararé 

Corrêa Pinto Lages, SC 290,90 1930/1931 Estrada Nova, fonolito 

  500,00 1931 São Bento, Estrada Nova, Irati, 
Tubarão 

Ouro Verde (nº 82) Canoinhas, SC 683,45 1929/1930 Estrada Nova, Irati, diabásio, 
Tubarão, Itararé 

Corrêa Pinto (No 126) Lages , SC 95,01 1933 Estrada Nova, Irati. 

São José de Parana- Jaguariaíva, PR 379,58 1933 Itararé, diabásio, basalto 
panema (nº 123)     

 
Fonte: Oppenheim (1934) 
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TABELA 1.LXI 

Sondagens realizadas pela PETROBRÁS S/A no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Folha SG.22 Curitiba, 
entre os anos de 1955 e 1974 

Folha 1.250 
000 Nº do Poço 

Coordenadas/Geográficas 
lat./long. Município 

Prof.        
(m) Ano 

SG.22-V-B 
SG.22-V-B 
SG.22-V-B 
SG.22-V-D 
SG.22-V-D 
SG.22-X-A 
SG.22-X-A 
SG.22-X-A 
SG.22-X-A 
SG.22-X-C 
SG.22-X-C 
SG.22-Y-B 
SG.22-Y-B 
SG.22-Y-B 
SG.22-Y-B 
SG.22-Y-B 
SG.22-Y-B 
SG.22-Y-B 
SG.22-Y-B 
SG.22-Y-B 
SG.22-Y-B 
SG.22-Y-D 
SG.22-Y-D 
SG.22-Y-D 
SG.22-Y-D 
SG.22-Y-D 
SG.22-Y-D 
SG.22-Z-A 
SG.22-Z-A 
SG.22-Z-A 
SG.22-Z-A 
SG.22-Z-A 
SG.22-Z-C 
SG.22-Z-C 
SG.22-Z-C 
SG.22-Z-C 
SG.22-Z-C 

1-CA-001-PR 
1-CA-002-PR 
2-CMST-1-PR 
2-LSST-1-PR 
1-PH-001-PR 
2-MO-001-PR 
1-MO-002-PR 
2-0-001-PR 
1-R-001-PR 
1-M-001-PR 
1-M-001A-PR 
1-MC-002-SC 
3-MC-003-SC 
2-MCST-1-SC 
2-PUST-1-SC 
1-TP-001-SC 
1-TP-002-SC 
1-TV-002-SC 
1-TV-003-SC 
1-TV-004-SC 
2-TVST-1-SC 
1-HV-001-SC 
3-HV-002-SC 
1-MA-001-RS 
2-MRST-1-RS 
2-PIST-1-SC 
2-TGST-1-SC 
2-CAST-1-SC 
1-CN-002-SC 
2-CNST-1-SC 
1-RC-001-PR 
2-UVST-1-PR 
1-BN-001-SC 
1-BN-002-SC 
2-LA-001-SC 
1-MB-001-SC 
1-PA-001-SC 

24º31’18,88 / 51º22’52,18 
24º30’5,08 / 51º25’7,54 
24º 8’30,84 / 52º24’41,04 
25º24’ 2,88 / 52º24’39,67 
25º49’32,38 / 51º35’29,4 
24º22’23,84 / 50º52’34,14 
24º26’ 9,71 / 50º52’36,84 
24º10’51,71/ 50º53’20,4 
24º37’21,58 / 50º53’ 5,68 
25º50’41,64 / 50º46’44,9 
25º52’ 8,94 / 50º47’ 8,74 
26º31’56,64 / 51º 9’40,57 
26º31’11,68 / 51º 8’49,24 
26º35’21,88 / 51º 6’56,38 
26º15’59,54 / 51º 3’27,07 
26º42’46,94 / 51º26’ 0,71 
26º44’53,34 / 51º29’49,27 
26º44’12,41 / 51º17’51,94 
26º43’45,37 / 51º19’ 2,68 
26º44’47,51 / 51º19’36,84 
26º44’49,31 / 51º18’53,17 
27º12’56,81 / 51º27’49,14 
27º13’19,78 / 51º27’14,04 
27º35’12,44 / 51º39’47,3 
27º30’26,68 / 51º54’ 9,9 
27º25’32,84 / 51º47’ 2,44 
27º5’43,04 / 51º14’39,37 
26º51’35,64 / 50º50’24,9 
26º11’24,54 / 50º22’40,87 
26º16’ 8,04 / 50º31’ 9,37 
26º00’47,88 / 50º42’16,24 
26º10’44,51 / 50º55’43,18 
27º30’44,71 / 49º45’18,94 
27º31’16,18 / 49º44’ 8,74 
27º37’46,78 / 50º23’42,94 
27º19’29,64 / 50º44’14,68 
27º35’39,41 / 49º43’57,04 

Cândido Abreu 
Cândido Abreu 
Campo Mourão 
Laranjeiras do Sul 
Pinhão 
Monjolinho 
Monjolinho 
Ortigueira 
Reserva 
Mallet 
Mallet 
Matos Costa 
Matos Costa 
Matos Costa 
Porto União 
Água Doce 
Água Doce 
Caçador 
Caçador 
Caçador 
Caçador 
Herval Velho 
Herval Velho 
Machadinho 
Marcelino Ramos 
Piratuba 
Tangará 
Caçador 
Canoinhas 
Canoinhas 
Rio Claro do Sul 
União da Vitória 
Barra Nova 
Barra Nova 
Lages 
Curitibanos 
Petrolândia 

2.780 
1.858 
4.282 
3.828 
3.608 
2.002 
1.984 
2.025 
1.757 

- 
1.862 
2.710 
1.888 
1.901 
2.321 
2.904 
2.496 
2.961 
2.086 
2.060 
2.053 
2.688 
2.338 
2.702 
2.570 
2.138 
2.420 
1.777 
1.158 
1.705 
1.995 
2.150 
   921 
  700 
1.315 
2.059 
1.076 

1956/1957 
1963 

1962/1963 
1960/1961 
1973/1974 

1961 
1961/1962 
1955/1956 

1958 
1957 

1957/1958 
1973/1974 

1974 
1966/1967 

1962 
1965/1966 
1966/1967 
1961/1962 
1962/1963 

1963 
1960/1961 
1972/1974 
1973/1974 

1972 
1959/1960 
1963/1964 
1958/1959 

1960 
1963 

1962/1963 
1957 
1962 

1962/1963 
1963 
1958 
1974 
1963 

 
Fonte: Listagem de computador, PETROBRÁS/DISUD 
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TABELA 1.LXII 
Unidades litoestratigráficas atravessadas pelas sondagens realizadas pela PETROBRÁS S/A no Paraná e Santa Catarina, Folha SG.22 Curitiba, entre os anos de 1955 e 1974 

São Bento Passa Dois Guatá Itararé Paraná 

Nº de Poço Serra 
Geral Botucatu 

Rio do 
Rasto Teresina Serra Alta Irati Palermo Rio Bonito Itararé 

Ponta 
Grossa 

Furnas 

Soleiras 
de 

diabásio 

Embasa 
mento 

1-CA-001-PR   + + + + + + + + + +  
1-CA-002-PR   + + + + + + + +  +  
2-CMST-1-PR + + + + + + + + + +  +  
2-LSST-1-PR + + + + + + + + + + + +  
1-PH-001-PR + + + + + + + + + + + + + 
2-MO-001-PR        + + + + + + 
1-MO-002-PR        + + + + + + 
2-0-001-PR     + + + + + + + +  
1-R-001-PR     + + + + + + + +  
1-M-001-PR   +           
1-M-001A-PR   + + + + + + + + + +  
1-MC-002-SC + + + + + + + + +  + + + 
3-MC-003-SC + + + + + + + + +   +  
2-MCST-1-SC + + + + + + + + +   +  
2-PUST-1-SC   + + + + + + + + + + + 
1-TP-001-SC + + + + + + + + +  + +  
1-TP-002-SC + + + + + + + + +   +  
1-TV-002-SC + + + + + + + + +  + +  
1-TV-003-SC + + + + + + + + +   +  
1-TV-004-SC + + + + + + + + +   +  
2-TVST-1-SC + + + + + + + + +   +  
1-HV-001-SC + + + + + + + + +  + + + 
3-HV-002-SC + + + + + + + + +   +  
1-MA-001-RS + + + + + + + + +   + + 
2-MRST-1-RS + + + + + + + + +   + + 
2-PIST-1-SC + + + + + + + + +   +  
2-TGST-1-SC + + + + + + + + +  + + + 
2-CAST-1-SC + + + + + + + + +   +  
1-CN-002-SC    + + + + + + + + +  
2-CNST-1-SC   +  + + + + + + + + + 
1-RC-001-PR     + + + + + + + + + 
2-UVST-1-PR   + + + + + + + + + + + 
1-BN-001-SC     + + + + +   + + 
1-BN-002-SC     + + + + +   +  
2-LA-001-SC   + + + + + + +   +  
1-MB-001-SC + + + + + + + + +  + + + 
1-PA-001-SC   + + + + + + +   + + 

 
Fonte: Listagem de computador, PETROBRÁS/DISUD 
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1.5.2.1.6 − Gás Natural 

Em várias sondagens realizadas desde a década de 1920 na 
Bacia do Paraná, nos estados do Paraná e de Santa Catarina, 
domínios da Folha SG.22 Curitiba, com objetivo principal de ser 
detectado petróleo, foram evidenciados indícios de gás natural. 
Referências a este bem mineral, revelado através de tais 
sondagens, foram feitas por diversos autores, citando-se, entre 
estes, Oliveira (1924b, 1927), Moraes Rego (1930b), Oppenheim 
(1934), Guimarães (1936b), Loczy (1953 apud ASMUS, 1963), 
Asmus (1965) e Ramos (1967). As sondagens reveladoras de gás 
foram realizadas nos municípios de Caçador (SC), Canoinhas 
(SC), Porto União (SC), Mallet (PR) e União da Vitória (PR). 
 
1.5.2.2 − Minerais metálicos 
 
1.5.2.2.1 − Ouro 

Datam do século XVI as primeiras notícias sobre presença de 
ouro na área em estudo, tendo-se iniciado em 1578 a exploração 
desse metal na região de Paranaguá, litoral do Paraná, segundo 
relato do historiador Pizarro (OLIVEIRA, 1927). Dessa época 
remota até nossos dias, inumeráveis trabalhos de exploração e de 
pesquisa, visando esse metal precioso, foram levados a cabo nas 
folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, datando de 1979 as 
últimas descobertas de mineralizações auríferas nessas folhas 
(mineralizações do vale do Ribeira do Iguape, região de Eldorado 
Paulista − Iporanga, SP). 

Na bibliografia geológica das folhas em estudo, muitos 
trabalhos tratam dessas mineralizações, registrando-se toda uma 
gama de levantamentos e relatórios, desde aqueles em que 
apenas é citada a presença de uma ou outra mineralização 
aurífera até levantamentos que, tendo objetivado especificamente 
a descoberta desse bem mineral, envolveram mapeamento 
geológico, prospecção geoquímica, sondagens, etc., com 
consideráveis dados sobre teores e reservas. Algumas pesquisas 
tentaram, com base em diferentes parâmetros, selecionar ou 
apontar áreas mais promissoras para esse metal. Citam-se os 
trabalhos de: Ferraz (1921); Oliveira (1927); Oppenheim (1936); 
Barbosa (1940a); Oliveira e Leonardos (1943); Kaul e 
Rheinheimer (1974); Kaul (1976a), Morgental et al. (1978a); Kaul, 
Issler e Bonow (1979); Pinto et al. (1979); Santos e Felipe (1980); 
Souza e Coutinho (1980); Borin Júnior et al. (1980); Morgental et 
al. (1981); Silva, C. R. da et al. (1982). 

O ouro ocorre em diversos municípios da área em estudo, a 
saber:  

No Estado de São Paulo: municípios de Apiaí, Cananéia, 
Capão Bonito, Eldorado Paulista, Guapiara, Iguape, Tapiraí, 
Iporanga, Jacupiranga, Juquiá, Registro, Ribeira e Sete Quedas. 

No Estado do Paraná: municípios de Adrianópolis, Almirante 
Tamandaré, Antonina, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 
Campo Largo, Cerro Azul, Curitiba, Guaraqueçaba, Morretes, 
Paranaguá, Piraquara, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, 
Tibagi e Tijucas do Sul. 

No Estado de Santa Catarina: municípios de Botuverá, 
Blumenau, Brusque, Gaspar e Ilhota. 

As unidades litoestratigráficas às quais está associado o ouro 
são as seguintes: 
− Complexo Paraíba do Sul: filões de quartzo com pirita aurífera, 
encaixados em gnaisses, anfibolitos, micaxistos e clorita-xistos. 
Exemplos: minas da Ferraria, Timbotuva e Santo Inácio. 
− Grupo Açungui: filões concordantes ou discordantes, de quartzo 
com pirita aurífera, ouro nativo, galena, esfalerita, hematita, 
calcosina, malaquita, arsenopirita, calcopirita, escorodita, etc., 
encaixados em filitos cloríticos, filitos dolomíticos, metarenitos, 
calcários, calcoxistos e metabasitos. Exemplos: Mina Paulista 
(Morro do Ouro), Ribeirão Piririca, Serra das Lavras, Fazenda 
Furquim, Passagem, Rio Cruzeiro (ou Pero Vaz), Guapiara 
(Cobrasil), Pinheiros e Dez Alqueires (Lageado). 

− Grupo Brusque (Formação Botuverá): filões de quartzo leitoso 
com pirita, calcopirita, ouro e óxidos de ferro e manganês, 
encaixados em filitos, xistos e quartzitos. Exemplo: Carneiro 
Branco, Ribeirão do Braço, José Ebel, Fazenda Harry Scheeffer, 
Ilhota, Lageado Alto e Cristalino. 
− Grupo Itajaí (“Conglomerado Baú”): disseminações em 
conglomerados em geral muito resistentes e do tipo 
ortoconglomerado petromítico. Exemplos: Arraial do Ouro e 
Região de Faxinal. 
− Formação Pariquera-Açu (aluviões pleistocênicos): 
disseminações em conglomerados mal consolidados. Exemplo: 
Bairro das Cordas (município de Eldorado Paulista, SP). 
− Coberturas Recentes (aluviões holocênicos): disseminações em 
conglomerados inconsolidados da rede de drenagem atual. 
Exemplos: no Estado de São Paulo − aluviões de vários trechos 
do rio Ribeira do Iguape, Ribeira da Lavra (região de Apiaí), Rio 
Palmital, Rio Pedro Cubas, Córrego Lava-pés, Rio Taquari, Rio 
Ivaporunduva, Córrego Quebra-Canoa, Córrego Raposa, Rio do 
Peixe; no Estado do Paraná − aluviões do rio Tibagi (acima de 
Salto Aparado), Corredeira do Ouro Grosso (Rio Ribeira, a 
montante da barra do Mato Preto), Cerrado Chico Taquara 
(noroeste de Castro); no Estado de Santa Catarina − aluviões do 
rio Itajaí-Açu. 

Na Tabela 1.LXIII, registram-se vários dados referentes a teor 
médio e reservas de ouro de jazimentos auríferos do Paraná e de 
São Paulo. 
 
1.5.2.2.2 − Prata 

Na área em estudo, a Prata é conhecida sobretudo na região do 
vale do Ribeira, associada a mineralização plumbífera, sendo 
obtida como subproduto do beneficiamento de minério de chumbo 
(galena argentífera). As instalações de processamento existentes 
junto à mina de Panelas (Paraná), de propriedade da companhia 
Plumbum S/A, constituem-se no principal centro produtor desse 
metal nobre em território brasileiro. Aí, tem-se registrado uma 
produção anual da ordem de 10 toneladas de prata. (Beneficia-se, 
também, em Panelas, minério de chumbo procedente de Boquira 
(BA), cujos teores em prata são de cerca de 380 g/t Ag). 

Entre os jazimentos mais importantes de prata do vale do 
Ribeira, na área em estudo, destacam-se: Furnas (2.500 g/t Ag), 
Ribeirão do Rocha (1.700 g/t Ag), Panelas (1.500 g/t Ag), 
Lageado (2.800 g/t Ag), Braço da Pescaria (4.000 g/t Ag) e 
Espírito Santo (1.700 g/t Ag). Trata-se, na sua maior parte, de 
jazimentos do tipo epigenético, sob forma de filões, bolsões e 
disseminações em metamorfitos, notadamente epicalcários 
dolomíticos, do Grupo Açungui. Entre os depósitos de baixo teor 
em prata dessa mesma região estão: Barra do Itapirapuã (37 g/t 
Ag) e Morro Preto (68 g/t Ag), onde a galena argentífera se 
encontra em bolsões encaixados em carbonatitos da Suíte 
Alcalina Ribeira do Iguape. 

Dados sobre teores de prata dos minérios plumbíferos do vale 
do Ribeira, Folha SG.22 Curitiba, foram registrados notadamente 
por Moraes Rego (1930b) e Cassedanne (1971). Outros trabalhos 
que contêm tais informações são os de Paiva (1929 apud 
MARTINS, 1938), Leonardos (1934), Guimarães (1936b), Oliveira 
(1938a e b), Barbosa (1956), Moraes e Pinheiros (1956), Moraes 
(1956), Suszczynski (1975), Souza e Campanha (1977) e Mello et 
al. (1981). 

Em Santa Catarina, há registros de teores razoáveis em prata 
(FERRAZ, 1921; OLIVEIRA, 1929b) em mineralizações das áreas 
de Baú (veio com 1,1% Cu e 278 g/t Ag; gnaisse anfibolítico com 
13 g/t Ag) e Ribeirão da Prata (398 g/t Ag). 

Na Tabela 1.LXIV registram-se vários dados de teores de 
prata de minérios argentíferos da área em estudo; na Tabela 
1.LXV, dados de teores em prata em galenas; na Tabela 1.LXVI, 
informações sobre produção de prata no Paraná. 
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TABELA 1.LXIII 

Teores médios e reservas de ouro de jazimentos auríferos do Paraná e São Paulo, Folha SG.22 Curitiba 

Reserva 
Jazimento Teor Médio 

Medida Indicada Inferida 
Referências 

Morro do Ouro, PR 
Ferraria, PR 
Ribeirão do Ouro, PR 
Timbotuva, PR 

16,0 g/t 
16,0 g/t 
15,0 g/t 
5,0 g/t 

800 kg 
160 kg 
225 kg 
500 kg 

  Oliveira, A.I. de 
(1937) 

  Barbosa (1940a) Santo Inácio,  
Ferraria e Timbotuva; PR 

4,0 a 5,0 360 kg 
   

Santo Inácio, SP: 
Veio Fino 
Veio Kaiut 
Ferraria, PR 

 
16,0 a 24,0 g/t 
8,0 a 9,0 g/t 

12,0 g/t 

 
192 a 288 kg 
256 a 288 kg 

192 kg 

 
144 a 216 kg 
80 a 90 kg 

384 kg 

 Barbosa (1940a) 

Santa Blandina, SP 50,0 g/t 14 kg   Guimarães (1961) 
Arraial, SP 5,41 g/t 9.949 kg   DNPM (1979) 
Piririca, SP: 
Filão P2 
Filão K 

 
2,7 g/t 
1,94 g/t 

 
68 kg 
113 kg 

 
368 kg 
470 kg 

 
510 kg 
735 kg 

Borin Júnior et al. 
(1980) 

Serra das Lavras, SP 
Morro do Ouro, SP 
Piririca, SP 
Rio Pedro Cubas,SP 
Rio Ribeira, SP 
Agudos Grandes,SP 
Córrego Lava-pés,SP 
Rio Taquari, SP 
Rio Ivaporunduva,SP 
Rio Xiririca, SP 
Rio Etá, SP 
Rio Quilombo, SP 

18,0 g/t 
2,5 g/t 
2,7 g/t 

0,35 g/m3 
0,009 g/m3 
0,015 g/m3 

0,5 a 1,0 g/m3 
0,3 g/m3 
0,3 g/m3 

0,01 g/m3 
0,02 g/m3 

0,001 a 0,02 g/m3 

 
 

6.048 kg 
6,33 kg 

    3.600 kg 
2.600 kg 

19.926 kg 
 

27.400 kg 
17.850 kg 

1 a 2 kg 
697,5 kg 

135 kg 
18,45 kg 
2.188 kg 

33 a 660 kg 

Morgental et al. 
(1981) 

 
 

TABELA  1.LXIV 
Teores de prata de minério argentífero, Folha SG.22 Curitiba 

Jazida ou Ocorrência Ag (g/t) Referências 

Ribeirão da Prata (Pb-Zn-Cu)    398 Oliveira, E.P.de (1929b) 
Brisola    640 Knecht (1938) 
Furnas (Gruta Nova) 1.036 a 2.520 Oliveira, A.I.de (1938a) 
Braço da Pescaria 1.130  
Braço da Pescaria    195 Oliveira, A.I.de (1938b) 
Morro do Chumbo    800 Suszczynski (1975) 
Água da Limeira    100  
Alto do Bento-Descanso    360  
Berta do Leão-Onça-Sete Alqueires 1.840  
Berta Funda    350 a 700  
Bugio 3.700  
Casa Velha    265 a 2.710  
Espírito Santo 1.150 a 3.220  
Jaguatirica 1.800 a 3.240 Almeida, E.B. et al. (1981) 
Lageado 1.317  
Lourenço Velho 1.918 a 5.600  
Nossa Senhora de Lourdes    659 a 1.303  
Monjolinho de Sebastião    277 a 614  
Quarenta Oitava (Bonrruquer) 2.400  
Santa Bárbara 2.430 a 4.800  
Santana 1.655  
Santana Velha 3.280 a 4.260  
Santo Antônio do Pavão    854  
(Santa Marina)   

 
TABELA 1.LXV 

Teores de prata em galenas, Folhas SG.22 Curitiba 

Jazida ou Ocorrências Ag (g/t) Referências 

Furnas, SP 800 a 3.200 Paiva (1929) 
Morro do Chumbo, SP   614  
Morro do Chumbo, SP   640  
Furnas, SP   312 Moraes Rego (1930b) 
Furnas, SP 1.764  
Espírito Santo, SP    493  
Pinheiros, SP   108  
Pinheiros, SP     30  
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Ribeira do Iguape, SP     133  
Ribeira do Iguape, SP      81  
Sete Alqueires, SP 1.840  
Morro do Chumbo, SP 2.800 Leonardos (1934c) 
Santo Antônio de Itaoca, SP   584  
Braço da Pescaria, SP   195 Oliveira (1938b) 
Panelas, PR 1.060  
Basseti I, PR   341  
Casa Velha, SP 2.605  
Diogo Lopes, PR 1.077  
Esperança I, PR 1.033  
Furnas, SP 2.985  
Itapirapuã, SP     37  
Jardim II, SP 1.795  
Macaquinho, SP   879  
Mamangava 420, SP 1.809 Cassedanne (1971) 
Matão III, PR    873  
Panelas A 220, PR 1.105  
Paqueiro I 590, PR 1.185  
Pinheiros, SP    627  
Santana F 7, SP 1.655  
São Francisco, SP 2.719  
São Francisco II, PR 1.085  
São Lourenço, SP 2.211  
São Miguel, SP 1.317  

 
TABELA 1.LXVI 

Produção de prata em diferentes épocas no Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Jazida/Região Ano Produção Referências 

Furnas, PR 1923 - 1934 15.812 kg Guimarães (1936b) 
Furnas, PR até 1929 90.000 kg (PAIVA, 1929 apud MARTINS, 1938) 
Panelas, PR 1956 7.200 kg Barbosa (1956) 
Panelas, PR 1954 3.861 kg Moraes e Pinheiro (1956) 
 1955 4.000 kg  
Estado do Paraná 1952 5.437 kg Moraes (1956) 
 1953 6.066 kg  
Estado do Paraná 1977 11.137 kg Anuário Mineral Brasileiro (1978) 

 
1.5.2.2.3 − Ferro 

Na área em estudo, existem muitos depósitos de ferro, 
correspondentes, uns, a jazimentos de pequeno porte, outros, a 
simples ocorrências. Predominam os depósitos do tipo 
magnetítico. De todos os jazimentos, apenas aqueles da mina 
Antonina (PR) têm sido explorados regularmente. Presentemente 
destinado ao mercado doméstico, onde é utilizado em altos-
fornos, o minério oriundo desta mina já foi, entretanto, em épocas 
passadas, exportado para a Argentina e a Tchecoslováquia. 

As primeiras informações, na literatura geológica, sobre esse 
bem mineral, foram dadas por Erichsen (1925), que estudou os 
depósitos da região de Joinville, Santa Catarina. Posteriormente, 
até nossos dias, surgiram diversos trabalhos, com enfoques 
acerca de geologia local, tipologia, petrografia, análises químicas 
e ensaios de aproveitamento de minério, comparações com 
minérios de outras regiões, quantificação dos depósitos, etc. 
Entre tais trabalhos estão os de Dutra (1926); Moraes Rego e 
Guimarães (1926); Roxo (1937); Barbosa (1940b); Noe e Wahle 
(1945); Leprevost (1948b); Scorza (1954); Moraes e Pinheiro 
(1956); Moraes (1956); Newlands (1980); Abreu (1962); Carraro, 
Formoso e Issler (1964); Teixeira e Silva (1970); Albuquerque et 
al. (1971); Monaco, Zir Filho e Valentini (1974); Jost et al. (1975); 
Coimbra e Miranda (1978); Cupertino e Scarton (1978); Arioli 
(1980b); Arioli e Falcade (1980). 

A tipologia dos depósitos de ferro da área em estudo, que se 
apresenta a seguir, deve ser vista como uma tentativa de 
classificação de jazidas e ocorrências desse bem mineral. 
− Depósitos do tipo magnetítico, relacionados a sequências 
vulcano-sedimentares possivelmente do tipo greenstone. O 
minério é de idade provavelmente arqueana e corresponde a 
lentes ou camadas de quartzitos magnetíticos encaixados em 
gnaisses e outras rochas metamórficas dos complexos Paraíba 
do Sul e Luiz Alves. Exemplos (todos no Paraná): Antonina (Bom 
Retiro, Dois de Junho, Pinheiro Lima, Berrante Norte, Berrante 
Sul, Bandeira, Albérico, Canela Seca, Lobo, Lobo Sul), Araçatuba, 
Birituba, Boa Vista, Bom Retiro do Mundo Novo, Boqueirão, 
Cacatu, Colônia Zulmira, Fazenda dos Cavalheiros, Igrejinha, 
Jazida Henrique Lage, Matulão, mina Velha do Thum, Morro da 

Piedade, Quatinga, Quinze de Abril, Rio da Várzea, Rio 
Guaratuba, São José dos Pinhais e Tijucas. 
− Depósitos de tipo hematítico, relacionados a sequências 
vulcano-sedimentares de bacias marginais, de idade 
correspondente provavelmente ao Proterozoico Inferior. Trata-se 
de hematita-quartzitos que incluem mineralizações de chumbo, 
zinco, cobre ou ouro. Exemplos (todos no Estado de São Paulo): 
Rio do Leite (chumbo e zinco), Rio Betari (cobre e ouro), Serra 
das Lavras (cobre e ouro), Morro do Ouro (ouro), Funil (ouro), 
Mina do Couto (ouro), Rio São Lourencinho, Sapatu (ouro) e Rio 
dos Pilões. 
− Depósitos predominantemente magnetíticos, às vezes ferro-
manganesíferos, resultantes de metamorfismo na fácies granulito 
de depósitos de sequências vulcano-sedimentares. 
Correspondem aos depósitos do tipo “banded iron formation” 
(BIF). O minério é de idade correspondente, provavelmente, ao 
Proterozoico Inferior e/ou Arqueano. Exemplos: no Paraná − 
Mergulhão, São João Feliz e ocorrências da estrada de 
Curitibaíba; em Santa Catarina − Banhado Dona Cristina, Bupeva 
(ferro-manganês), Campo Alegre, Colinas Iahn, Corupá, 
Engelmann, Estrada do Morro, Estrada Jaraguá do Sul − Corupá, 
Joinville, Mina do Afonso, Morro da Maldição, Morro da Palha, 
Morro da Pedra, Morro da Tromba, Morro do Aço, Morro do Baú, 
Morro do Canivete, Morro do Ferro, Morro do Fischer, Morro do 
Mundo Novo, Morro do Pavão, Morro do Zimmermann, Morro 
Magnético, Paranaguá-Mirim (ferro manganês), Pedra Preta, 
Rancho Torto, Rio Belchior e Serra Feia. 
− Depósitos do tipo quartzito hematítico, manganesífero, do 
Proterozoico Superior, associado a quartzitos e filitos do Grupo 
Açungui. Exemplo: no Paraná − vários depósitos de ferro dos 
municípios de Bocaiúva do Sul, Cerro Azul e Rio Branco do Sul. 
− Depósitos magnetíticos (magnetita titanífera) associados a 
corpos máficos e ultramáficos do Complexo Luiz Alves. Ocorrem 
sob forma de lentes, filões ou camadas. Exemplos, todos em 
Santa Catarina: Carolina, Corveta e Morro do Alemão. 
− Depósitos de magnetita associados a rochas alcalinas 
feldspatóidicas e carbonatitos da Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. 
De idade mesozoica, esses depósitos ocorrem como filões, 
filonetes, “stock-works”, lentes e disseminações. Exemplos: no 
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Paraná − Bairro da Cruz e Banhadão; em Santa Catarina − Altos 
do Rio Pinheiros (Anitápolis) e Lages; em São Paulo − Itapirapuã 
(Ribeirão da Ilha), Jacupiranga (Areia Preta e Morro da Pedra), 
Serrote e Rio Cordeirinho − Registro. 
− Depósitos secundários, de enriquecimento supergênico, sob 
forma de crostas desenvolvidas sobre xistos, filitos, quartzitos, 
calcários, carbonatitos, basalto, etc., pertencentes a diferentes 
unidades litoestratigráficas. A mineralização de ferro é à base de 
limonita e goethita, com rara especularita; em carbonatitos, se 
apresenta como siderita. Exemplos: no Rio Grande do Sul − 
Nonoai, Palmeiras das Missões e Sarandi; em Santa Catarina − 
Fazenda Varela e Alto Canoas; no Paraná − Agostinhos, Água 
Boa, Balsa Nova, Cabeça de Anta, Campinhos, Capiruzinho, 
Castro, Colombo, Conceição, Córrego dos Veados, Estação do 

Tronco, Farto, Fazenda dos Macacos (Iapó), Guabiroba, 
Itapirapuã, Marmeleiro, Martinho, Mato Queimado, Mato Preto, 
Michel, Morro do Cal, Morro do Corisco (Jaguariaíva), Morro do 
Ferro, Morro Setuva, Pau de Sangue, Piraí do Sul, Pocinho, Porto 
Santa Helena, Ribeirão Teixeira, Rio Branco, Rio Tacaniça, Santa 
Cruz, São José, Serra Jabaquara, Sertão do Rio Pardo, Tanque, 
Teotônio, Tucunduva e União da Vitória. 
− Depósitos de origem desconhecida ou muito duvidosa. 
Exemplos: Boa Vista, Ribeirão do Boqueirão, Sítio Cordas e Sítio 
Sebastião de Motta. 

Nas Tabelas 1.LXVII, 1.LXVIII e 1.LXIX, apresentam-se dados 
de análises químicas de minérios de Ferro, enquanto, nas 
Tabelas 1.LXX, 1.LXXI e 1.LXXII, informes referentes a reservas 
desse bem mineral na área em estudo. 

 



 277  

TABELA 1.LXVII 
Análises químicas de minérios de ferro do Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Teores (%) N.º de 
Análise Mina ou Ocorrência 

Fe P Al2O3 Mn 
Referências 

1 Boqueirão/Ambrósio 66,48 tr - 0,63 Oliveira (1929b) 
2 Fazenda dos Machados, Castro 60,76 - - -  
1 Rio Branco do Sul 68,00 - - - Roxo (1937) 
1 Morro do Corisco, Jaguariaíva 62,70 neg. - -  
1 Antonina (SiO2 = 6,94%) 64,00 0,03 - 0,20  
6 Estrada de Curitibaíba 50,21 0,06 - -  
 (SiO2 = 21,10%)      

1 Bom Retiro do Mundo Novo 64,61 0,00 - 0,40  
 (SiO2 = 5,44%)      

1 Cacatu (SiO2 = 2,01 %) 67,70 - - 0,60 Leonardos (1938b) 
1 São José dos Pinhais (SiO2= 2,55%) 65,95 0,03 - 7,83  
3 Matulão (SiO2= 13,58%) 60,21 - - 0,02  
3 Boqueirão (SiO2= 0,93%) 64,01 tr. - 0,33  
1 Rio da Várzea (SiO2= 0,52%) 69,00 0,03 0,16 tr.  
1 Santaria (SiO2= 0,51%) 67,76 0,01 0,54 0,19  
1 Santaria (SiO2= 35,47%) 44,32 - - 0,44  
4 Fazenda dos Machados  63,26 0,13 - -  
 (SiO2= 2,05%)      

1 Morro do Corisco 62,76 0,06 0,60 tr.  
1 Água Clara 36,91 tr. 2,10 0,14 Bigarella (1948) 
3 Água Boa, Colombo 47,95 tr. 1,65 0,14  
3 Conceição, Colombo 52,50 tr. 1,90 0,12  
1 Marmeleiro, Colombo 59,45 tr. neg. 0,58  
1 Colombo 56,37 4,93 0,42 0,15  
2 Campinhos, Bocaiúva do Sul 40,06 0,06 8,22 0,17  
4 C.G. dos Ilhéus, Cerro Azul 30,19 0,77 0,59 neg.  
2 Itapirapuã, Cerro Azul 54,82 0,02 0,62 1,09  
4 Itaperuçu 43,43 0,09 3,26 neg.  
1 Rio Branco 45,32 - 0,42 1,15  
2 Rio Tacaniça, Cerro Azul 45,07 tr. 3,18 3,66  
1 Santa Cruz, Cerro Azul 55,61 0,18 neg. 0,59  
1 Guabiroba, Campo Largo 47,92 - neg. neg.  
1 São José, Ponta Grossa 56,95 tr. 1,57 1,81  
1 Martinho Cruz, Castro 51,86 0,02 2,75 0,21  
1 Michel, Castro 34,38 tr. 3,64 0,16  
10 Morro do Ferro, Castro 47,77 tr. 0,90 0,13 Leprevost (1948b) 
1 Tanque, Castro 34,95 tr. 2,33 0,16  
1 Tronco, Castro 37,77 tr. 3,40 0,18  
1 União da Vitória 56,86 tr.0,80 0,11   
2 Ponto Santa Helena, Foz do Iguaçu 48,76 tr. 3,69 0,66  
2 Capiruzinho, Cerro Azul 67,77 tr. 0,81 0,69  
1 Morro do Cal, Campo Largo 65,39 0,14 neg. 0,03  
1 Balsa Nova, Campo Largo 21,12 0,06 0,25 0,04  
1 Mato Queimado, Ponta Grossa 63,65 tr. 2,29 3,68  
1 Castro 63,27 tr. neg. 0,16  
1 Faz. dos Machados, Castro 33,54 tr. 1,85 neg.  
2 Piraí-Mirim 66,11 tr. 0,85 0,53  
11 Col. Zulmira, Antonina 55,68 tr. 1,09 0,84  
2 Bom Retiro, Antonina 47,84 0,04 2,55 0,32  
2 Igrejinha, Antonina 58,00 0,04 0,01 0,52  
1 Morro da Piedade, Antonina 63,38 tr. 3,11 0,53  
2 Quinze de Abril, Antonina 60,47 0,02 neg. 2,34  
1 Cerro Azul 96,42 tr. 0,18 1,50  
1 Capiruzinho, Rio Branco do Sul 67,81 tr. 0,20 1,30 Moraes e Pinheiro (1956) 
 Antonina (lote exportado SiO2 = 16,1%) 58,70 0,01 1,2 0,13 Abreu (1962) 

4 Mina Antonina, Antonina 58,05 - - - Cordani e Girardi (1967) 
2 Antonina (Bandeira) ( SiO2 = 23,29%) 52,93 - - -  
3 São João da Graciosa (SiO2 =24,90%) 49,40 - - -  
3 Campina de São João (SiO2 =53,02%) 30,44 tr. 0,27 tr.  
2 Agostinhos (SiO2 = 52,76%) 33,57 tr. 0,51 tr. Calzavara (1978) 
3 Tronco (SiO2 = 46,03%) 33,10 tr. 0,88 tr.  
1 Pau de Sangue (SiO2 = 60,73%) 21,32 - 0,41 -  
2 Mato Preto (SiO2 = 52,86%) 13,37 - - 9,30  
3 Lago (SiO2 = 20,47%) 45,70 - 4,90 -  
3 São José, Itaiacoca (SiO2 = 33,55%) 44,37 - 1,09 2,50  
1 Mina Antonina, (SiO2 = 6,87%) 63,93 0,13 - 0,44 Arioli (1980b) 

 
OBS.: Parte dos elementos apresentados no estado elementar foram calculados a partir de óxidos constantes nas análises originais. 
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TABELA 1.LXVIII  

Análises químicas de minérios de ferro de Santa Catarina, Folha SG.22 Curitiba 

N.º de Análises Jazida ou Ocorrência 
Fe           
(%) 

P            
(%) 

SiO2        
(%) 

Al2O3         

(%) 
Mn          
(%) Referências 

1 Serra Feia 37,04 - 48,66 - -  
2 Espigão do Canivete 36,01 - 45,57 - 0,12  
1 Domínio D. Francisca 48,70 - 17,26 - 9,49 Erichsen (1925) 
2 Morro do Ferro 64,86 0,29 5,40 - 2,54  
1 Colinas Iahn 67,20 0,36 0,80 - 2,44  
1 Banhado D. Cristina 69,55 0,35 0,66 -   
2 Paranaguá Mirim 34,46 - 4,98 - 17,61  
1 Paranaguá Mirim 71,30 0,41 0,45 - 0,43 Dutra (1926) 
3 Rio Pinheiros 57,60 0,90 3,52 1,53 0,62 Moraes Rego e 

Guimarães (1926) 
0,07 
0,12 
0,31 
0,11 
0,19 
0,02 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Morro do Ferro 
Banhado D. Cristina 
Mundo Novo 
Canivete 
Maldição 
Morro Engelmann 
Pedro Preta 

56,17 
65,33 
50,08 
32,15 
42,54 
57,29 
39,13 0,07 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,34 
1,42 
3,55 

tr. 
2,50 

- 
- 

1,33 
3,05 

11,65 
2,28 
2,32 
5,16 
3,33 

 
 
 
Barbosa (1940a) 

1 Rio Pinheiros 66,08 0,04 - - 10,81 Barbosa (1940b) 
1 Canivete 34,00 - - - - Moraes (1956) 
1 Timbó 56,00 - - -  Abreu (1962) 
1 Lages 66,18 0,01 0,30 - 0,70  
1 Rio Pinheiros 63,58 - - - - Carraro, Issler e 

Formoso (1967) 
1 Morro Magnético 64,17 0,19 10,68 - 0,84  
2 Morro do Mundo Novo 55,59 0,23 - - 9,75  
2 Morro do Ferro 63,19 0,17 - - 0,92  
9 Morro do Canivete 56,96 0,18 47,50 - 10,08  
1 Morro da Maldição 42,54 0,19 - - 2,32  
1 Morro do Alemão 68,30 0,40 2,70 - 0,42  
1 Morro do Baú 37,86 0,04 - - 0,50  
1 Rio Isaac 30,11 0,08 - - 9,20  
1 Estrada do Morro 27,70 - - - - Albuquerque et al. 

(1971) 
1 Morro da Tromba 40,54 - - - -  
1 Rio da Prata 46,20 0,04 - - 9,30  
1 Bupeva 34,51 0,07 - - 23,40  
1 Alto Canoas 57,80 0,07 - - 2,80  
2 Itinga 67,06 0,02 - - 1,85  
2 Corveta 58,12 0,06 - - 1,60  
1 Carolina 39,60 0,02 - - 0,40  
1 M.da Pedra e Engelmann 44,85 0,08 21,97 - 4,69  
2 Rio Isaac 25,32 - - - 7,35  
1 Joinville 42,90 0,04 - - 0,20  
1 Est.Jaraguá do 

Sul/Corupá 
34,08 0,08 - - 7,60  

2 Campo Alegre 44,84 - - - 5,00  
1 Fazenda Varela 64,90 0,02 0,10 0,89 0,60 Scheibe (1979) 
1 Itinga 73,88 0,04 1,88 1,90 0,40  
1 Carolina 62,53 0,04 15,70 8,39 0,31  
1 Guaramirim 77,95 0,04 0,48 0,74 1,80  
1 Morro da Tromba 38,81 0,04 23,94 3,42 8,71 Kaul e Bonow 

(1980) 
1 Estrada do Morro 31,14 0,04 47,94 7,72 2,46  
1 Bupeva 24,76 0,04 12,80 4,31 30,14  
1 Corveta 74,00 0,04 1,92 3,00 0,23  
2 Morro do Cachorro 63,87 0,04 26,90 2,64 0,44  
1 Alto Canoas 63,30 0,04 25,00 2,20 1,22  
1 Morro do Baú 52,51 0,04 38,70 0,63 0,40  
1 Rio Isaac 46,34 0,04 38,30 1,60 4,35  
1 Morro do Amaral 51,87 0,04 37,30 0,55 0,20  
1 Paranaguá Mirim 39,59 0,05 4,00 6,12 19,89  

OBS.: Parte dos elementos apresentados no estado elementar foram calculados a partir dos óxidos constantes nas análises originais. 
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TABELA 1.LXIX 
Análises químicas de minérios de ferro de São Paulo, nas Folha SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape 

N.º de 
Análises Jazida ou Ocorrência 

Fe           
(%) 

P            
(%) 

SiO2           

(%) 
Mn          
(%) Referências 

2 Jacupiranga 64,79 0,66 5,05 0,21 Moraes Rego (1930b) 
4 Sapatu 41,63 0,62 13,78 0,31  
5 Serrote 60,20 0,46 5,12 5,68  
2 Jacupiranga 58,74 0,40 0,74 0,20  
2 Córrego dos Veados 58,49  1,06   
1 Ribeirão do Leite 38,52 0,66 31,36 tr. Knecht (1939) 
1 Morro do Ouro 56,30  2,30 1,00  
1 Sítio Sapatu ou Sítio 47,49 1,00 1,41 0,30  
 Indaiatuba      
1 Sítio Tavares (rio Pilões) 33,24     
1 Sítio Cordas 59,00   0,20  
2 Serrote 59,01 0,69 8,31 5,91 Knecht e Felicíssimo 

Júnior (1939) 
 Jacupiranga Serrote 56 a 60 0,4 a 1,00   Abreu (1962) 
 Serrote 65 a 66     
1 Sítio do Barbosa 26,44  52,40   
 Apiaí      
1 Rio das Pedras, Iporanga 46,23   3,02  
1 Descampado, Eldorado 70,00 0,24 0,30  Morgental et al. (1975) 
 Paulista      
2 Sítio Sapatu, Eldorado 30,40 0,52 36,45   
 Paulista      
1 Morro da Mina, Jacupiran- 36,31  0,67   
 ga      
5 Mina Serrote, Jacupiranga 59,42 0,46 5,12 5,68  
1 Serra das Lavras e rio Betari 37,91 0,02 36,80  Almeida, E.B. et al. (1981) 

 
OBS.: Parte dos elementos apresentados no estado elementar foram calculados a partir dos óxidos constantes nas análises originais. 
 

TABELA 1.LXX  
Reservas de ferro do Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Reservas (t) 
Jazida ou Município 

Medida Indicada Total 
Referências 

Matulão - - 1.500.000  
Dez de Junho - - 3.500.000 Leonardos (1938b) 
(Henrique Lage)     
Lagoa 
Grande/Pulador 

- - 200.000  

Boa Vista/Paredão 40.000 60.000 100.000  
 (64% Fe) (64% Fe)  Barbosa (1940b) 
Antonina - - 500.000  
Bocaiúva do Sul - - 2.000.000 Moraes e Pinheiro  
    (1956) 
Rio Branco do Sul - - 700.000  
   (45% Fe)  
Curitiba/Serra do - - 100.000 Abreu (1962) 
Pulador   (40 a 50% Fe)  
Antonina - - 10.000.000  
   (>60% Fe)  
Rio Branco do Sul 25.185 - 25.185 Anuário Mineral  
    Brasileiro (1977) 
Antonina 40.000.000 - 120.000.000 Calzavara (1978) 
Antonina (minério  26.671.000 13.144.000 39.815.000  
bruto) (39,82% Fe) (44,89 % Fe)  Arioli (1980b) 
Antonina 
(beneficiado) 

13.689.000 
(67,50% Fe) 

7.672.000 
(67,50% Fe) 

21.361.000  

 
TABELA 1.LXXI 

Reservas de ferro de Santa Catarina, Folha SG.22 Curitiba 

Jazida Minério Esplotável (t) Reserva Total (t) Referências 

Banhado Dona Cristina - 1.000  
Canivete - 500.000 Barbosa (1940a) 
Pedra Preta e Maldição - 500.000  
Banhado Dona Cristina 6.000 48.000  
Mina Afonso - 70.000 Albuquerque et al. (1971) 
Morro do Canivete 524.000 2.112.000  
Morro da Maldição - 150.000  
Morro da Serenata - 30  
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TABELA 1.LXXII  

Reservas de ferro de São Paulo, nas folhas SG.23 Curitiba e SG.23 Iguape 

Reservas (t) 
Jazida ou Município 

Medida Inferida Total 
Referências 

Serrote - 2.000.000 - Knecht (1939) 
Sapatu - 200.000 -  
Serrote - 500.000 - Abreu (1962) 
Itapirapuã 215.700 - - Felicíssimo Júnior (1968) 
Jacupiranga 667.500 - - Anuário Mineral Brasileiro 
Ribeira 36.968 - - (1977) 
Itararé 102.073 - -  

 
 
1.5.2.2.4 − Manganês 

As mineralizações de manganês da área em estudo consistem 
em algumas jazidas, aparentemente de pequeno porte, e várias 
ocorrências, distribuídas pelos estados de Santa Catarina, Paraná 
e São Paulo. Trata-se de depósitos pouco estudados, dispondo-
se de escassos informes sobre geologia local, teores e reservas 
dos mesmos. Esses depósitos podem ser assim agrupados: 
− Depósitos ferro-manganesíferos, resultantes de metamorfismo 
na fácies granulito de sequências vulcano-sedimentares. 
Mineralizações sob a forma de camadas ou lentes, de idade 
correspondente, provavelmente, ao Proterozoico Inferior e/ou 
Arqueano. Exemplos: em Santa Catarina − Bupeva, Dona 
Francisca, Morro da Tromba, Mundo Novo, Paranaguá Mirim, Rio 
Isaac; no Paraná − São João Feliz e Mergulhão. 
− Depósitos de enriquecimento supergênico, desenvolvidos em 
litologias de diferentes unidades litoestratigráficas (Complexo 
Paraíba do Sul, grupos Açungui e Brusque e Suíte Alcalina 
Ribeira do Iguape), sob forma de crostas, ou preenchendo 

fraturas, falhas ou zonas de falha. Exemplos: em Santa Catarina  
− Faxinal do Bepe, Itajaí, José Comandoli, Lageado, Limoeiro, 
Nova Trento, Porto Franco, Ribeirão do Ouro, Rio Areia, Samuel 
Pozze, Vale do Tijucas, Altos do Rio Pinheiros (Anitápolis), Lages; 
no Paraná − Pau de Sangue, Retiro Grande, Rio Tacaniça, 
Tanque, Antonina, Mergulhão, Faisqueira, Morretes, Vossoroca e 
Mato Preto; em São Paulo − Barra do Turvo, Morro do Aboboral, 
Descalvado, Pedro Fourquim, Barra do Batatal (Eldorado 
Paulista), Lagoinha e Serrote. 
− Depósitos de tipo ou origem desconhecida. Exemplos: no 
Paraná − Retiro do Pedro Alves e Santa Felicidade; em São Paulo 
− Colônia Santa Maria, Iguape, Ilha do Cardoso e Iporanga. 

Alguns dados de análises químicas de minérios 
manganesíferos constam na Tabela 1.LXXIII. 

No que concerne à quantificação desse bem mineral, dispõe-
se de apenas uma informação, relativa à jazida Faisqueira 
(Antonina, Paraná), cujas reservas foram estimadas em 20.000 t 
de minério manganesífero (LEPREVOST, 1948b). 

 
TABELA 1.LXXIII  

Análises químicas de minérios de manganês, Folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape 

Jazida 
Mn  
(%) 

Fe 
(%) 

SiO2  

(%) 
Al2O3 

(%) 
P    

(%) 
BaO  
(%) 

S   
(%) 

H2O
-

(%) Referências 

Nova Trento, SC 48,1 1,4 1,5 - 0,26 12,8 - - 
Descalvado, SP 34,7 9,3 14,9 15,3 0,15 0,2 - 1,0 

Abreu (1962) 

Barra do Turvo, SP 51,2 3,7 - - 0,10 - 0,05 1,2  
 50,1 2,9 - - 0,10 - 0,04 1,3 Kaefer e Algarte (1972b) 
Morro do Aboboral, SP 24,8 4,6 - - - - - -  
Tanque, PR 34,6 18,0 - - - - - -  
Descalvado, SP 52,5 2,9 2,0 - 0,15 - 0,01 0,9 Morgental et al. (1975) 
Barra do Batatal, SP 29,5 17,0 17,3 - 0,20 - 1,50 0,5  
Barra do Turvo, SP 47,1 - - - - - - -  
 49,0 - - - - - - -  
Retiro Grande, PR 30,0 7,70 - - - - - - Rodrigues et al. (1977a) 
Pau de Sangue, PR 33,76 6,13 36,28 0,20 - - - - Calzavara (1978) 

 
1.5.2.2.5 − Titânio 

Sob forma de ilmenita e muito raramente de outros minerais, 
como rutilo, magnetita titanífera, anatásio e broockita, o titânio 
aparece, nas folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, em 
concentrações minerais tanto primárias, formadas por processos 
endógenos (magmáticos), quanto secundárias, originadas por 
processos exógenos (sedimentares). Essas concentrações estão 
localizadas em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, 
correspondendo, à luz dos dados atualmente disponíveis, a 
simples ocorrências minerais e a jazimentos de pequeno porte. 
Sua tipologia é a seguinte: 
− Depósitos de magnetita titanífera, de idade provavelmente 
arqueana, associados a rochas básicas-ultrabásicas do Complexo 
Luiz Alves. Exemplos, em Santa Catarina: Carolina e Corveta. 
− Depósitos de magnetita titanífera, de idade mesozoica, 
associados a rochas alcalinas feldspatóidicas da Suíte Alcalina 
Ribeira do Iguape. Subordinadamente, aparecem, nesses 
depósitos, outros minerais titaníferos: rutilo, anatásio, broockita e 
ilmenita. Exemplos: em Santa Catarina − Altos do Rio Pinheiros 

(Anitápolis) e Lages; em São Paulo − Jacupiranga e Bairro da 
Cruz. 
− Depósitos de ilmenita em sedimentos marinhos, praiais 
(terraços marinhos e baixadas litorâneas), de idade holocênica. 
Correspondem ao mais importante tipo de mineralização titanífera 
da área. Exemplos: no Paraná, Ilha de Superagui, Ilha do Mel e 
Ilha Rasa; em São Paulo − Praia da Juréia, Praia das Pedras, 
Praia de Fora, Ilha do Cardoso. 
─ Depósitos de ilmenita em aluviões holocênicas. Exemplos: em 
São Paulo (município de Apiaí) − Córrego Ouro Fino, cujos 
sedimentos apresentam, em material concentrado, mais de 30% 
de ilmenita (KNECHT et al., 1940). 

Na Tabela 1.LXXIV, apresentam-se dados sobre a 
composição de areias ilmeníticas do litoral paulista. 

Na Tabela 1.LXXV, mostram-se alguns dados de análises 
químicas de magnetitas titaníferas de Santa Catarina e São 
Paulo. 

Na Tabela 1.LXXVI, finalmente, constam informações sobre 
reservas de areias ilmeníticas de Santa Catarina, Paraná e São 
Paulo. 
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TABELA 1.LXXIV 
Composição de areias ilmeníticas do litoral de São Paulo, Folha SG.23 Iguape 

Procedência Nº de Amostras 
Ilmenita   

(%) 
Magnetita  

(%) 
Zircão  

(%) 
Monazita   

(%) 
Rutilo    
(%) 

Praia de Juréia 

Praia de Fora 

Praia das Pedras 

36 

16 

6 

40,56 

51,78 

62,06 

5,96 

- 

- 

3,07 

2,07 

6,25 

3,01 

3,66 

1,21 

0,98 

0,88 

1,38 

 
Fonte: Morgental et al. (1975). 

 
TABELA 1.LXXV 

Análises químicas de magnetitas titaníferas de Santa Catarina e São Paulo, nas Folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape 

Procedência 
TiO2                      
(%) 

V2O2                     
(%) 

Cr2O3                                  

(%) Referências 

Jacupiranga, SP   1,09 - - Moraes Rego (1930b) 
Jacupiranga, SP 
Jacupiranga, SP 

15,89 
  8,00 

- 
- 

- 
- 

Knecht (1939) 

Jacupiranga, SP 
Timbó, SC 
Lages, SC 

14,70 
13,00 
  4,10 

- 
- 

0,60 

- 
- 
- 

Abreu (1962) 

Anitápolis, SC   5,95 0,36 a 0,45 - Carraro, Issler e Formoso (1967) 
Lages, SC   4,90 - - Scheibe (1979) 
Corveta, SC 
Carolina, SC 

10,61 
  4,34 

> 0,89 
    0,23 

0,32 
0,02 

Kaul e Bonow (1980) 

 
OBS.: A partir de análises originais, parte dos elementos foram recalculados para óxidos. 

 
TABELA 1.LXXVI 

Reservas de areias ilmeníticas de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, nas Folhas 
SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape 

Estado/Local 
Reserva Medida 

(t) 
Reservada 
Indicada (t) 

Reserva Inferida 
(t) Referências 

Paraná 
Santa Catarina 

- 
3.000 

9.000 
5.000 

- 
5.000 

Anuário Mineral  
Brasileiro (1973) 

Paraná - - 500.000 Suszczynski (1975) 
    

- - 104.000 Morgental et al. (1975) 
- -     5.400  

São Paulo: 
Praia de Juréia 
Praia de Fora 
Praia das Pedras - -     6.200  

 
 
1.5.2.2.6 − Níquel 

Mineralização niquelífera é conhecida, na área em estudo, no 
município de Jacupiranga, São Paulo, próximo ao extremo 
nordeste da Folha SG.22 Curitiba. A área dessa mineralização, 
chamada Ribeirão do Joelho, comporta 2 minas, atualmente 
paralisadas − minas Areia Preta e Alegre. A mineralização, à base 
de garnierita e laterito niquelífero, se originou por enriquecimento 
supergênico em peridotitos e dunitos alcalinos do corpo intrusivo 
ocorrente nessa área, pertencente à Suíte Alcalina Ribeira do 
Iguape. 

Morgental et al. (1975) assinalaram, para minério de níquel 
procedente da mina Areia Preta, os teores seguintes: 0,8 a 3,0% 
Ni; 50 a 60% SiO2; 5 a 15% Mg; 5 a 20% Fe2O3. 

No que concerne a reservas desse bem mineral, o Anuário 
Mineral Brasileiro (1978) registrou, para a área de Ribeirão do 
Joelho: reserva medida = 1.253.000 t, com 1,47% Ni; reserva 
indicada = 500.000 t; reserva inferida = 500.000 t; reserva total = 
3.253.000 t. 

 
1.5.2.2.7 − Nióbio 

Concentrações de pirocloro são conhecidas no carbonatito da 
intrusão alcalina de Jacupiranga, conforme relatos de Melcher 
(1954, 1965). Scheibe (1979) detectou, no carbonatito das 
intrusões múltiplas de Lages (fazenda Varela), presença desse 
mesmo mineral. 

Por outro lado, nos solos desenvolvidos sobre as alcalinas de 
Serrrote e Mato Preto foram detectados, respectivamente, por 
Born (1971) e Loureiro e Tavares (1978), solos com teores de até 
0,40% Nb2O3, sugerindo provável presença de mineralização 
niobífera em subsuperfície. 

 
1.5.2.2.8 − Tântalo 

A presença desse elemento foi registrada no carbonatito de 
Jacupiranga, Estado de São Paulo, por Melcher (1965), que 
detectou pirocloro tantalífero com uma relação Nb/Ta de 4,5/1,0. 
Análises químicas de material concentrado, proveniente desse 
local, revelaram, segundo o mesmo autor: 11,20% Nb2O5; 2,70% 
Ta2O5; 0,50% TiO2; 0,50% ZrO2. 

 
1.5.2.2.9 − Molibdênio 

Há diferentes tipos de ocorrências de molibdenita (raramente, 
wulfenita) na área em estudo, conforme relatos de Ferraz (1921), 
Trainini et al. (1978) e Lopes Júnior et al. (1979): 
− Depósitos de molibdenita em “stockworks”, filões pegmatoides 
ou disseminações, associados a granitos de características 
anorogênicas. Exemplos: ocorrências de Vargem Grande e Barra 
do Rio dos Bugres (município de Águas Mornas, SC), associadas 
ao Granito Tabuleiro; ocorrência relacionada ao Granito Rio 
Abaixo (município de Rio Branco do Sul, PR). 
− Depósitos de molibdenita em veios de quartzo encaixados em 
granitos ou granitoides orogenéticos. Exemplos: ocorrência de 
Gaspar (SC), relacionado ao Granodiorito Valsungana. 
− Depósitos de molibdenita e limonita molibdênica, sob forma de 
disseminações, em vulcânicas ácidas do Grupo Castro. 
− Depósitos de molibdenita em filões e disseminações associados 
a corpos gábricos do Complexo Luiz Alves. Exemplo: Ribeirão do 
Baú (Luiz Alves, SC). 
− Depósitos de wulfenita e/ou molibdenita em veios encaixados 
em carbonatitos e outras alcalinas da Suíte Alcalina Ribeira do 
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Iguape. Exemplos: Barra do Itapirapuã (Ribeira, SP) e Altos do 
Rio Pinheiros (Anitápolis, SC). 
 
1.5.2.2.10 − Wolfrâmio 

Na Folha SG.22 Curitiba, são conhecidos 2 tipos de mineralização 
de wolfrâmio, correspondentes a ocorrências de jazimentos de 
pequeno porte: 
− Depósitos do tipo “départ acide”, ligados a granitos “duas micas” 
das intrusões Catinga e Serra do Tijucas, da Suíte Intrusiva 
Catinga (Santa Catarina). Os corpos mineralizados compreendem 
“stockworks”, lentes, filões, filonetes e veios de quartzo 
encaixados em metamorfitos da Formação Botuverá, nas 
proximidades daquelas 2 intrusões, e, também, alojados nestas 
próprias intrusões. A mineralização consiste, principalmente, em 
wolframita e, subsidiariamente, em cassiterita, ferberita, 

huebnerita, limonita, pirita, turmalina (rubelita). Além do quartzo, a 
ganga pode incluir: biotita, feldspato e caulim. Exemplos: região 
do Alto Braço (Mina Cerro da Catinga), Botuverá, Grota da 
Jacupemba, Jaraguá, Lageado Alto, Lageado/Ribeirão do Ouro, 
Morro do Tributo, Ribeirão do Russo, Ribeirão Camelão, Rio 
Quatis e Vargem Grande (Águas Negras). 
− Depósitos de scheelita em escarnitos desenvolvidos na zona de 
contato dos maciços graníticos Itaoca e Saltinho, da Suíte 
Intrusiva Três Córregos, com rochas carbonáticas do Grupo 
Açungui (São Paulo). Exemplo: Mina do Juca. 

Na Tabela 1.LXXVII, apresentam-se dados de reservas e de 
teores de minério wolframífero em Santa Catarina; na Tabela 
1.LXXVIII, informações sobre a produção deste minério na Mina 
Cerro da Catinga (Nova Trento, SC). 

 
TABELA 1.LXXVII 

Reservas e teores de minério wolframífero de Santa Catarina 

Jazida 
Reserva Total   

(t) 
Wolfrâmio Contido 

(t) 
WO3    

(%) 
MnO2 
(%) 

FeO   
(%) Referências 

Cerro da Catinga   6.200 4.506 72,68 10,27 17,05 Schulz Júnior, Albuquerque 
e Giffonni (1969) 

Cerro da Catinga 61.208   435   0,71 - - 

Ribeirão do Russo 11.567     60   0,52 - - 

Silva, M.A.S. da et al. 
(1980) 

 
TABELA 1.LXXVIII  

Produção de minério wolframífero na Mina Cerro da Catinga, Santa Catarina 

Ano Produção (Kg) Referências 

1942 - 1950 13.400 Schulz Júnior, Albuquerque e Giffonni (1969) 

1972   1.141 Barboza (1973) 

 
1.5.2.2.11 − Cobre 

Na área em estudo, há uma significativa quantidade de pequenos 
jazimentos e ocorrências de cobre, em geral associados a 
chumbo e zinco situados predominantemente nos domínios do 
Sistema Dobrado Apiaí (Vale do Ribeira). Destacam-se, entre os 
jazimentos, os de Ribeirão do Perau, no Paraná, Santa Blandina, 
em São Paulo, e Ribeirão da Prata, em Santa Catarina. 

A maior parte desses depósitos é conhecida de longa data, 
figurando em muitos mapas geológicos elaborados em diferentes 
escalas. Por outro lado, diversas campanhas de prospecção 
geoquímica foram desenvolvidas nas áreas e vizinhanças dessas 
mineralizações. Entre tais campanhas, citam-se as de Morgental 
et al., (1978b), Addas e Pinto (1979), Lopes Júnior et al. (1979), 
Souza e Campanha (1978), Carvalho et al. (1980) e Szubert, 
Grazia e Shintaku (1979). 

As informações disponíveis sobre essas mineralizações 
permitem que as mesmas sejam agrupadas da seguinte maneira: 
− Depósitos estratiformes em sequência carbonatada do Grupo 
Açungui. Paragênese mineral: antimônio, arsênio, bismuto, 
blenda, bornita, calcopirita e malaquita. Exemplo: Morro do 
Chumbo. 
− Depósitos do tipo vulcano-sedimentar em litologias do Grupo 
Setuva. Paragênese mineral: azurita, barita, blenda, bornita, 
calcantita, calcopirita, cobre nativo, covelita, crisocola, cuprita, 
galena, magnetita, malaquita, limonita, óxidos de manganês, 
pirita, prata nativa e tennantita. Exemplos: Águas de Limeira, 
Feital, Perau, Ribeirão das Onças, São Bento, Sete Barras e Sítio 
Guaraponga. 
− Depósitos relacionados a escarnitos produzidos a partir de 
litologias carbonáticas do Grupo Açungui. Paragênese mineral: 
andradita, antlerita, apatita, azurita, barita, bornita, brochantita, 
calcita, calcopirita, calcosita, cornetita, cuprita, crisocola, 
espessartita, goethita, grossulária, limonita, magnetita, ouro, 
pirita, etc. Exemplos: Fundão, Itararé, Mina do Juca, Santa 
Blandina, Taquari-Mirim. 
− Depósitos em “roof pendants” do Grupo Açungui relacionados a 
granitos e granitoides da Suíte Intrusiva Três Córregos. 
Paragênese mineral; azurita, bornita, calcopirita e malaquita. 
Exemplos: Córrego Seco, Fazenda Nazaré e Itaoca. 
− Depósitos de caráter epigenético, em filões, filonetes e veios em 
geral de quartzo, ou sob forma de disseminações em zonas 

cataclásticas. Paragênese mineral variada, podendo incluir: 
arsenopirita, azurita, barita, blenda, calcopirita, calcosita, covelita, 
crisocola, esfalerita, galena, malaquita, marcassita, pirita, etc. 
Exemplos: Arroio Esperança, Barra do Açungui, Barra do Rio dos 
Bugres, Barreiro, Córrego das Moças, Fazenda Santa Clara, 
Lageado, Pedra Branca, Pedras Pretas, Pedreira Maringá, Ponte 
de Tábuas, Quarenta Oitava, Ribeirão da Prata, Ribeirão 
Samambaia, Ribeirão do Rocha, Serraval e Vargem Grande. 
− Depósitos relacionados a corpos básicos de terrenos 
granulíticos do Complexo Luiz Alves. Paragênese mineral: 
calcopirita, blenda, galena, molibdenita e pirita. Exemplo: Morro 
do Baú. 
− Depósitos relacionados a derrames basálticos da Formação 
Serra Geral, ocorrendo sob forma de disseminações em diáclases 
e em cristais de quartzo e de ametista. Paragênese mineral: 
crisocola, cobre nativo, cuprita, malaquita e tenorita. Exemplos: 
Arroio Francisca, bacia do rio Ivaí, Beato Roque, Campo da 
Tapera, Cantagalo, Cantagalinho, Caraça, Cascavel, Colônia 
Guarani, Colônia Queiroz, Cedro Marcado, Dourado, Erechim, 
fazenda Campo das Crianças, fazenda Laranjeira, fazenda Nova, 
Flora da Serra, Foz do Iguaçu, Frederico Westphalen, 
Guarapuava, Iraí, Itapiranga, Jarau, Lage do Liso, Lagoa Seca, 
linha Morais, Macaco Branco, Marcelino Ramos, linha União, 
Palmeira das Missões, Passo Liso, Rincão Grande, planalto de 
Guarapuava, Rio Barra Boa, Rio Bonito, Rio Cantu, Rio Cascudo 
(Laranjeiras do Sul), Rio Cavernoso, Rio Corimbataí, Rio do 
Cobre, Rio Liso, Rio Piquiri, Rio Turvo, Salto Grande do Mucunã, 
Santa Rosa, Santo Ângelo, Maringá, São Judas Tadeu, São 
Tomé, Serra da Pitanga, Serra de São João, Tapera, Três de 
Maio, Três Passos, Tucunduva, Vista Alegre e Jataizinho. 
− Depósitos associados a bordos fenitizados de manifestações 
alcalinas da Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Paragênese 
mineral: calcopirita e pirita. Exemplo: Mato Preto, Ribeirão Canha 
e Rio Bonsucesso. 
− Depósitos oxidados de cobre (sobretudo, malaquita) 
desenvolvidos em metabasitos encaixados em gnaisses 
granulíticos (Complexo Luiz Alves). Exemplo: Arroio Gravatá. 

A Tabela 1.LXXIX mostra alguns dados de teores de cobre 
em amostras procedentes de ocorrências e jazidas cupríferas da 
Folha SG.22 Curitiba; a Tabela 1.LXXX, alguns dados de reservas 
e teores em cobre de jazidas do mesmo trato cartográfico. 
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TABELA 1.LXXIX 

Teores de cobre em amostras de ocorrências e jazidas cupríferas dos estados de São Paulo, 
Paraná e Santa Catarina, na Folha SG.22 Curitiba 

Ocorrência ou Jazida 
Tipo de 
Amostra Cu % Referências 

Lageado, SP Simples 21,70 Leonardos (1934c) 
Fazenda Werneck, SP Simples   7,00  
Lageado Escolhida 20,00 Guimarães (1936b) 
Guarapuava, PR Simples <1,00 Leonardos (1948) 
Sítio Guaraponga, PR de Canal   0,50 Leonardos (1956b) 
Barra do Açungui, PR Simples   5,90 Moraes e Pinheiro 

(1956) 
Vargem Grande, SC Simples   1,10 
Barra do Rio dos Bugres,SC Média   0,19 

Scheibe (1966) 

Jazida do Perau, PR Média   3,52 Souza (1972) 
Mina Santa Blandina, SP Média   4,00 Kaefer e Algarte (1972b) 
Córrego Seco, SP Simples   3,80 Morgental et al. (1975) 
Barra do Açungui, PR Simples   7,95 Rodrigues et al. (1977b) 
 Simples   2,00  
Mina do Juca, SP (Escarnito)   0,87 Mello et al. (1981) 
      5,31  

 
TABELA 1.LXXX 

Reservas e teores de cobre em jazidas da Folha SG.22 Curitiba 

Jazida Reserva (t) Cu Contido (t) Teor Referências 

Santa Blandina, SP 400.000 
200.000 

16.000 
6.000 a                 
8.000 

4,00 
3,00 a              
4,00 

Leonardos (1956b) 

Santa Blandina, SP     4.000 > 280 > 7,00 Guimarães (1961) 
(50 g/t Au)     
Fundão, SP 200.000 - - Barbosa (1964) 
Perau, PR 830.000 16.600 2,00 Souza (1972) 
 180.000 3.960 2,20  
Santa Blandina, SP 250.000 30.000 a       

35.000 
12,00 a         
14,00 

Almeida, E.B. et al. (1981) 

 
 
1.5.2.2.12 − Chumbo 

Localizam-se no vale do Ribeira (estados de São Paulo e Paraná) 
inúmeros depósitos de chumbo, notadamente nas regiões de 
Panelas de Brejaúvas, Ribeirão do Rocha (Lageado), Furnas e 
Espírito Santo. Esses depósitos, seguidamente associados a 
zinco e cobre, se caracterizam por apresentar, em geral, altos 
teores em prata (galena argentífera). Objeto de muitos trabalhos 
de pesquisa e exploração, desde finais do século passado, tais 
depósitos carecem, entretanto, de investigações criteriosas e 
aprofundadas, que possibilitem avaliações de suas reais 
possibilidades em termos de reservas. 

Os depósitos se enquadram nos seguintes tipos: 
− Depósitos do tipo vulcano-sedimentar, relacionados a sequência 
constituída por quartzito, epicalcário, filito grafitoso, sericita-xisto, 
rochas cálcio-silicatadas, metatufito e metabasito (Grupo Setuva). 
Paragênese mineral: azurita, ankerita, barita, bornita, calcita, 
calcopirita, calcosita, cerusita, cobre nativo, covelita, crisocola, 
cuprita, galena, goethita, granada, greenoquita, hematita, 
magnetita, malaquita, óxidos de manganês, pirita, piromorfita, 
pirrotita, prata nativa e tennantita. Exemplos: Água de Limeira, 
Feital, Perau, São Bento, Sete Barras, Descampado-Rolando, 
Lageado, Barra dos Pilões. 
− Depósitos de caráter epigenético, em filões, bolsões e 
disseminações em litologias do Grupo Açungui, em geral 
epicalcários dolomíticos. Teores geralmente altos em prata. 
Paragênese mineral: anglesita, aragonita, argentita, arsenopiritia, 
azurita, barita, blenda, bornita, calamina, calcita, calcopirita, 
cerusita, covelita, enxofre nativo, estibinita, estroncionita, fluorita, 
forgenita, galena argentífera, gipsita, hematita, hemimorfita, 
hidrozincita, limonita, löllingita, malaquita, óxidos de antimônio, 
pirita, pirolusita, piromorfita, pirrotita, prata nativa, psilomelano, 
scorodita, smithsonita, tetraedrita, vanadinita, wulfenita. 
Exemplos: Águas Frias, Água Suja, Abismo do Córrego Seco, 
Alto do Bento-Descanso, Araçoeiro, Barrinha da Forquilha, Berta 
Funda, Boa Ventura, Bolha d’Água, Braço da Pescaria, Brisola, 
Bugio, Cafezal, Capoeira, Feia, Caraça, Casa Velha, Chapéu de 

Pedra, Cidade Ribeira, Coqueiro, Eitimbe, Espírito Santo, 
Figueira, Forquilha, Furnas, gruta de Santana−morro Preto, 
Funil−Portão Velho, Itaimbé, Jaquatirica, Jardim, João Neri, 
Macaquinho, Mamangava, Monjolinho de Sebastião, morro do 
Chumbo, Nova Esperança, Panelas de Brejaúvas, Paqueiro, 
Pinhalzinho, Pinheiros, Quarenta Oitava (Bourruquer), ribeirão do 
Rocha, ribeirão Grande, ribeirão Matão, Santa Bárbara, Santana, 
Santana Nova, Santana Velha, Santo Antônio de Itaoca, Santo 
Antônio do Povão, São Rafael, São Vicente, Serrinha, Sete 
Alqueires, Taquarassu. 
− Depósitos de caráter epigenético, em filões encaixados em 
granitos. Paragênese mineral: blenda, galena e pirita. Exemplos: 
Augusto Miguel, Barra das Criminosas, João Neiva, Mina do Juca 
(escarnito), Viúva Ferenz, Córrego Fundo. 
− Depósitos de caráter epigenético em filões hidrotermais do tipo 
PBGC desenvolvidos em zonas de falhas em diferentes unidades 
litoestratigráficas. Paragênese mineral: blenda, calcopirita, galena, 
malaquita e pirita. Exemplos: Córrego Metzener, Faxinal, Ribeirão 
da Prata (Alto Garcia) e Subida. 
− Depósitos associados a formações ferríferas. Paragênese 
mineral: chumbo, zinco e cobre. Exemplos: Paciência, Porco do 
Mato e Rio do Leite. 
− Depósitos disseminados em carbonatitos. Paragênese mineral: 
ankerita, apatita, barita, blenda, calcopirita, cerusita, fluorita, 
galena, pirita, pirrotita, minerais de terras raras e wulfenita. 
Exemplos: Barra do Itapirapuã, Mato Preto, Ribeirão da Navalha e 
Serrote. 
− Depósitos de características não especificadas. Exemplos: 
Areado dos Pilões, Água Limpa, Areias, Barra Bonita, Barra do 
Rio Pretinho, Berlucci, Caboclos, Capoeira dos Pires, Capoeira 
Feia, Carvalho, Colônia Açungui, Córrego Bueno, Fazenda 
Vital−Cangume, Fundão, Furquim, Lagoa, Limoeiro, Macacos, 
Mamonas, Morro do Chapéu, Mineiro, Passo Fundo, Porto do 
Apiaí, Porto Velho, Ribeirão do Ouro, Rio Verde, Salto, Sebastião 
Gabriel, Santa Felicidade, Serra de Marumbi, Serra dos Motas, 
Sítio do Vieira, Sumidouro, Três Barras, Vargem Grande. 



 284  

A Tabela 1.LXXXI relaciona vários teores de chumbo, zinco, 
cobre, estrôncio, prata e ouro de várias jazidas de chumbo das 
folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape; a Tabela 1.LXXXII, dados 
referentes a análises industriais de galenas; a Tabela 1.LXXXIII, 

dados de reservas e teores em chumbo e prata de jazidas de São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina; a Tabela 1.LXXXIV, dados de 
produção de minério de chumbo de jazidas de São Paulo e 
Paraná. 

 
TABELA 1.LXXXI 

Teores de chumbo, zinco, cobre, antimônio, prata e ouro de jazidas de chumbo das Folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape 

Jazida 
Pb     
(%) 

Zn        
(%) 

Cu       
(%) 

Sb         
(%) 

Ag                       
(%) 

Au         
(%) Referências 

Oliveira (1929b) Rio Itapirapuã 19,00 
  0,20 

6,05 
4,56 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-  

Morro do Chumbo 
Furnas 
Pinheiros 
 
Iporanga 
Rib. de Iguape 
 

70,96 
69,65 

 24,00 
   0,50 
85,60 
37,60 
23,22 

tr. 
tr. 

- 
- 
- 
- 
- 

0,51 
tr. 

- 
- 

tr. 
- 
- 

2,37 
7,99 

- 
- 
- 
- 
- 

614 
312 
108 
  30 

- 
133 
  31 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
Moraes Rego  
(1930b) 

Rio Verde 69,20 - - - 1680 -  
Guapiara 72,10 - - - 372 0,4  
Braço da Pescaria 32,11 - - - 362 -  
Morro do Chumbo 80,90 0,10 1,80 - 1600 -  
Morro do Chumbo 74,00 0,60 2,10 0,00 - -  
Morro do Chumbo 70,96 tr. 0,51 2,37 600 -  
Espírito Santo  54,57 - - - 320 -  
Jaguatirica I 73,78 - - - 1800 tr.  
Jaguatirica II 69,25 - tr. 0,11 2094 1,2  
Funil 45,50 - - - 2604 - Leonardos (1934c) 
Lourenço Velho 34,29 - - - 5640 2,0  
Sant’Ana 77,57 - - - 3280 1,2  
Lageado 13,50 2,80 - - 120 -  
Lageado 12,22 - - - 437 6,0  
Furnas 60,70 - - - 2913 -  
Furnas 63,84 - 0,03 0,64 3900 -  
Pinheiros 25,00 2,00 2,50 - 1320 16,0  
Pinheiros 66,00 - - 0,90 2700 -  
Córrego Fundo 50,40 - - - 300 -  
Córrego Fundo 48,97 - - - 283 0,0  
Itapirapuã 19,00 6,05 - - 1 0,0  
Funil 45,00 - - - 2600 -  
Casa Velha 10,00 - - - 500 -  
Lageado 13,00 3,00 20,00 - 430 6,0 Guimarães (1936b) 
Braço da Pescaria 32,00 - - - 360 -  
Panelas de Brejaúvas 47,20 - - - 1600 - Oliveira (1936b) 
 68,40 - - - 2008 -  
Pinheiros 13,60 - - - 320 - Oliveira (1938a) 
Panelas 55,00 - - - 1060 - Oliveira (1938b) 
Braço da Pescaria 24,60 - - - 195 -  
Pinheiros 25,00 2,00 2,50 - 1320 16,0 Barbosa e Guimarães 
Itaimbé 12,09 - - - 582 - (1964) 
Panelas 25,00 3,00 0,50 - 500 - Barbosa (1956) 

 
 
Abreu (1962) 
 
 

Ribeirão da Prata 
 
 
Panelas de Brejaúvas (concentrado) 
Furnas (minério escolhido) 
Furnas (minério  pobre) 

37,51 
21,22 
4,29 

34,00 
70 a 75 

56,4 

8,66 
11,34 
3,76 

- 
- 
- 

1,79 
2,03 
1,46 
0,4 

- 
- 

- 
- 
- 

0,1 
- 

1,1 

- 
- 
- 

1000 
3200 a 3600 

2500 

- 
- 
- 
- 
- 
-  
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TABELA 1.LXXXII 

Teores de chumbo, zinco, cobre e prata de galenas de jazidas do Paraná e São Paulo, na Folha SG.22 Curitiba* 

Jazida 
Pb                    
(%) 

Zn                     
(%) 

Cu                  
(%) 

Ag                
(g/t) 

Bassetti I, PR 
Casa Velha, SP 
Diogo Lopes, PR 
Espernça I, PR 
Furnas, SP 
Itapirapuã, SP 
Jardim II, SP 
Macaquinho, SP 
Mamangava 420, SP 
Matão III, PR 
Panelas A 220, PR 
Paqueiro I 590, PR 
Pinheiros, SP 
Santana F 7, SP 
São Francisco, SP 
São Francisco II, PR 
São Lourenço, SP 
São Miguel, SP 

67,0 
70,8 
73,6 
78,5 
74,4 
76,5 
73,2 
53,3 
72,2 
76,6 
70,2 
67,4 
27,9 
79,6 
76,8 
73,2 
75,5 
76,0 

0,4 
1,4 
0,3 
0,3 
4,4 
0,4 
0,3 
1,1 
0,2 
0,2 
0,8 
0,4 
1,4 
0,6 
1,0 
0,6 
0,2 
0,3 

0,97 
tr. 
tr. 

0,23 
0,14 
nihil 
0,30 
0,06 
0,08 
0,25 
nihil 
0,10 
tr. 

nihil 
0,14 
1,22 
tr. 
tr. 

  341 
2.605 
1.077 
1.033 
2.985 
    37 
1.795 
   879 
1.809 
   873 
1.105 
1.185 
   627 
1.655 
2.719 
1.085 
2.211 
1.317 

* Análises industriais 
FONTE: Cassedanne (1971)  

 
TABELA 1.LXXXIII 

Reservas e teores de jazidas de chumbo dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, na Folha SG.22 Curitiba 

Jazida 
Reserva         

(t) 
Pb                    
(%) 

Ag                    
(g/t) Referências 

Furnas, SP 31.500 73,02 3.000 Paiva (1929) 
Panelas, PR 31.500 - - Moraes Rego (1930b) 
Guapiara (COBRAZIL), SP 20.000 - -  
Furnas, SP 50.000 - 4 a 6 kg/t Oliveira, A.I. de (1937) 
Espírito Santo, SP 25.000 - -  
Furnas, SP 588.000 - -  
Furnas, SP 83.320 - - Abreu (1962) 
Furnas, SP 31.000 74,19 2.900  
Panelas, PR 293.800 25,80    152  
Alto Garcia, SC 1.000.000 - - DNPM (1969) 
Panelas, PR 320.000 5,00 1.500 Monaco, Zir Filho e  
Ribeirão do Rocha, PR 160.000 5,00 - Valentini (1974) 
Panelas, PR 70.000 23,33 -  
Ribeirão do Rocha, PR 200.000 22,47 - Fleischer (1976) 
Perau, PR 1.023.000 30,09 -  
Perau, PR 1.422.000 3,40 - Souza e Campanha  
    (1977) 

 
 

TABELA 1.LXXXIV 
Produção de minério de chumbo nos estados de São Paulo e Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Jazida/Região Ano 
Produção    

(t) 
Pb        
(%) Referências 

Furnas, SP 1928 60 - Paiva (1929) 
Furnas, SP até 1929 23.000 - (PAIVA,1929 apud 
    MARTINS, 1938) 
Panelas, PR 1937 200 55,00 Oliveira (1938b) 
Panelas, PR 1956 13.200 25,00 Barbosa (1956) 
Panelas, PR 1954 6.127 46,25 Moraes e Pinheiro 
Panelas, PR 1955 7.293 49,36 (1956) 
Iporanga (município), SP 1953 2.200 -  
Bocaiúva (município), PR 1953 12.573 - Moraes (1956) 
Paqueiro, PR 1966 2.520 11,60 Damasceno (1969) 
Estado do Paraná 1971 99.401 9,87 Anuário Mineral 
    Brasileiro (1973) 
Panelas, PR 1950 13.200 23,00  
Panelas, PR 1951 13.200 23,00  
Panelas, PR 1952 13.200 23,00 Monaco, Zir Filho e 
Panelas, PR 1953 13.200 23,00 Valentini (1974) 
Panelas, PR 1955 50.000   7,00  
Ribeirão do Rocha, PR 1972   9.000   5,00  
Panelas, PR até 1976 1.120.981 14,10  
Ribeirão do Rocha, PR até 1976     502.455 16,89 Fleischer (1976) 
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Lageado, SP até 1976       62.500 15,24  
Paqueiro, PR até 1976       16.353 11,05  
Perau, PR até 1976       45.988 11,64  
Estado do Paraná 1978       49.225 11,09 Anuário Mineral 
    Brasileiro (1978) 
Panelas, PR 1939/1978 1.200.000   7,04 Odan, Fleischer e  
    Espourteille (1978) 

 
1.5.2.2.13 − Zinco 

As únicas mineralizações conhecidas desse elemento na área em 
estudo são aquelas associadas aos depósitos de chumbo e cobre 
que ocorrem, notadamente, no Vale do Ribeira. Tais 
mineralizações, à base de blenda, smithsonita, hidrozincita e 
hemimorfita (calamina), aparentemente não apresentam, 
entretanto, maior interesse econômico. Como exemplos dá-se os 
das mineralizações de Pb-Zn-Cu de Funil, Furnas, Santana Velha, 
Sete Alqueires, Sítio Novo e Pinheiros. Algumas jazidas, como 
Berta Funda, Berta do Leão, Onça e Sete Alqueires apresentam 
apreciáveis teores de zinco em profundidade. 
 
1.5.2.2.14 − Arsênio 

Este elemento tem sido encontrado sob a forma de 
arsenopirita em: 
─ jazidas de ouro da região de Iporanga (PINTO et al., 1979; 
BORIN JÚNIOR et al., 1980), onde os teores variam de 0,3 a 
4,5% As (exemplo: Jazida Piririca, SP); 
─ anfibolitos da região de Eldorado Paulista (KNECHT, 1939); 
─ jazidas de chumbo do vale do Ribeira (KNECHT, 1939), onde a 
mineralização aparece em níveis profundos, com teores de 6,50% 
As (Gruta Nova − mina de Furnas).  

Sob a forma de tennantita (sulfo-arsenieto de cobre e ferro), o 
arsênio é conhecido na jazida de cobre de Perau, PR (SOUZA, 
1972). 

A Tabela 1.LXXXV relaciona alguns dados de teores e 
reservas de arsênio da jazida aurífera de Piririca, SP. 

 
TABELA 1.LXXXV 

Reservas e teores de arsênio da jazida aurífera de Piririca, São Paulo 

Filões 
Reserva medida 

(kg) 
Reserva indicada 

(kg) 
Reserva inferida 

(kg) 
As                   
(%) 

P2 1.012 5.457 7.547 4,02 

K 523 2.182 3.411 0,90 

 
Fonte: Borin Júnior et al. (1980). 
 
 
1.5.2.2.15 − Bismuto 

Indícios de bismuto são conhecidos, na área em estudo: 
− na mina de chumbo de Santa Bárbara (ALMEIDA, E.B. et al., 
1981); 
− associado a mineralizações de Cu, W, Au e Ag de escarnitos 
próximos ao Granito Itaoca (MELLO et al., 1981); 
− em filões de Cu, Mo, Pb, Ag e Sn encaixados no Granito 
Tabuleiro (TRAININI et al., 1978). 

 
1.5.2.3 − Minerais não metálicos 
 
1.5.2.3.1 − Fósforo 

Nas folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, ocorrem os seguintes 
tipos de mineralização fosfatada: 
− Depósitos de apatita associada a carbonatitos de manifestações 
ígneas alcalinas feldspatóidicas miasquíticas (Suíte Alcalina 

Ribeira do Iguape). Exemplos: Jacupiranga, Juquiá, Mato Preto e 
Barra do Itapirapuã. 
− Depósitos de apatita relacionados a manifestações ígneas 
alcalinas feldspatóidicas agpaíto-miasquíticas (Suíte Alcalina 
Ribeira do Iguape). Exemplo: Anitápolis (Altos do Rio Pinheiros). 
− Depósitos de fosfato secundário em zona de contato de 
calcários do Grupo Açungui (?) com arenitos da Formação Furnas 
(segundo KNECHT, 1938). Exemplo: Ribeirão da Lavrinha 
(Itapeva). 
− Depósitos de fosfato secundário em grutas calcárias (Grupo 
Açungui). Exemplo: Apiaí (margem esquerda do rio Betari). 

A Tabela 1.LXXXVI relaciona dados de reservas e teores de 
jazidas de fosfato de São Paulo e Santa Catarina; a Tabela 
1.LXXXVII, dados de produção de fosfato de Jacupiranga, São 
Paulo. 

 
TABELA 1.LXXXVI 

Reservas e teores de jazidas de fosfato dos estados de São Paulo e Santa Catarina, nas folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape 

Jazida 
Reserva medida         

(t) 
Reserva indicada           

(t) 
Reserva inferida        

(t) 
P2O5                         

(%) 

Jacupiranga 42.000.000 20.000.000 100.000.000 5,00 
Juquiá:     
Serrote - 2.000.000 - >15,00 
Serrote - 1.000.000 - 10,00 a 15,00 
Guaviruva - - 7.800.000 24,00 a 36,00 
Anitápolis* 41.000.000 - - 8,40 
 - 10.000.000 - 8,50 
 - - 10.000.000 8,40 
Anitápolis** 240.000.000 - - 6,30 
 - 50.000.000 - 6,10 

 
* Minério residual 
** Rocha mineralizada 
Fonte: diversas. 

 



 287  

TABELA l. LXXXVII 
Produção de fosfato de Jacupiranga, São Paulo (Folha SG.22 Curitiba) 

Ano 
Minério                                     

(t) 
Concentrado                      

(t) Referências 

1952     47.500   18.000  
1953     65.100   18.200  
1954     80.100   21.000  
1955     88.500   25.000 Nogueira Filho 
1956   110.800   33.100 (1967) 
1957   124.800   38.100  
1958   111.700   36.100  
1959   131.800   42.400  
1960   196.500   69.100  

1961/1966   270.000   90.000  
1965    134.052   49.000  
1966    237.713   63.000  
1967    527.105   84.000  
1968    247.814   88.000 Morgental et al. 
1969    244.336   80.000 (1975) 
1970 1.353.634 121.000  
1971 1.631.688 165.000  
1972 1.533.200 172.000  
1973 1.700.000 180.000  
1974 2.300.000 240.000  

 
1.5.2.3.2 − Enxofre 

Este elemento tem sido produzido a partir de folhelhos pirobetuminosos da Formação Irati, em escala piloto, na usina de São Mateus do Sul, 
Paraná. A partir do processamento de 2.200 toneladas métricas de folhelho pirobetuminoso, eram produzidas, diariamente, em 1974, 
aproximadamente 17 toneladas métricas de enxofre, como subproduto da extração de óleo (BRUNI; PADULA, 1974). 

Monaco, Zir Filho e Valentini (1974) registraram, para uma área de 81,94 km2 da região de São Mateus do Sul, uma reserva estimada de 
10.000.000 t de enxofre. 
 
5.2.3.3 − Fluorita 

Na área em estudo, há diferentes tipos de mineralizações de fluorita, que correspondem, na quase totalidade dos casos, a pequenas 
ocorrências desse bem mineral: 
− Depósitos pirometassomáticos desenvolvidos em calco-xistos e calcários do Grupo Açungui. Exemplo: Mina Sete Barras, Paraná. 
− Depósitos sob forma de filões, veios e disseminações, em metamorfitos do Grupo Açungui. Paragênese mineral incluindo galena, calcopirita, 
blenda, pirita, malaquita, etc. Exemplos: Braz, Figueira, Furnas, Panelas de Brejaúva, Ribeirão do Rocha. 
− Depósitos sob a forma de filões encaixados em granitoides da Suíte Intrusiva Três Córregos. Exemplos: Volta Grande, Barra do Sete e 
Blum. 
− Depósitos sob a forma de filões encaixados em maciços graníticos das Suítes Intrusivas Serra do Mar e Tabuleiro. Exemplo: pequenas 
ocorrências associadas aos maciços Corupá, Serra do Carambeí e Tabuleiro. 
− Depósitos sob a forma de filões e disseminações em sequências vulcano-sedimentares. Exemplos: pequenas ocorrências relacionadas aos 
Grupos Castro e Campo Alegre. 
− Depósitos sob a forma de filões, veios e disseminações, relacionados a manifestações ígneas alcalinas feldspatóidicas da Suíte Alcalina 
Ribeira do Iguape. Exemplos: pequenas ocorrências ligadas aos corpos alcalinos de Barra do Itapirapuã, Mato Preto e Anitápolis. 
− Depósitos de características não especificadas. Exemplos: Araçarignema, Barra da Ilha, Bocaiúva do Sul, Cananéia, Guarapiava, 
ocorrências da região de Cerro Azul − Rio Branco, Santo Amaro da Imperatriz, sudoeste de José Fernandes e Varginha. 

Mineralizações fluoritíferas como as da mina Sete Barras, aqui admitidas como de caráter pirometassomático, têm sido interpretadas 
como sendo do tipo “stratabound” por certos autores (LOPES et al., 1980). Observa-se, entretanto, que os dados geocronológicos referentes 
ao Grupo Açungui (encaixante das mineralizações) e à Suíte Intrusiva Três Córregos (Granito Itaoca, localizado próximo às mineralizações), 
se contrapõem a essa idéia. 

Na Tabela 1.LXXXVIII, são relacionados alguns dados de reservas e teores da mina Sete Barras, Paraná. 
 

TABELA 1.LXXXVIII 
Reservas e teores de fluorita da mina Sete Barras, Paraná 

Reserva medida     
(t) 

Reserva inferida      
(t) 

Reserva total          
(t) 

CaF2                     
(%) Referências 

700.000 1.300.000 2.000.000 50,00 a 55,00 

100.000 2.900.000 3.000.000 15,00 

Veiga, Matsui e  

Fagundes Filho (1980) 

1.412.241 816.010 2.748.247 43,48 Matsui (1980) 

 
1.5.2.3.4 − Alumínio 

Na área em estudo, ocorrem depósitos bauxíticos de baixo teor na 
região de Lages, Santa Catarina, originados a partir de sienitos 
nefelínicos de manifestações ígneas alcalinas feldspatóidicas da 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Considerando-se todos os 
informes obtidos até o presente sobre esses depósitos, o 
aproveitamento dos mesmos parece se restringir à possibilidade 
de produção de sulfato de alumínio. 

Os depósitos foram estudados por Albuquerque (1968a e b), 
Leprevost (1971), Lindstaedt (1972) e Szubert e Vergara (1975). 

As Tabelas 1.LXXXIX, 1.XC e 1.XCI relacionam, 
respectivamente, dados de reservas medida, indicada e inferida 
para diferentes tipos de minério de alumínio da região de Lages, 
especificando teores de Al2O3, SiO2 e Fe2O3. Os materiais 
quantitativos são classificados em: “minério bauxítico”, “material 
argilo-bauxítico” e “material de alteração bauxítica”. 

As reservas totais são as seguintes (SZUBERT; VERGARA, 
1975):  
− Reserva medida (minério bauxítico): 5.847.500 t; 
− Reserva indicada (material argilo-bauxítico): 54.532.625 t; 
− Reserva inferida (material de alteração bauxítica): 14.305.000 t; 
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− Reserva total geral: 74.685.125 t. 
 

TABELA 1.LXXXIX 
Reservas medidas e teores de Al2O3, SiO2 e Fe2O3 de minério bauxítico da região de Lages, Santa Catarina 

Área 
Reserva                   

(t)  
Al2O3                                   

(%) 
SiO2                                   

(%) 
Fe2O3                      

(%) 

Farinha Seca 4.552.500 51,30 5,30 7,40 

 467.500 48,00 4,00 8,00 

Barreiras 612.500 51,20 6,00 7,10 

Barra dos Índios 215.000 52,00 7,00 7,50 

 
Fonte: Szubert e Vergara (1975) 

 
 

TABELA 1.XC 
Reservas indicadas e teores de Al2O3 e SiO2 de material argilo-bauxítico da 

região de Lages, Santa Catarina 

Área 
Reserva                  

(t) 
Al2O3                                  

(%) 
SiO2                                   

(%) 

Farinha Seca 40.346.900 26,70 11,90 

Barreiras 9.985.100 22,10 10,20 

Faxinal 4.200.625 12,80 - 

 
Fonte: Szubert e Vergara (1975) 

 
 

TABELA 1.XCI 
Reservas inferidas e teores de Al2O3, SiO2 e Fe2O3 de alteração bauxítica da região de Lages, Santa Catarina 

Área 
Reserva                

(t) Al2O3  SiO2 Fe2O3 

Barreiros 898.438 - - - 

Barra dos Índios 8.914.375 33,30 3,40 28,00 

Faxinal 1.328.125 - - - 

Farinha Seca de Cima 3.164.062 - - - 

 
Fonte: Szubert e Vergara (1975) 

 
1.5.2.3.5 − Zircônio 

Este elemento aparece, em concentrações de destaque, em duas 
regiões: Jacupiranga, no nordeste da Folha SG.22 Curitiba, e 
praias da Juréia, de Fora e das Pedras, na Folha SG.23 Iguape. 

Em Jacupiranga, se apresenta sob as formas de baddeleyita 
e zirkelita, associadas à decomposição de um magnetita-
piroxenito ligado à manifestação ígnea alcalina feldspatóidica 
(Suíte Alcalina Ribeira do Iguape) dessa região (HUSSAK; 
PRIOR, 1905; MELCHER, 1954; WHITE; PIERSON, 1974). 

Nas praias de Juréia, de Fora e das Pedras, o zircônio, sob a 
forma de zircão, ocorre juntamente com ilmenita e outros minerais 
pesados nos depósitos sedimentares quaternários dessa área. 
Morgental et al. (1975) registraram, para esses depósitos, teores 
de 2,07 a 6,25% de zircão. 
 
1.5.2.3.6 − Berílio 

Sob as formas de berilo e gadolinita, o berílio ocorre em duas 
regiões do sudeste da Folha SG.22 Curitiba: no topo da serra do 
Tabuleiro e no Morro Pelado. A ocorrência da serra do Tabuleiro 
consiste em filão pegmatítico composto por quartzo (leitoso e 
rosado), biotita, turmalina e berilo, encaixado no Granito 
Tabuleiro, da Suíte Intrusiva Tabuleiro (SCHULZ JÚNIOR; 
ALBUQUERQUE; RODRIGUES, 1970; MONACO; ZIR FILHO; 
VALENTINI, 1974; TRAININI et al., 1978). A ocorrência de Morro 
Pelado corresponde a um pegmatito com gadolinita, encaixado no 
Granodiorito Valsungana, da Suíte Intrusiva Valsungana 
(TRAININI et al., 1978). 
 
1.5.2.3.7 − Magnésio 

Diversos compostos deste elemento, incluindo-se hidróxido de 
magnésio e óxido de magnésio, vêm sendo produzidos pela 
indústria Büschle & Lepper S. A., de Joinville, Santa Catarina, a 
qual utiliza a água do mar como matéria-prima. A usina produtora 
desses compostos está localizada no município de São Francisco 
do Sul, Santa Catarina, sendo única, no gênero, na América do 
Sul. Nos planos de diversificação daquela empresa consta a 
obtenção de outros compostos de magnésio, inclusive 
“descrustan” (óxido hidratado de magnésio) e carbono de 
magnésio (MONACO, 1976). 
 
1.5.2.3.8 − Bário 

Na área em estudo, são conhecidas diversas ocorrências e 
jazidas aparentemente pequenas de barita, correspondendo aos 
seguintes tipos de depósitos: 
− Depósitos relacionados a litologias do Grupo Açungui, 
seguidamente sob a forma de veios e filões. Exemplos: Água 
Clara, Guapiara, Araçazeiro, Campo Chato, Roseira, Tigre, Rio 
São José e São Bento. 
− Depósitos associados ao Granito Três Córregos, sob a forma de 
veios preenchendo zonas cataclasadas. Exemplos: Corda 
Grande, Cordinha, Ribeirão da Lagoa, Ribeirão João Gordo, Sete 
Quedas, Sítio do Augusto e Volta Grande. 
− Depósitos associados ao Granodiorito Valsungana, sob a forma 
de filões encaixados em zonas de falha. Exemplo: Braço do 
Camboriú e Limeira Alta. 
− Depósitos em zonas de falhas limítrofes entre duas unidades 
litoestratigráficas. Exemplos: São Bonifácio (no contato entre 
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Formação Queçaba e Granito São Bonifácio) e Ribeirão da Prata 
(no contato entre Complexo Luiz Alves e Grupo Itajaí). 
− Depósitos associados a manifestações ígneas alcalinas 
feldspatóidicas e carbonatíticas da Suíte Alcalina Ribeira do 
Iguape, ocorrendo sob forma de filões. Exemplos: Barra do 
Itapirapuã, Lages e Juquiá (Serrote). 
− Depósitos associados a zonas fraturadas do ortoconglomerado 
basal da sequência vulcano-sedimentar do Grupo Campo Alegre. 
− Depósitos de características não especificadas, situadas no 
domínio do Grupo Açungui. Exemplos: Bairro do Elias, Bocaiúva 

do Sul, Campestre ou Pulador, Campinhos, Cerro Azul, Minercal, 
Provas e Rio Branco do Sul. 

A Tabela 1.XCII relaciona vários dados de análises químicas 
de baritas de diferentes ocorrências desse bem mineral nas 
folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape. 

No que respeita à produção de barita, o Anuário Mineral 
Brasileiro (1978) registra 37 t produzidas em 1977 no Estado do 
Paraná. Quanto às reservas, Paoliello (1964) assinala 40.000 t 
como sendo a reserva total de Guapiara, enquanto o Anuário 
Mineral Brasileiro (1978) registra 32.000 t como reserva total do 
município de Rio Branco do Sul. 

 
TABELA 1.XCII 

Análises químicas de baritas das Folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape 

Ocorrência ou 
Jazida BaO SO3 SiO2 CaO Fe2O3 Al2O3 + Fe2O3 P.F. Referências 

Serrote 65,68 34,32 - - - - - Knecht et al. (1940) 
Campinhos 59,53 32,08 7,28 0,62 - 0,31 0,18  
 61,77 32,94 3,80 0,65 - 0,43 0,33  
Campo Chato 61,24 32,54 4,40 0,40 - 1,20 0,24  
 63,61 33,61 1,58 0,60 - 0,20 0,20  
Itapirapuã 63,80 33,16 2,62 0,06 - 0,22 0,38 Leprevost (1948a) 
Rio Branco 59,41 31,99 7,48 0,53 - 0,36 0,20  
 61,48 35,49 0,30 2,16 - 0,44 0,10  
 55,36 34,66 5,21 4,04 - 0,52 0,14  
Roseira 64,18 33,13 0,97 0,48 - 0,56 0,46  
 63,96 33,23 0,58 0,96 - 0,72 0,44  
 63,26 33,43 0,15 2,20 - 0,40 0,52  
 63,52 33,36 0,46 1,82 - 0,32 0,50  
 62,29 32,51 4,28 0,28 - 0,14 0,25  
 60,22 31,59 7,38 0,40 - 0,20 0,52  
Água Clara 58,53 31,00 7,54 0,50 - 1,90 0,64  
Provas 64,48 33,24 1,64 0,08 - 0,06 0,51  
São Bento 65,00 34,00 - - - - - Kaefer e Algarte 
 65,20 33,90 - - 0,08 - - (1972b) 
Cerro Azul 55,30 29,30 - - 1,90 - -  
Corda Grande 60,40 33,60 6,90 - <0,10 - - Morgental et al. (1975) 

 
1.5.2.3.9 − Quartzo 

Na área em estudo, o quartzo, cuja produção se destina à 
indústrias siderúrgica e cerâmica, bem como a uso como pedra 
ornamental, tem sido extraído de muitos filões e pegmatitos 
encaixados em diferentes granitos e granitoides, micaxistos e 
outras litologias. As jazidas se concentram em duas regiões: no 
sudeste da Folha SG.22 Curitiba (filões encaixados nos granitos 
Major Gercino e Nova Trento, no Granodiorito Valsungana, etc.) e 
no nordeste da Folha SG.22 Curitiba e na Folha SG.23 Iguape 
(filões e pegmatitos do Vale do Ribeira, encaixados em litologias 
do Grupo Açungui e de outras unidades litoestratigráficas). 

O quartzo pode ser encontrado sob as seguintes formas: 
róseo, enfumaçado, leitoso, rutilado e cristal de rocha. 

 
1.5.2.3.10 − Feldspato 

Na área em estudo, existem algumas jazidas desse bem mineral, 
de onde o mesmo tem sido ou pode vir a ser extraído objetivando 
sua utilização na indústria cerâmica ou como material fundente. 
Essas jazidas correspondem aos seguintes tipos de depósitos: 
− Depósitos de pegmatitos localizados no sudeste da Folha 
SG.22 Curitiba, encaixados no Granodiorito Valsungana, Granito 
Nova Trento e Complexo Luiz Alves. Exemplos: Braço do 
Camboriú, Morro Pelado, Pinheiral, Nova Trento, Bugre, Areias de 
Cima e Indaial. 
− Depósitos relacionados a zonas de alteração intempérica do 
Granodiorito Valsungana e do Granito Cunhaporanga. 
− Depósitos associados a manifestações ígneas alcalinas 
feldspatóidicas da Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Exemplo: 
Altos do Rio Pinheiros/Anitápolis (feldspato alcalino como sub-
produto da mineração de apatita). 
 
1.5.2.3.11 − Micas 

Biotita, muscovita e vermiculita são os tipos de micas que 
ocorrem na área em estudo, podendo ser agrupadas nos 
seguintes tipos de depósitos: 
− Concentrações de vermiculita em litologias de manifestações 
ígneas alcalinas feldspatóidicas da Suíte Alcalina Ribeira do 

Iguape. Exemplos: Altos do Rio Pinheiros (Anitápolis), Lages, 
Jacupiranga e Juquiá (Serrote). 
− Concentrações de vermiculita relacionadas a corpos básicos-
ultrabásicos. Exemplos: Piên e Ribeirão do Meio. 
− Concentrações de muscovita e biotita em corpos pegmatíticos. 
Exemplos: Miracatu e Luiz Alves. 
 
1.5.2.3.12 − Asbestos 

Há poucos informes sobre a existência de asbestos na área em 
estudo. São conhecidas pequenas concentrações desse bem 
mineral relacionadas a corpos ultrabásicos e carbonáticos dos 
grupos Brusque e Açungui, bem como concentrações ligadas a 
intrusivas alcalinas feldspatóidicas e carbonatíticas da Suíte 
Alcalina Ribeira do Iguape (Jacupiranga). 
 
1.5.2.3.13 − Talco 

Ocorrências e pequenas jazidas desse bem mineral, sob a forma 
de corpos lenticulares e massas irregulares, podem ser 
agrupadas, na área em estudo em: 
− Depósitos de alteração de rochas ultrabásicas dos complexos 
Luiz Alves e Paraíba do Sul. 
− Depósitos relacionados a dolomitos do Grupo Açungui. 

Diversos autores já estudaram essas concentrações minerais, 
destacando-se os trabalhos de: Knecht et al. (1940); Oliveira 
(1945); Moraes (1956); Moraes e Pinheiro (1956); Paoliello (1964); 
Knecht (1964); Carvalho (1973); Monaco, Zir Filho e Valentini 
(1974); Algarte et al., (1974); Morgental et al. (1975); Batolla 
Júnior et al. (1977b). 

Entre as jazidas e ocorrências de talco citam-se as de: 
Abapã, Lumber, Pedra do Chapéu, Serra do Guaraú, Serra do Rio 
Branco, Socavão, Ana Moura, Antunes, Antunes do Meio, Biscaia, 
Boa Vistinha, Pocinho, Quilombo, Ribeirão da Cruz, 
Ribeirãozinho, São José, Fazenda Limeira, Figueira, Sakamoto, 
Rio Peropava, Salto do Rio Guaraú, Jaguaricatu, Varzeão, 
Capivari, Castro, Cerrado, Itaiacoca, Batatal, Fazenda Pouso Alto, 
Borda (Cerne), Córrego do Engenho, Espraiado, Fazenda dos 
Japoneses, Fazenda Pindaúva, Itapirangui, Peropava, Rio do 
Azeite, Salmoura, Sítio José Batista, Sítio Cipriano, Vamiranga. 
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A Tabela 1.XCIII relaciona alguns dados de análises químicas de talcos da área em estudo. 
 
 

TABELA 1.XCIII 

Análises químicas de talcos das Folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape 

Procedência 
SiO2       
(%) 

Al2O3        
(%) 

Fe2O3         

(%) 
FeO        
(%) 

MnO 
(%) 

MgO 
(%) 

CaO  
(%) Referências 

Fazenda Limeira 60,70 0,70 2,16 - - 31,00 0,66 Carvalho 
Figueira 57,95 1,13 2,72 - - 31,02 2,66 (1973) 
Guaraú 62,60 tr. 3,94 - - 29,83 tr.  
 60,44 1,42 0,64 2,60 - 29,69 0,37  
 59,28 2,79 1,31 3,99 - 28,46 0,55 
 60,96 0,75 4,65 - - 28,00 0,15 
Vamiranga 54,60 1,80 8,90 - - 25,30 0,50 
Sítio Sipriano 58,50 0,60 1,60 - - 30,80 0,30 
 58,40 1,20 1,70 1,90 - 30,60 0,30 
 58,30 0,40 1,60 1,60 - 30,80 0,40 

 
 
Morgental et al. 
(1975) 

 59,40 0,20 1,60 1,40 - 30,60 0,30  
 60,20 0,60 1,50 1,70 - 30,70 0,30  
 59,40 0,20 1,20 1,60 - 30,80 0,40  
Mina São José 62,90 0,26 0,34 - - - -  
Ribeirãozinho 61,05 1,02 1,28 - tr. 29,51 2,01 Rodrigues et al. 
 61,20 0,20 0,80 - tr. 29,51 2,01 (1977a) 
 62,67 tr. 0,64 - tr. 30,64 0,44  
 61,60 0,60 1,50 - tr. 29,35 1,40  

 
1.5.2.3.14 − Grafita 

Depósitos de grafita, aparentemente de pequeno valor 
econômico, são conhecidos, na área em estudo, em duas 
regiões: 
 − no vale do Ribeira (nordeste da Folha SG.22 Curitiba e Folha 
SG.23 Iguape), associados a metamorfitos do Complexo Embu e 
do Grupo Açungui; 
− na região sudeste da Folha SG.22 Curitiba, ligados a 
metamorfitos do Grupo Brusque.  

Entre aqueles depósitos do vale do Ribeira, citam-se os de 
Rio Etá, Prainha, Rio São Lourenço, Rio Quilombo, Rio Turvo, 
Córrego das Lavras, Fazenda Ab-Azar, Dois Irmãos, Rio 
Quilombo e Sete Barras. Os depósitos do sudeste da Folha 
SG.22 Curitiba são os de Batéias de Brusque e Limeira Alta. 
Informes sobre a geometria e teores de carbono fixo dos corpos 
mineralizados constam nos trabalhos de Knecht et al. (1940); 
Kaefer e Algarte (1972b); Monaco, Zir Filho e Valentini (1974); 
Morgental et al. (1975); Kaul (1976c). Os teores de carbono fixo 
variam aproximadamente entre 2,5 e 15%. 

 
1.5.2.4 − Minerais de elementos radioativos e de terras raras 
 
1.5.2.4.1 − Urânio 

No domínio das folhas SG.22 Curitiba, SG.21 Asunción e SG.23 
Iguape, são conhecidos dois tipos de mineralização uraníferas: 
− Concentrações junto às manifestações ígneas alcalinas de 
Jacupiranga, Estado de São Paulo. Trata-se de depósitos de 
zirkelita em piroxenitos (HUSSAK, 1892 apud ARGENTIÈRE, 
1954) e de sulfeto uranífero em carbonatitos (MELCHER, 1965). 
− Concentrações na base da Formação Rio Bonito, na área da 
Fazenda Monte Alegre, município de Telêmaco Borba, Estado do 
Paraná, que consiste em indícios de urânio depositado em 
ambiente sedimentar litorâneo − zonas de mangues costeiros 
cortados por canais arenosos (REBELO; CAMARGO, 1982). 
 
1.5.2.4.2 − Tório 

Concentrações significativas de tório ocorrem, na área em estudo, 
constituindo quatro tipos distintos de mineralizações: 
 − Em carbonatitos das intrusivas Barra do Itapirapuã e Mato 
Preto, da Suíte Alcalina Ribeira do Iguape, com até 3,8% ThO2 
(MORAES; PINHEIRO, 1956; LOUREIRO; TAVARES, 1978); 
− Associadas à galena, em lentes de calcário do Grupo Açungui 
cortadas por diques graníticos e quartzo-sieníticos, revelando 
teores de 0,67 a 9,91% ThO2 (WHITE; PIERSON, 1974); 
− Em diques de riolito intrusivos no Granito Serra do Carambeí 
(FELIPE; SANTOS, 1980); 
− Em zonas de falhas do Granito Joaquim Murtinho, nas 
proximidades de Piraí do Sul (FELIPE; SANTOS, 1980). 
 

1.5.2.4.3 − Terras Raras 

Estes elementos ocorrem, na área em estudo, em três situações 
geológicas diferentes: 
− Concentrações em intrusivas alcalinas feldspatóidicas da Suíte 
Alcalina Ribeira do Iguape: Barra do Itapirapuã, Lages, Mato Preto 
e Juquiá/Serrote (BORN, 1971; AUMOND, 1977; LOUREIRO; 
TAVARES, 1978; SCHEIBE, 1979). 
− Concentrações em diques pegmatíticos constituídos por 
feldspato, quartzo, mica esverdeada, gadolinita e fluorita, 
localizados em Morro Pelado, na área do Granodiorito 
Valsungana (TRAININI et al., 1978). 
− Concentrações em camadas pleistocênicas da Formação 
Guabirotuba (lantanita) nos arredores da cidade de Curitiba 
(COUTINHO, 1955b). 
 
1.5.2.5 − Pedras Preciosas e Semipreciosas 
 
1.5.2.5.1 − Diamante 

No âmbito da Folha SG.22 Curitiba, são conhecidas, desde o 
século passado, mineralizações de diamante no Estado do 
Paraná, concentradas em dois distritos diamantíferos: Tibagi, 
localizado pouco mais de 100 km a noroeste de Curitiba, e Porto 
Amazonas, algumas dezenas de quilômetros a oeste de Curitiba. 
O diamante se encontra em depósitos conglomeráticos 
pleistocênicos. Não há notícias, até o presente, da existência de 
rochas matrizes desses diamantes (kimberlitos). Como hipótese, 
admite-se que o alojamento de tais rochas estaria relacionado ao 
surgimento do Arco de Ponta Grossa, sendo a época mais 
provável desse alojamento situada entre o final do Cretáceo e o 
início do Terciário. Na bibliografia geológica, inúmeros trabalhos 
se referem a essas áreas diamantíferas do Paraná, citando-se, 
entre esses, os de Derby (1878); Campos (1908); Oliveira (1912, 
1916); Moraes Rego (1930b); Oppenheim (1936); Guimarães 
(1961); Guimarães, D. (1964)); Verwoerd (1970); Kaefer e Algarte 
(1972b); Barelli e Leite (1974); Leite (1974); Leite, Barelli e Brandt 
Neto (1976); Batolla Júnior et al. (1977b); Barelli (1977); Svisero 
(1979) e Silva (1980a). 

Em Santa Catarina, são conhecidos “pipes” kimberlíticos junto 
às manifestações ígneas alcalinas feldspatóidicas de Lages, nas 
proximidades do rio da Ponte Grande, zona suburbana da cidade 
de Lages (SCHEIBE, 1978, 1979). 

 
1.5.2.5.2 − Ametista 

Este bem mineral ocorre no sudoeste e sul da Folha SG.22 
Curitiba (estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, em 
menor extensão, Paraná), associado aos derrames basálticos da 
Formação Serra Geral. Localiza-se, comumente, nas zonas 
vesiculares desses derrames, predominando na região do Alto 
Uruguai. No Estado do Rio Grande do Sul, são conhecidos 
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jazimentos nos municípios de Alpestre, Caiçara, Erechim, 
Frederico Westphalen, Iraí, Nonoai, Palmeira das Missões, 
Palmitinhos, Planalto, Rodeio Bonito e Tenente Portela; em Santa 
Catarina, nos municípios de Águas de Chapecó, Alto Alegre, 
Campos Novos, Caibi, Caxambu do Sul, Itapiranga, Mondaí, 
Palmitos e São Carlos. No Paraná, são conhecidos jazimentos no 
município de Palmas. 

 
1.5.2.5.3 − Calcedônia 

Muitas ocorrências de calcedônia e sua variedade ágata existem 
associadas aos derrames basálticos da Formação Serra Geral, no 
âmbito da Folha SG.22 Curitiba. As ocorrências estão 
concentradas na região do Alto Uruguai (municípios de Iraí, 
Palmeira das Missões e outros) e no planalto de Guarapuava 
(serra da Esperança e Pedras Lavradas). Jaspe já foi assinalado 
no curso do rio Tibagi. 

Variedades de calcedônia têm sido encontradas também em 
outros ambientes, como por exemplo em zonas de falha do 
Granito Serra do Cambeí e junto às mineralizações de níquel de 
Ribeirão do Joelho (Jacupiranga). 

 
1.5.2.6 − Materiais de Construção 
 
1.5.2.6.1 − Rochas Carbonáticas 

Sob a designação de rochas carbonáticas, relacionam-se, aqui, 
vários tipos de litologias da área em estudo que estão sendo ou 
poderão vir a ser utilizados na produção de cimento do tipo 
“Portland”, cal, pó corretivo de solo, mármore comercial, material 
de revestimento de estradas, fundente siderúrgico, material para 
indústrias de adubos, rações avícolas, borracha, papel, vidros, 
bem como para indústria ótica. Essas litologias pertencem a 
diversas unidades litoestratigráficas; compreendem mármores, 
calcários, dolomitos, travertinos, mármores-ônix, margas, níveis 
calcíferos, carbonatitos, calcita e concheiros naturais. Exemplos:  
− Mármores do Complexo Paraíba do Sul: jazidas de Barra do 
Turvo, Juquiá, Miracatu, Ribeirão Taquarussú, Taquaral e Tigre. 
− Mármores e dolomitos do Grupo Açungui: jazidas de Abapã, 
Adrianópolis, Almirante Tamandaré, Areado, Avencal, Barro 
Branco, Batéias, Bocaiúva do Sul, Bombas, Buraco do Inferno, 
Butiazal, Cachimba, Campinhos, Canelão, Capivari, Castro, Cerro 
Azul, Cláudio, Colombo, Colônia Santa Maria, Córrego Soares, 

Espírito Santo, Estrada do Cerne, Estrada Vuturuvu dos 
Bentos−Avencal, Fazenda Olho D'água, Fazenda Piedade, 
Fazenda Varzeão, Furnas, Guapiara, Ibaiti, Imbuial, Itacuri, 
Itaiacoca, Itambé, Itaperuçu, Itapeva, Jaguariaíva, Lageado, 
Lancinhas, Laranjeiras, Lavrinha, Madre, Pedreira Bananal, 
Pedreira Marmorina, Piraquara, Pulador, Rio Batatal, Rio Branco 
do Sul, Rio Tacaniça, Roseira, Saivá, Santaria, Serra da Areia, 
Socavão, Timoneira, Toquinhas, Tranqueira, Vila de Curriol e 
Xiririca. 
− Mármores, calcários e dolomitos do Grupo Brusque (Formação 
Botuverá): jazidas das regiões de Vidal Ramos, Botuverá, Arroio 
do Cedro, Itajaí e Balneário de Camboriú, 
− Mármores como enclaves do Granodiorito Valsungana: jazidas 
de Guarnieri, Cedro, Braço do Camboriú, Serra do Rio Pequeno e 
Canziani. 
− Rochas carbonáticas das formações gonduânicas: níveis 
calcíferos (na Formação Rio Bonito e no Membro Serrinha da 
Formação Rio do Rasto), margas (na Formação Irati) e calcários 
oolíticos (nas formações Serra Alta e Teresina). 
− Carbonatitos da Suíte Alcalina Ribeira do Iguape: jazidas de 
Barra do Itapirapuã, Jacupiranga (Cajati), Itapirapuã, Mato Preto, 
Juquiá (Serrote), Altos do Rio Pinheiros (Anitápolis) e Lages 
(Fazenda Varela). 
− Travertinos do Grupo Açungui: jazidas de Bairro dos Frias 
(Barra do Turvo), Ribeirão Mato Preto e Sítio Sapoti (Eldorado 
Paulista). 
− Mármores-ônix do Grupo Açungui: jazidas da estrada Ribeira − 
Ribeirão do Rocha e de Furnas (município de Iporanga). 
− Margas da Formação Guabirotuba (bacia de Curitiba): jazida do 
Bairro do Seminário. 
− Calcita do Grupo Açungui e do Complexo Paraíba do Sul: 
jazidas e ocorrências dos municípios de Apiaí (mina Casa Velha, 
serra das Lavras, sítio Morro Preto, Passa Vinte, Rio Acima), 
Eldorado Paulista (Batatal, Indaiatuba, Sítio Christovam), 
Iporanga (Furnas) e Jacupiranga (rio Jacupiranguinha). 
− Concheiros naturais, localizados na planície costeira: Biguaçu, 
Cananéia, Florianópolis, Iguape, Joinville, Palhoça, Porto Belo, 
São Francisco do Sul, São José e Tijucas. 

As Tabelas 1.XCIV, 1.XCV e 1.XCVI mostram dados de 
reservas de vários tipos de rochas carbonáticas, respectivamente, 
dos estados de Santa Catarina, São Paulo e Paraná. 

 
 

TABELA 1.XCIV 

Reservas de rochas carbonáticas do Estado de Santa Catarina, Folha SG.22 Curitiba 

Litologia, Utilização 
Reserva Medida 

(t) 
Reserva Indicada 

(t) 
Reserva Inferida 

(t) 
Reserva Total  

(t) Referências 

Grupo Brusque:      
Calcário para cimento - - - 40.300.000 Vergara e Machado 
Calcário para corretivo - - - 16.850.000 (1976) 
Mármore - - -   2.124.000  
Grupo Brusque:      
Calcário - - - 64.271.000  
Dolomito - - -      912.000 Anuário Mineral 
Calcário                         
(não especificado) 

53.741.000 12.033.000 4.683.000 71.423.000 Brasileiro (1978) 

 
 

TABELA 1.XCV 
Reservas de rochas carbonáticas do Estado de São Paulo, Folha SG.22 Curitiba 

Litologia 
Reserva Medida 

(t) 
Reserva Indicada 

(t) 
Reserva Inferida 

(t) 
Reserva Total  

(t) 

Calcário 994.466.000 402.217.000 258.289.000 1.654.972.000 

Calcita - - -            374.000 

    (96,6% CaCO3) 

Dolomito   58.948.000    80.000.000 100.000.000 238.948.000 

 
Fonte: Anuário Mineral Brasileiro (1978) 



 292  

 
TABELA 1.XCVI 

Reservas de rochas carbonáticas do Estado do Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Litologia 
Reserva Medida 

(t) 
Reserva Indicada 

(t) 
Reserva Inferida 

(t) 
Reserva Total  

(t) 

Calcário 1.821.076.000 1.272.637.000 1.597.166.000 4.690.879.000 

Dolomito   191.198.000      20.708.000      30.298.000    242.204.000 

 
Fonte: Anuário Mineral Brasileiro (1978) 

 
1.5.2.6.2 − Ardósias 

Situam-se no Estado de Santa Catarina, domínio do Grupo Itajaí, 
as principais jazidas de ardósias da área em estudo. Citam-se, 
como exemplos, as jazidas de Herbert Schmidt, Ribeirão São Luiz 
e Mauro Vanelli. Trata-se, supostamente, de ardósias resultantes 
de metamorfismo de contato causado por intrusões ácidas em 
sedimentos do Grupo Itajaí (KAUL, 1976c). 

 
1.5.2.6.3 − Granitos e Granitoides 

Diferentes tipos de granitos e granitoides, no que respeita a cor, 
granulometria e estruturas, são explorados, na Folha SG.22 
Curitiba, como material de construção. As explorações ou 
“pedreiras” estão localizadas, principalmente, nos maciços 
graníticos Armação, Anhangava, Guabiruba, São Miguel, Serra do 
Carambeí, Subida, Três Córregos e Morro Redondo, bem como 
no Granodiorito Valsungana. 

 
1.5.2.6.4 − Quartzitos 

Em algumas áreas da Folha SG.22 Curitiba existem afloramentos 
de quartzitos (“pedreiras”) que estão sendo ou poderão vir a ser 
explorados como material de construção (como brita, pedra de 
revestimento e pisos, material cerâmico, material para indústria 
do vidro, etc.). Tais quartzitos são litologias pertencentes aos 
complexos Luiz Alves e Paraíba do Sul, bem como aos grupos 
Açungui e Itajaí. 

 
1.5.2.6.5 − Arenitos 

Alguns afloramentos de arenitos da Formação Botucatu e grupos 
Itajaí e Itararé têm sido explorados, na área em estudo, 
destinando-se os materiais desmontados à confecção de lajes, 
lajotas e rebolos, à utilização como brita ou areia, etc. 

 
1.5.2.6.6 − Argilas 

Estão sendo explorados, na Folha SG.22 Curitiba, depósitos de 
argilas relacionados às planícies aluviais (aluviões holocênicas e 
pleistocênicas), bem como depósitos resultantes de alteração de 

argilitos da Formação Guabirotuba, de siltitos e folhelhos do 
Grupo Itararé e da Formação Ponta Grossa, de siltitos e tufitos do 
Grupo Campo Alegre e, enfim, resultantes de alteração de 
litologias alcalinas feldspatóidicas da Suíte Alcalina Ribeira do 
Iguape (sobretudo em Banhadão) e de certas litologias dos 
complexos Paraíba do Sul, Luiz Alves e Canguçu. A utilização 
mais comum desses materiais tem sido na indústria cerâmica. 

 
1.5.2.6.7 − Caulim 

Nas folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, existem várias jazidas 
e ocorrências de caulim, resultantes da alteração de litologias 
pertencentes a diferentes unidades litoestratigráficas ou 
resultantes de processos sedimentares: 
− Depósitos originados pela alteração de lavas riolíticas e 
traquíticas, tufos e brechas vulcânicas do Grupo Campo Alegre; 
− Depósitos formados pela alteração de rochas graníticas ricas 
em feldspatos, pertencentes à Suíte Intrusiva Três Córregos e aos 
complexos Paraíba do Sul e Canguçu; 
− Depósitos oriundos da alteração de pegmatitos feldspáticos, 
encaixados em diferentes unidades litoestratigráficas; 
− Depósitos sedimentares quaternários da Formação Pariquera-
açu, e paleozoicos do Grupo Itararé. As principais acumulações 
de caulim são as relacionadas ao Grupo Campo Alegre. 

Descrições dessas jazidas e ocorrências, algumas vezes com 
informes sobre qualidade e reservas dos materiais caulínicos, 
foram feitas por vários autores, entre os quais: Carvalho (1936b), 
Knecht et al. (1940), Leprevost (1947b), Moraes e Pinheiro (1956), 
Albuquerque et al. (1971), Franco et al. (1972), Osório e Moreira 
(1974), Morgental et al., (1975), Kaul (1976c), Aumond et al. 
(1977), Batolla Júnior et al. (1977b), Daitx e Carvalho (1980) e 
Pressinotti e Pressinotti (1980). 

Na Tabela 1.XCVII, relacionam-se dados de análises 
químicas de caulins de várias jazidas do Paraná; na Tabela 
1.XCVIII, características físicas de caulins de duas jazidas deste 
mesmo estado; na Tabela 1.XCIX, dados de reservas medidas de 
caulim de Santa Catarina e Paraná. 

 
 

TABELA 1.XCVII 

Análises químicas de caulins do Paraná, Folha SG.22 Curitiba 

Jazida P.F. SiO2 Fe2O3 Al2O3 MnO CaO MgO Referências 

Fazenda Legat, Antonina  6,24 73,28 4,00 - tr. 0,10 0,80  
  7,10 70,22 1,60 - neg. 0,25 0,75  
Rio do Poço, Piraquara 11,02 49,74 2,41 - neg. 2,90 0,12  
 12,26 42,74 1,00 - neg. 0,45 0,25  
Tomoneira, Colombo   8,23 67,88 3,22 - neg. 3,20 3,11  
Colombo, Colombo   6,31 51,87 3,20 - neg. 0,10 0,95  
   3,98 65,34 3,60 - neg. 0,15 1,30  
   6,78 49,30 2,80 - neg. 0,10 1,05  
   5,93 58,76 4,43 - neg. neg. 1,01  
Capivari, Imbuial   6,86 67,14 4,03 - neg. 3,40 0,72  
   9,20 65,13 4,80 - neg. 0,91 1,44  
Pedra Preta, Imbuial   4,30 60,50 1,53 - neg. 0,10 1,39  
Palmeirinha, Cerro Azul   5,02 65,69 4,03 - - 2,80 2,24  
Itaperuçu, Cerro Azul   7,02 54,20 - 29,20 - 5,30 4,23  
 10,25 55,20 4,83 - neg. 4,30 4,05  
 13,30 48,00 neg. - neg. 0,60 0,14  
 11,72 49,20 2,41 - neg. 1,50 2,86 Leprevost 
   8,97 58,79 2,41 - neg. 1,65 1,85 (1947b) 
Col. D. Augusta, Curitiba   8,39 55,61 4,40 - tr. 0,10 0,55  
Ferraria, Campo Largo 11,44 47,73 2,82 22,98 - 13,70 1,02  
 11,98 45,68 2,41 37,59 0,42 1,00 0,43  
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Bolinete, Campo Largo 10,78 46,98 - 40,40 - neg. 1,13  
 14,38 44,10 0,72 - - neg. 0,94  
 11,00 45,70 2,82 - neg. 1,10 1,50  
 10,80 47,24 1,61 - neg. 2,00 0,06  
 12,32 48,38 1,61 - neg. 0,70 1,55  
Thomaz Coelho,  Campo Largo 11,80 44,28 1,37 40,35 neg. 0,40 0,50  
 12,52 46,24 1,04 39,11 neg. 0,20 0,40  
Rio Verde de Cima, Araucária 12,26 44,60 3,22 38,58 neg. 0,10 0,99  
Bugre, Campo Largo 
Guabiroba, Campo Largo 
Faz. São Carlos, Campo Largo 
Boqueirão, Campo Largo 

12,78 
11,82 

- 
- 

50,06 
51,39 
77,50 
81,00 

1,60 
2,79 
0,40 
0,40 

33,40 
31,21 
13,70 
12,30 

neg. 
neg. 

- 
- 

0,70 
0,70 
0,10 
0,10 

0,40 
0,32 
0,20 
0,30 

Rodrigues et 
al. (1977a) 

 
 

TABELA  1.XCVIII 

Características físicas de caulins do Paraná, Folha SG.22-Curitiba 

Jazidas 
Características 

Bugre Guabiroba 

Cor branco róseo 
pH               6,80               7,00 
Umidade (%)               1,40               1,39 
Higroscopicidade (%)               3,03               3,07 
Densidade absoluta               2,64               2,58 
Densidade aparente               0,72               0,68 
Tamanho da partícula (%)           100           100 
Mobilidade (%)             90             95 
Absorção (%)             29,32             29,32 
Índice comparativo             12,50             13,97 

 
Fonte: Rodrigues et al. (1977a) 

 
 

TABELA 1.XCIX 
Reservas medidas de caulim de Santa Catarina e Paraná, na Folha SG.22 Curitiba 

Município 
Reserva Medida                          

(t) 

Campo Alegre, SC 3.528.000 
Jaraguá do Sul, SC 1.183.000 
São Bento do Sul, SC     704.000 
Balsa Nova, PR      35.000 
Campo Largo, PR    600.000 
Curitiba, PR    175.000 
Jaguariaíva, PR    331.000 
São José dos Pinhais, PR 1.850.000 

 
Fonte: Anuário Mineral Brasileiro (1978) 

 
1.5.2.6.8 − Areia 

Inúmeras são as jazidas de areia localizadas nas folhas SG.22 
Curitiba e SG.23 Iguape. A maior parte dessas jazidas 
corresponde a depósitos sedimentares holocênicos e 
pleistocênicos, tanto fluviais quanto marinhos; as restantes 
correspondem a camadas arenosas friáveis das formações Rio 
Bonito e Furnas e do Grupo Açungui. 
 
1.5.2.6.9 − Saibro 

Este bem mineral, de composição essencialmente feldspática, e 
predominantemente empregado, no caso presente, em obras 
rodoviárias, é conhecido em alguns locais das folhas SG.22 
Curitiba e SG.23 Iguape, tendo-se originado pela alteração 
intempérica incompleta de alguns maciços graníticos (Itaoca, São 
Miguel, Tabuleiro, Três Córregos e Valsungana) e litologias 
feldspáticas leucocráticas pertencentes aos complexos Luiz 
Alves, Itatins, Paraíba do Sul e Canguçu. 
 
1.5.2.6.10 − Cascalho 

Muito empregado na construção civil e em obras rodoviárias, o 
cascalho é um bem mineral comum na área em estudo, 
notadamente no leste da Folha SG.22 Curitiba. Suas jazidas se 
localizam em conglomerados holocênicos e pleistocênicos, bem 
como em conglomerados dos grupos Campo Alegre e Itajaí 
(Conglomerado Baú). 
 
1.5.2.7 − Águas Minerais 

Existem cerca de quarenta fontes de águas minerais na área em 
estudo, restritas à Folha SG.22 Curitiba e distribuídas entre os 
estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São 
Paulo. A maior parte dessas fontes está situada em terrenos 
basálticos da Formação Serra Geral, terrenos graníticos do leste 
de Santa Catarina (extremo sudeste da Folha SG.22 Curitiba) e 
terrenos metamórficos do Grupo Açungui (localizados entre os 
granitos Três Córregos e Cunhaporanga, no nordeste da Folha 
SG.22 Curitiba). 

Na Tabela 1.C, dá-se a relação dessas fontes, bem como sua 
localização, por estado, e características químicas e térmicas. 
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TABELA 1.C 
Fontes de águas minerais e suas características, nos estados de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo,  

na Folha SG.22 Curitiba 

Fonte Estado Característica da Água 

Água Boa Vista Paraná Bicarbonatada sódica, radioativa, mesotermal 
Águas da Prata Santa Catarina - 
Águas de Chapecó Santa Catarina Sulfurosa 
Águas Mornas Santa Catarina Alto teor em sílica, temperatura entre 38-40oC 
Águas Santa Clara Paraná Carbonatada sódica, de elevada alcalinidade, hipotermal 
Antônio Carlos Santa Catarina - 
Arapongal São Paulo - 
Blumenau Santa Catarina - 
Caldas da Imperatriz Santa Catarina Oligomineral, radioativa (tório), temperatura entre 15,0-39,5oC 
Casa Grande ? - 
Chapecó Santa Catarina Cloro-bicarbonatada e sulfatada sódica, radioativa 
Durks Rio Grande do Sul Hipotônica, bicarbonatada sódica, alcalinidade elevada. (Não é água termal) 
Estância do Aú Paraná Oligo-metálica 
Fazenda Estrelas Paraná (Localizada em terrenos calcários) pH de 7,7 
Bandeirantes Paraná Cloro-bicarbonatada, sulfatada, termal 
Dorizon Paraná - 
De Mel Rio Grande do Sul Cloro-bicarbonatada e sulfatada sódica, radioativa 
Do Prado Rio Grande do Sul Cloro-bicarbonatada e sulfatada sódica, radioativa, temperatura entre 30,0 – 

35,5oC 
Guarapuava Paraná Hipotermal, radioativa 
Ilha Grande Santa Catarina Cloro-bicarbonatada e sulfatada sódica, radioativa e termal 
Ilha Redonda Santa Catarina - 
Iraí Rio Grande do Sul Bicarbonatada, cloro-sódio-sulfetada, termal e radioativa, temperatura de 36o 

C. (Estação de hidroterapia) 
Itaí Rio Grande do Sul Hipotônica, bicarbonatada sódica, elevada alcalinidade, não é termal. 

(Estação de hidroterapia) 
Itaperussu Rio Grande do Sul - 
Lambedor Paraná - 
Ouro Fino Paraná Alcalino-terrosa, temperatura de 19o C, pH de 6,8, localizada em calcários 

dolomíticos 
Palhoça Santa Catarina - 
Pérola ? (Localizada em terrenos dolomíticos) pH de 7,8 
Piratuba Santa Catarina - 
Santa Clara Paraná Água Sulfurosa 
Santo Amaro da 
Imperatriz 

Santa Catarina - 

São Bonifácio Santa Catarina - 
São Carlos Santa Catarina Alcalina, bicarbonatada, sulfurosa, temperatura de 30oC 
São José Santa Catarina - 
Sarandi Rio Grande do Sul (Localizada em terrenos basálticos) 
Sítio do Areado São Paulo - 
Toquinhas Paraná (Localizada em epicalcário dolomítico) 
Tranqueira Paraná Alcalino-terrosa, localizado em epicalcário dolomítico. (Água mineral “Timbu”) 
Valões Santa Catarina Bi-carbonatada sódica, alcalinidade elevada 
Vila Branca (Varzeão) Paraná Alcalino-terrosa e calco-magnesiana (localizada em epicalcário dolomítico) 
Vicente Dutra Rio Grande do Sul Alto teor de enxofre, termal 

 
1.5.3 – Possibilidades metalogenéticas 

O nível de conhecimento das diferentes unidades 
litoestratigráficas das folhas SG.22 Curitiba, SG.21 Asunción e 
SG.23 Iguape alcançado no presente trabalho permite que se 
arrole, com razoável margem de segurança, suas possibilidades 
metalogenéticas reais e potenciais. 

A) Complexos Luiz Alves, Itatins e Serra Negra 

− Depósitos de Fe e Fe-Mn do tipo “banded iron formation” (BIF), 
predominantemente magnetíticos. 

− Depósitos de Fe-Ti (magnetita titanífera) e de Ni e Cu, 
relacionados a corpos máficos e ultramáficos. 

− Depósitos de sulfetos vulcanogênicos de Cu e Zn em 
sequências parametamórficas de alto grau. 

− Mineralizações associadas a sequência do tipo greenstone: Cr, 
Ni, Au, Ag, Cu-Zn e Fe. 

− Talco relacionado a alteração de corpos ultramáficos. 
− Pegmatitos quartzo-feldspáticos com muscovita. 

B) Complexo Paraíba do Sul 

− Filões de quartzo com pirita aurífera encaixados em gnaisses, 
anfibolitos, micaxistos ou clorita-xistos. 

− Talco e asbestos relacionados à alteração de corpos 
ultramáficos. 

− Mineralizações associadas a sequências do tipo greenstone: Cr, 
Ni, Au, Ag, Cu-Zn e Fe. 

− Lentes de mármore dolomíticos encaixados em gnaisses e 
metatexitos. 
− Depósitos de manganês, de enriquecimento supergênico. 

C) Grupo Setuva e Complexo Embu 

− Depósitos de Cu, Pb-Zn, Fe, Ag e As, do tipo vulcano-
sedimentar. 

− Depósitos de Fe (quartzitos ferríferos). 
− Lentes e camadas de mármores e dolomitos. 

D) Complexo Canguçu 

− Mineralizações de Fe e Cu em rochas meta-ígneas básicas e 
intermediárias. 

E) Grupo Brusque 

− Filões de quartzo leitoso, com Au nativo, pirita, óxidos de Fe e 
Mn. 

− Asbestos, talco e cromita podiforme associados a meta-ígneas 
ultrabásicas. 

− Depósitos estratiformes de sulfetos maciços de Cu, Pb, Zn e Fe 
associados a meta-ígneas máficas-ultramáficas. 

− “Stockworks”, lentes, filões, filonetes e veios de quartzo leitoso 
com mineralizações de W, Sn e Fe (wolframita e 



 295  

subsidiariamente, cassiterita, ferberita, huebnerita, limonita e 
pirita), nas vizinhanças de maciços graníticos constituídos por 
granitos tipo “duas micas”. 

− Concentrações de U, como uranita e minerais uraníferos 
secundários, em stocks, diques e veios alaskíticos 
preferencialmente em contato com camadas carbonatadas 
(mineralização tipo “Rossing”). 

− Lentes e camadas de rochas carbonáticas (mármores e 
calcários). 

− Fosfato associado a níveis carbonosos. 
− Camadas e estratos de xistos grafitosos. 
− Concentrações de óxidos de Mn em zonas de falhas. 

F) Grupo Açungui 

− Depósitos estratiformes singenéticos de Pb-Zn em sequência 
carbonatada. 

− Filões de quartzo com mineralizações de Pb-Zn-Ag e Cu. 
− Depósitos de Cu em “roof-pendants”. 
− Filões de quartzo com Au nativo e pirita aurífera. 
− Mineralizações primárias de Au em rochas meta-ígneas 

máficas-ultramáficas. 
− Camadas de quartzito hematítico, manganesífero. 
− Depósitos de scheelita em escarnitos. 
− Camadas e estratos de xistos grafitosos. 
− Camadas e lentes de rochas carbonáticas (mármores, 

dolomitos, travertinos, etc.). 
− Filões de calcita. 
− Fluorita em depósitos pirometassomáticos desenvolvidos em 

calcoxistos e calcários. 
− Filões, veios e disseminações de fluorita associada a sulfetos 

de Pb-Zn, Cu, Fe, etc. 
− Mineralizações sin e epigenéticas de barita. 
− Asbestos relacionados a serpentinização de rochas 

ultramáficas. 
− Corpos lenticulares e massas irregulares de talco, relacionados 

a camadas de dolomitos. 

G) Suíte Intrusiva Valsungana 

− Pegmatitos quartzo-feldspáticos com muscovita. 
− Filões de barita em zonas de falhas. 
− Saibro. 

H) Suíte Intrusiva Três Córregos 

− Pegmatitos quartzo-feldspáticos. 
− Veios e filões de barita preenchendo zonas cataclásticas. 
− Filões de fluorita. 
− Caulim. 
− Saibro. 

I) Suíte Intrusiva Catinga 

− Depósitos de Sn e W em greisens e em pegmatitos quartzo-
feldspáticos. 

J) Suíte Intrusiva Guabiruba 

− Pegmatitos quartzo-feldspáticos. 

K) Suíte Intrusiva Tabuleiro 

− Mineralizações epigenéticas de fluorita e de Sn, W e Mo. 

L) Suíte Intrusiva Serra do Mar 

− Mineralizações epigenéticas sulfetadas de Sn, W, Mo, Pb, Zn, 
Cu. 

− Mineralizações epigenéticas de fluorita e de Nb-Ta. 

M) Grupo Itajaí 

− Au detrítico em ortoconglomerados petromíticos (paleo-“placers” 
do “Conglomerado Baú”). 

− Filões e veios de quartzo com sulfetos polimetálicos. 
− Fosfatos em lentes intercaladas em pelitos. 
− “Ardósias”. 

N) Grupo Campo Alegre e Formação Guaratubinha 

− Caulim relacionado à alteração de lavas riolíticas traquíticas, de 
tufos e de brechas vulcânicas. 

− Au detrítico em ortoconglomerados petromíticos (paleo-
“placers”). 

− Filões de fluorita. 

− Barita em zonas fraturadas do ortoconglomerado petromítico 
basal. 

O) Formação Cambirela 

− Sulfetos de Cu, Pb, Zn e Mo, bem como Au e Ag, em rochas 
sub-vulcânicas ácidas. 

P) Grupo Castro 

− Disseminações de Mo em rochas vulcânicas ácidas. 
− Sn (cassiterita) em riolitos. 
− Disseminações e filões de fluorita. 

Q) Formações sedimentares gonduânicas 

− Diamante, Au e U em “paleo-placers” e fosfato em arenitos da 
Formação Furnas. 

− Cu e Pb-Zn em pelitos da Formação Ponta Grossa. 
− Carvão (depósitos interglaciais) na Formação Rio do Sul. 
− U em bacias restritas (ambiente redutor) da Formação Rio do 

Sul. 
− Carvão e pirita na Formação Rio Bonito. 
− U sob forma de uraninita, uranocircita e organo-minerais, e 

maiores ou menores quantidades de Mo, S, PB, Zn, Cu, As, Fe, 
Se, Ni, V e Ge em carvões, siltitos e arenitos da base da 
Formação Rio Bonito. 

− Argilas nas formações Rio do Sul e Rio Bonito. 
− Fosfato na Formação Palermo. 
− Folhelhos pirobetuminosos na Formação Irati (para obtenção de 

óleo e enxofre). 
− Depósitos de Cu sedimentar em sequências arenosas deltaicas 

da Formação Rio Bonito e em “redbeds” das formações Rio do 
Rasto e Pirambóia. 

− Petróleo e gás natural em reservatórios ligados a “traps” 
estruturais e estratigráficos. 

R) Formação Serra Geral 

− Cu em derrames basálticos, sob forma de crisocola, cobre 
nativo, cuprita e tenorita; em diaclases, amígdalas, cristais de 
rocha e de ametista. 

− Fe em crostas de enriquecimento supergênico à base de 
limonita e goethita desenvolvidas sobre basaltos. 

− Ametista, calcedônia e ágata, principalmente nas zonas 
vesiculares dos derrames basálticos. 

− Fontes de águas minerais. 

S) Suíte Alcalina Ribeira do Iguape 

− Fe e Ti, sob forma de magnetita titanífera, maciça ou em cristais 
anédricos disseminados em filões, filonetes, lentes e 
“stockworks” encaixados em alcalinas feldspatóidicas e em 
carbonatitos. 

− Mn em depósitos de enriquecimento supergênico. 
− Ni sob forma de garnierita e laterito niquelífero originados por 

enriquecimento supergênico em rochas ultrabásicas alcalinas. 
− Nb e Ta sob forma de pirocloro tantalífero em carbonatitos. 
− Mo sob a forma de molibdenita e/ou wulfenita em veios 

encaixados em carbonatitos e alcalinas feldspatóidicas. 
− Cu (calcopirita) em bordos fenitizados das manifestações 

alcalinas. 
− Pb-Zn (galena, cerusita, blenda) disseminados em carbonatitos. 
− Fosfato (apatita) disseminado, em filões, filonetes e veios. 
− Fluorita e barita disseminados ou em filões e veios. 
− Vermiculita em disseminações e filonetes. 
− Depósitos bauxíticos originados pela alteração de sienitos 

nefelínicos. 
− Zr sob forma de baddeleyíta e zirkelita relacionado à 

decomposição de ultrabásicas alcalinas. 
− Sulfeto uranífero em carbonatitos. 
− Terras raras em alcalinas feldspatóidicas. 
− “Pipes” kimberlíticos diamantíferos. 
− Depósitos de argilas para cerâmica. 

T) Formações pleistocênicas 

− Terras raras (lantanita) em camadas da Formação Guabirotuba. 
− Au, cassiterita e columbita-tantalita em paleo-“placers” da 

Formação Guabirotuba. 
− Diamante em conglomerados das regiões de Tibagi e Porto 

Amazonas. 
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− Camadas e lentes de materiais de construção: caulim, argilas, 
areia, cascalho e concheiros naturais. 

− Depósitos de turfa. 

U) Coberturas holocênicas 

− Au, cassiterita e columbita-tantalita em “placers” próximos dos 
granitos da Suíte Intrusiva Serra do Mar. 

− Concentrações de “areias negras”, enriquecidas em ilmenita e 
zircão, em terraços marinhos, baixadas litorâneas e mais 
raramente em aluviões. 

− Argilas. 
− Concheiros naturais. 
− Depósitos de turfa. 
 
 
1.6 − CONCLUSÕES 
 

As informações coligidas neste relatório, obtidas através de 
trabalhos de campo, interpretações estrutural e litológica de 
imagens de radar, análises petrográficas, químicas e 
geocronológicas, além de extensa pesquisa bibliográfica, 
permitiram que se avançasse de maneira bastante significativa no 
entendimento da geologia das folhas SG.22 Curitiba, parte da 
folha SG.21 Asunción e folha SG.23 Iguape: 

− Cinco domínios geológicos principais foram individualizados: 
Área Cratônica de Luiz Alves, Sistema Dobrado Tijucas, Sistema 
Dobrado Apiaí, Maciço Pelotas e Bacia do Paraná. 

− A Área Cratônica de Luiz Alves, constituída pelos complexos 
Luiz Alves, Serra Negra, Itatins e parte do Complexo Paraíba do 
Sul, foi gerada no Arqueano e Proterozoico Inferior, 
predominantemente através de processos de acresção e 
diferenciação crustal, atingindo estabilidade tectônica regional, 
pelos menos em grande parte de sua extensão, no final do 
Proterozoico Inferior, por volta de 1.800 MA. A partir daí é que 
este fragmento crustal, com uma extensão distinta da que 
apresenta atualmente, passou a se comportar efetivamente com 
características cratônicas. Com o surgimento, no limiar do 
Proterozoico Superior, dos processos geodinâmicos do Evento 
Brasiliano, que conduziram à estruturação dos grupos Brusque e 
Açungui, respectivamente, a sul e norte-nordeste dessa área, a 
mesma adquiriu, praticamente, sua extensão atual. Contrariando, 
por outro lado, preceitos anteriores, aparentemente bem 
estabelecidos na literatura geológica (HASUI; CARNEIRO; 
COIMBRA, 1975), comprovou-se que tal fragmento estável da 
crosta das folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, à luz de todos 
os informes disponíveis e de modernos conceitos geológicos, 
permaneceu, ele mesmo, efetivamente imune à atividade 
“orogenética” do Evento Geodinâmico Brasiliano, ou seja, não se 
submeteu, em qualquer trecho de sua extensão, salvo em suas 
bordas, a metamorfismo, dobramentos, migmatização ou 
qualquer outro processo próprio de regimes compressionais, 
durante o Proterozoico Superior. Das idades obtidas entre 450 e 
930 MA, no seu interior, algumas têm pouca significância em 
termos geológicos, enquanto as restantes foram obtidas em 
rochas afetadas, em maior ou menor grau de intensidade, por 
catáclase e neomineralização − recristalização, não refletindo, 
assim, efeitos de processos “orogenéticos”, mas de processos 
ligados a “reativação de plataforma” (Episódio Campo Alegre – 
KAUL; COITINHO; ISSLER, 1982). 

− O limite sul da Área Cratônica de Luiz Alves parece 
indubitavelmente corresponder às estruturas rúpteis 
representadas pela Falha de Perimbó e seu prolongamento no 
sentido nordeste, até a linha de costa (altura da cidade de Penha, 
Santa Catarina). O limite norte-nordeste dessa unidade é, 
entretanto, ainda incerto, tendo-se adotado um contato 
aproximado, conforme ilustrado na Figura 1.1. 

− Não há condições, presentemente, para se estabelecer, de 
modo inequívoco, se a Área Cratônica de Luiz Alves representa a 
continuação do Cráton do Congo ou do Cráton do Rio de La Plata. 
O sensível estreitamento daquela área no sentido sudoeste, 
parece ser um fator que pesa expressivamente a favor daquela 
primeira correlação. 

− As principais possibilidades metalogenéticas da Área Cratônica 
de Luiz Alves estão no campo dos depósitos de Fe e Fe-Mn do 
tipo “banded iron formation” (BIF), depósitos de Fe-Ti (magnetita 
titanífera) e de Ni e Cu relacionados a corpos máficos e 

ultramáficos, e depósitos associados a restos de sequências do 
tipo greenstone (Cr, Ni, Au, Ag, Cu-Zn e Fe). 

− O Sistema Dobrado Tijucas (Grupo Brusque) corresponde a 
uma faixa metamórfica do Evento Geodinâmico Brasiliano, 
apresenta fortes indícios de ter-se submetido a uma evolução 
oceânica, de modo que as rochas metavulcânicas máficas e 
ultramáficas inseridas no seu contexto petrotectônico 
representariam ofiolitos, enquanto o sistema, ele próprio, seria 
produto de uma colisão continental entre mega-massas 
cratônicas: uma passiva, colidida, situada a norte-nordeste (Área 
Cratônica de Luiz Alves), outra ativa, colidante, situada a sul-
sudeste (Cráton de Kalahari?). 

− As principais possibilidades metalogenéticas, reais e potenciais, 
do Sistema Dobrado Tijucas, compreendem: filões de quartzo 
aurífero; depósitos estratiformes de sulfetos maciços de Cu, Pb, 
Zn e Fe associados a meta-ígneas máficas-ultramáficas; 
“stockworks”, lentes, filões, filonetes e veios de quartzo com 
mineralizações de W-Sn-Fe, nas vizinhanças de granitos “duas 
micas”; concentrações de U em stocks, diques e veios alaskíticos 
(mineralização tipo “Rossing”); lentes e camadas de rochas 
carbonáticas; fosfato associado a níveis carbonosos. 

− Alojados no Sistema Dobrado Tijucas, as intrusões 
componentes das suítes intrusivas Guabiruba, Catinga e 
Valsungana (esta, inclusive, adentrando nos terrenos do 
Complexo Canguçu), tipicamente orogenéticas, correspondem, na 
sua maior parte, a granitos e granitoides da categoria dos 
“mobilizados e granitoides relacionados” (LAMEYRE; BOWDEN, 
1982), consistentemente do tipo cálcio-alcalino (WRIGHT, 1969), 
gerados em regimes compressionais do final do Pré-Cambriano 
Superior. Entre as possibilidades metalogenéticas dessas 
manifestações magmáticas, destaca-se apenas uma, que se 
refere a depósitos de Sn e W em graisens e em pegmatitos 
quartzo-feldspáticos ligados aos granitos tipo “duas micas” da 
Suíte Intrusiva Catinga. 

− No domínio do Maciço Pelotas, o Complexo Canguçu, composto 
por diatexitos e metatexitos cujo paleossoma inclui anfibolitos, 
meta-dioritos, meta-quartzo-dioritos e gnaisses, teve sua principal 
época de cristalização metamórfica posicionada no Evento 
Geodinâmico Brasiliano. De suas litologias, apenas núcleos de 
anfibolitos, metadioritos e meta-quartzo-dioritos apresentam 
certas possibilidades metalogenéticas, para mineralizações de Fe 
e Cu. 

− O Sistema Dobrado Apiaí (Grupos Açungui), análogo ao 
Sistema Dobrado Tijucas, foi caracterizado como sendo 
constituído por diferentes tipos de litologias metassedimentares 
(predominantes) e meta-ígneas da fácies xistos verdes e 
raramente da fácies anfibolito, afetadas localmente por 
migmatização. Mostrando porções basais com idades referíveis 
ao Proterozoico Médio, tal sistema teve sua estruturação, 
entretanto, desenvolvida fundamentalmente no Proterozoico 
Superior (Evento Geodinâmico Brasiliano). 

− A presença de possíveis ofiolitos (rochas meta-ígneas máficas e 
ultramáficas) no Grupo Açungui, indicam a possibilidade de uma 
evolução oceânica para o Sistema Dobrado Apiaí. 

− Em termos de possibilidades metalogenéticas, as perspectivas 
oferecidas por este sistema são amplas, destacando-se entre 
aquelas: mineralizações sin e epigenéticas de Pb-Zn-Ag e Cu, 
filões de quartzo com ouro nativo e pirita aurífera, e camadas e 
lentes de rochas carbonáticas. 

− Os informes coligidos sobre a Suíte Intrusiva Três Córregos, 
alojada no Sistema Dobrado Apiaí, apontam, consistemente, no 
sentido de uma perfeita analogia entre aquela unidade de corpos 
graníticos e a Suíte Intrusiva Valsungana, encaixada nas rochas 
metamórficas do Sistema Dobrado Tijucas (Grupo Brusque). 
Inclusive do ponto de vista metalogenético, ambas as suítes 
convergem num mesmo sentido, não apresentando boa 
perspectiva de conter concentrações minerais economicamente 
importantes. 

− As estruturas rúpteis dos terrenos pré-cambriânicos das folhas 
em estudo puderam ser mais bem definidas em duas áreas (no 
Complexo Luiz Alves e no Sistema Dobrado Apiaí), classificando-
se em: falhas normais, falhas abertas, falhas de cisalhamento e 
falhas complexas. Relacionadas a um elipsoide de deformação 
cujos eixos maior e menor se posicionaram, respectivamente, nas 
direções gerais NO-SE e NE-SO, essas falhas surgiram numa 
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fase de evolução distensiva da crosta (Episódio Campo Alegre), 
acompanhadas por fenômenos de catáclase, neomineralização-
recristalização, elaboração de rifts continentais, plutonogênese 
(constituição das Suítes Intrusivas Serra do Mar e Tabuleiro) e 
vulcano-sedimentogênese (constituição dos grupos Itajaí, Campo 
Alegre e Castro e das formações Queçaba, Cambirela, 
Guaratubinha e Camarinha). 

− Em tempos mesozoicos, com o advento da reativação 
Waldeniana, as falhas que haviam surgido com a transformação 
tectônica do Episódio Campo Alegre foram reativadas, 
verificando-se inversão dos movimentos originais dos blocos 
falhados e, mesmo, cavalgamentos. 

− A Suíte Intrusiva Serra do Mar invadiu os terrenos pré-
cambriânicos tanto da Área Cratônica de Luiz Alves quanto do 
Sistema Dobrado Apiaí, surgindo, naqueles, cerca de 1.200 MA 
após a consolidação dos mesmos, e, nestes, logo após o 
resfriamento das encaixantes dos corpos graníticos. 

− O conjunto de dados coligidos sobre a Suíte Intrusiva Serra do 
Mar indica que, à luz de modernos conceitos geológicos, os 
granitos que a compõem são: alcalinos a peralcalinos; fortemente 
diferenciados; gerados em ambiente distensional; originados do 
manto, da base da crosta ou produtos de interação do manto com 
a crosta; especializados metalogeneticamente sobretudo em Sn, 
W, Mo, Fe e Nb-Ta; classificados como anorogênicos ou tipo-I de 
Chappell e White (1974), tipo-A de Loiselle e Wones (1979) ou 
suíte 4 de Strong (1980). 

− A Suíte Intrusiva Tabuleiro está restrita ao domínio do Maciço 
Pelotas, onde invadiu o substrato petrotectônico representado 
pelo Complexo Canguçu, logo após a consolidação deste. 
Praticamente, é idêntica à Suíte Intrusiva Serra do Mar. Pequenas 
dissemelhanças dizem respeito ao fato de que, pelo menos até o 
presente, não revelou, como esta, granitos peralcalinos, 
restringindo-se suas possibilidades metalogenéticas, 
aparentemente, a mineralizações de Sn, W, Mo e F. 

− Os grupos Itajaí, Campo Alegre e Castro e as formações 
Queçaba, Cambirela, Guaratubinha e Camarinha são produtos de 
vulcanogênese e sedimentogênese tipicamente continentais, 
cratogênicas. A atividade vulcânica produziu derrames, diques e 
sills de composição ácida e, em menor escala, composições 
básica e intermediária; os processos sedimentogênicos geraram 
sedimentos em ambientes fluvial e lacustre. Entre as 
possibilidades metalogenéticas dessas unidades 
litoestratigráficas, destacam-se: Au detrítico em paleo-“placers”, 
filões e disseminações de fluorita, mineralizações de Sn e Mo 
associadas a vulcânicas ácidas, fosfato em lentes intercaladas 
em pelitos e caulim relacionado à alteração de lavas riolíticas e 
traquíticas, de tufos e de brechas vulcânicas. 

− A Bacia do Paraná, que constitui o maior domínio geológico da 
área mapeada, cobrindo superfície pouco superior a dois terços 
do total desta área, teve os primórdios de sua estruturação 
assinalados pela deposição, em tempos silurianos e devonianos, 
das formações Furnas e Ponta Grossa, que compõem o Grupo 
Paraná, sendo que a unidade mais antiga (Formação Furnas) se 
depositou em discordância dos tipos angular “non conformity” 
sobre rochas pré-cambriânicas do Grupo Açungui e da Suíte 
Intrusiva Três Córregos e rochas eopaleozoicas do Grupo Castro. 
Tal discordância já foi estudada por diferentes autores, 
consistindo numa superfície de amplo aplainamento. 

− O Grupo Itararé, depositado diretamente sobre o embasamento 
pré-cambriânico e eopaleozoico e, em menor extensão, sobre o 
Grupo Paraná, representa a unidade litoestratigráfica sedimentar 
de maior expressão superficial na área em estudo. Junto ao Arco 
de Ponta Grossa, foi mapeado como indiviso em face de 
dificuldades inerentes a perturbações relacionadas a tal estrutura 
(presença de muitos falhamentos, profusão de diques de 
diabásio, etc.). Da margem esquerda do rio Iguaçu para sul, foi 
subdividido, com base em conceitos emitidos em trabalhos 
anteriores (MÜHLMANN et al., 1974; SCHNEIDER et al., 1974), 
nas formações Campo do Tenente, Mafra e Rio do Sul. 

− O Grupo Guatá, constituído pelas formações Rio Bonito e 
Palermo, ocorre expressivamente na área em estudo, tendo sido 
mapeado como indiviso apenas na região de Lages (Folha SG.22-
Z-C), onde surgiram dificuldades para se discernir sua 
estratigrafia, em face de ausência dos arenitos do topo da 
Formação Rio Bonito. 

− O Grupo Passa Dois, amplamente distribuído na área 
sedimentar exposta da Bacia do Paraná, no âmbito das folhas em 
estudo, pôde ser dividido, com base em preceitos estabelecidos 
anteriormente (MÜHLMANN et al., 1974: SCHNEIDER et al., 
1974), nas formações Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto. 
Apenas junto ao limite sul da área mapeada (Folha SG.22-Z-D), 
as formações Serra Alta e Teresina não puderam ser 
cartografadas isoladamente, sendo aí reunidas, numa faixa muito 
estreita, sob a designação de Subgrupo Estrada Nova. 

− A Formação Botucatu, que juntamente com a Formação Serra 
Geral compõe o Grupo São Bento, inclui, localmente, nas suas 
porções basais, um conjunto de argilitos, siltitos e arenitos 
conglomeráticos de ambiente fluvial que tem sido denominado de 
Formação Pirambóia (TOMMASI; RONCARATI, 1970; 
ANDRADE; SOARES, 1971). Tal unidade litoestratigráfica não foi 
separada da Formação Botucatu unicamente por razões de 
escala de mapeamento. 

− As principais possibilidades metalogenéticas das formações 
sedimentares da Bacia do Paraná, no âmbito da área mapeada, 
são as seguintes: diamante, Au e U em paleo-“placers” e fosfato 
em arenitos da Formação Furnas; carvão na Formação Rio 
Bonito; U associado a Mo, S, Pb, Zn, Cu, As, Fe, Se, Ni, V e Ge 
em carvões, siltitos e arenitos da base da Formação Rio Bonito; 
fosfato na Formação Palermo; folhelhos pirobetuminosos da 
Formação Irati; petróleo e gás natural em reservatórios ligados a 
“traps” estruturais e estratigráficos. 

− A Formação Serra Geral se encontra constituída, nas folhas 
SG.21 Asunción e SG.22 Curitiba, por um espesso empilhamento 
de lavas dividido em duas partes: uma inferior, correspondente à 
“sequência básica”, e outra superior, equivalente à “sequência 
ácida”. Também integram essa formação corpos hipabissais, 
representados por sills e diques de diabásio, encaixados em 
diferentes unidades litoestratigráficas da área mapeada, bem 
como corpos de arenitos interderrames. As efusivas básicas, 
originadas de um magma de filiação toleítica gerado no manto 
superior, evoluíram, provavelmente por diferenciação, até termos 
intermediários porfiroides, ou por contaminação até rochas ácidas 
felsíticas. Houve, por vezes, recorrência de vulcanismo de 
natureza intermediária a ácida entre os derrames da “sequência 
básica”, bem como de vulcanismo intermediário e eventualmente 
básico na “sequência ácida”. Registrou-se, também, em certa 
região de Santa Catarina, vulcanismo básico superimposto a 
vulcanismo ácido. 

− Entre as possibilidades metalogenéticas da Formação Serra 
Geral destacam-se: Cu, ametista, calcedônia, ágata e águas 
minerais. 

− A Suíte Alcalina Ribeira do Iguape, unidade litoestratigráfica 
formalmente proposta neste relatório, englobando 29 
manifestações ígneas alcalinas feldspatóidicas e afins, com ou 
sem carbonatitos associados, corresponde, juntamente com a 
manifestação ígnea essencialmente toleítica e ácida da Formação 
Serra Geral, a um “ciclo ígneo”. Este se desenvolveu, a partir dos 
primórdios dos tempos mesozoicos, até o limiar do Terciário, 
cobrindo um intervalo de tempo de 165 MA. As rochas dessa 
suíte alcalina denotam caráter fortemente miascítico, sua origem 
estando relacionada a parâmetros de uma tectônica de placas, 
referíveis aos estágios de pré e pós-deriva continental, ou seja, 
referíveis à elaboração da bacia oceânica do Atlântico Sul. 

− São muito diversificadas as possibilidades metalogenéticas da 
Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Dessas possibilidades, 
destacam-se as seguintes: Ni, Nb-Ta, fosfato, depósitos 
bauxíticos, Zr, terras-raras e “pipes” kimberlíticos diamantíferos. 

− A Formação Caiuá, com espessura máxima observada de 40 m, 
consiste na única formação representante do Grupo Bauru 
(porção basal) na área mapeada. Foi depositada sobre um 
embasamento muito irregular de lavas basálticas da Formação 
Serra Geral. 

− As formações sedimentares pleistocênicas Alexandra, 
Guabirotuba e Pariquera-Açu, e a Cobertura Sedimentar da 
Região de Castro, de idade holo-pleistocênica, foram constituídas 
numa fase do Quaternário em que dominava um clima semi-árido. 
Elas representam deposição em ambiente essencialmente fluvial 
em áreas limitadas da costa ou em áreas sensivelmente 
interioranas. Entre as possibilidades reais e potenciais dessas 
unidades sedimentares, relativamente a bens minerais, 
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destacam-se: Au, diamante e materiais de construção (caulim, 
argilas, areia, cascalho e concheiros naturais). 

− A rede de drenagem holocênica evoluiu sob um clima úmido, 
condicionada, muitas vezes, por estruturas antigas do 
embasamento. Os depósitos aluvionares recentes que então se 
formaram ao longo dessa drenagem e os depósitos marinhos que 
se acumularam junto à linha de costa representam, 
seguidamente, retrabalhamento de depósitos pleistocênicos. 

− As possibilidades metalogenéticas dos depósitos holocênicos 
consistem em: Au e Sn (cassiterita) em “placers” aluvionares; 
concentrações de “areias negras” enriquecidas em ilmenita e 
zircão; argilas; concheiros naturais; depósitos de turfa. 

 
1.7 − RECOMENDAÇÕES 

 
− Estudo geocronológico detalhado − se possível com o emprego 
de métodos de maior poder interpretativo, como por exemplo o 
método do Pb/Pb em isócrona − com vistas a se estabelecer o 
limite N-NO da Área Cratônica de Luiz Alves com o embasamento 
do Sistema Dobrado Apiaí, embasamento este móvel no Evento 
Brasiliano. Este estudo deverá ser realizado prioritariamente na 
área a O e SO de Curitiba (área de Balsa Nova, Catanduva do 
Sul, Mandirituba e Quitandinha). 

− Investigações de detalhe com vistas a se determinar se as 
rochas máficas e ultramáficas das áreas de Piên, Antonina − 
Morretes e São Sebastião − Faxinal, agregadas aos complexos 
Luiz Alves e Paraíba do Sul, bem como aquelas de fácies 
dominantemente xistos verdes do Complexo Serra Negra 
(“Sequência Cachoeira”, de SILVA et al., 1981), correspondem 
efetivamente a restos de terrenos do tipo greenstone. 

− Determinação da viabilidade econômica e do potencial 
metalogenético dos depósitos de Fe do Complexo Luiz Alves, 
sobretudo daqueles do tipo “banded iron formation” (BIF). 

− Estudos geocronológicos e estratigráficos de detalhe dos 
grupos Açungui, Setuva e Brusque e do Complexo Embu. 

− Estudos petrográfico, químico e geocronológico das rochas 
meta-ígneas máficas e ultramáficas dos grupos Brusque e 
Açungui, com o objetivo de se precisar a origem das mesmas. 

− Investigações de detalhe para se esclarecer a origem dos 
“Xistos” (rochas de posicionamento duvidoso) que ocorrem no 
extremo NE do Estado de Santa Catarina, adentrando no extremo 
SE do Estado do Paraná. 

− Estudo geocronológico detalhado, pelo método Rb/Sr, dos 
granitos anorogênicos da Suíte Intrusiva Serra do Mar, tentando-
se obter isócronas verdadeiras, em cada intrusão, e se conhecer 
melhor, assim, a origem desses granitos, bem como se 
determinar se houve migração dos focos de plutonismo, se a 
granitogênese teve ou não diferentes fases, etc. 

− Pesquisa de ouro, cassiterita e columbita-tantalita em 
coberturas pleistocênicas e holocênicas próximas dos maciços 
graníticos da Suíte Intrusiva Serra do Mar. 

− Estudos objetivando a localização de “pipes” kimberlíticos na 
região do Arco de Ponta Grossa, sobretudo nos distritos 
diamantíferos de Tibagi e Porto Amazonas e em suas 
vizinhanças. 

− Estudos estratigráficos e paleogeográficos de detalhe nas 
formações sedimentares geonduânicas, sobretudo naquelas dos 
grupos Paraná, Itararé e Guatá, com o objetivo de se detectarem 
microambientes favoráveis a concentrações estratiformes de 
diferentes bens minerais (U, Au, diamante, fosfato, Cu, etc.). 

− Detalhamento da estratigrafia da Formação Serra Geral, de 
modo a se estabelecer, com precisão, qual é a real sucessão 
estratigráfica (seção composto) dos derrames de composição 
básica, ácida e intermediária. 
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CONVENÇÕES GEOLÓGICAS 
 

 Falha de empurrão 
 Falha indiscriminada, tracejada onde inferida 
 Falha de deslocamento horizontal 
 Fratura 
 Alinhamento. Delineação de estrutura 
 Contato geológico 
 Contato geológico inferido 
 Eixo de anticlinal 
 Eixo de anticlinal, com caimento 
 Eixo de sinforme inversa, com caimento 
 Atitude de foliação 
 Foliação vertical 
 Dique 

Qa Depósitos aluvionares 
JKsg Formação Serra Geral − Sequência Básica 

JKsgα Formação Serra Geral − Sequência Ácida 

JKλri Suíte Alcalina Ribeira do Iguape 

Jb Formação Botucatu 
Prr Formação Rio do Rasto 
Pt Formação Teresina 

Psa Formação Serra Alta 
Pi Formação Irati 
Pg Grupo Guatá 
Prs Formação Rio do Sul 

pЄγsm Suíte Intrusiva Serra do Mar 

pЄγtc Suíte Intrusiva Três Córregos 

pЄγaç Grupo Açungui 

pЄsv Grupo Setuva 
q Quartzito 
a Anfibolitos e/ou metabasitos 
c Metacalcários 
cx Calco-xistos 

pЄps Complexo Paraíba do Sul 
 Mina em atividade 
 Mina abandonada 

• Ocorrência mineral 

ami Água mineral 
ba Barita 
c Calcário 

Cu Cobre 
f Fluorita 

Fe Ferro 
mm Mármore 
Pb Chumbo 
P Fósforo 
Zn Zinco 
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ESTAMPA 1.I 
 
 

 
 

A – Complexo Luiz Alves. Piroxenitos. Afloramento próximo ao Lineamento Corupá,  junto à 
estrada que liga Schroeder a Corupá. Folha SG.22-Z-B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Complexo Luiz Alves. Serpentinitos alterados, com estrutura bandada. Proximidades de 
Piên. Folha SG.22-Z-B. 
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ESTAMPA 1.II 
 
 

 
 

A – Complexo Luiz Alves. Gnaisses cataclásticos com níveis de rocha ultramáfica. Afloramento 
nas proximidades de Itajaí. Folha SG.22-Z-B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Complexo Canguçu. Diatexitos com granulação grosseira, destacando-se porfiroblastos 
centimétricos de microclínio. Afloramento nas proximidades de Paulo Lopes. Folha SG.22-Z-D. 
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ESTAMPA 1.III 
 
 

 
 

A – Complexo Canguçu. Metatexitos com estrutura estromatítica. Afloramento na rodovia BR-
101, no Morro do Boi. Folha SG.22-Z-D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Complexo Canguçu. Metatexitos com estrutura dobrada. Afloramento na rodovia BR-101, 
no Morro do Boi. Folha SG.22-Z-D. 
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ESTAMPA 1.IV 
 
 

 
 

A – Complexo Paraíba do Sul. Biotita-gnaisses com penetrações concordantes de quartzitos e 
de materiais quartzo-feldspáticos. Afloramento na Ponta da Juréia, a Sul de Peruíbe. Folha 

SG.22 Iguape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Complexo Paraíba do Sul. Gnaisses bandados quartzo-feldspáticos. Afloramento na 
rodovia  BR-116, trecho entre Curitiba e Cajati. Folha SG.22-X-B. 
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ESTAMPA 1.V 
 
 

 
 

A – Grupo Setuva. Calcário. Afloramento próximo a Pariquera-Açu. Folha SG.23 Iguape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Suíte Intrusiva Três Córregos. Granito Três Córregos. Afloramento próximo ao rio 
Socavão. Folha SG.22-X-A. 
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ESTAMPA 1.VI 
 
 

 
 

A – Formação Queçaba. Metarenitos com finas intercalações de filitos. Afloramento próximo a 
Queçaba. Folha SG.22-Z-D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Grupo Itajaí. Arenitos finos exibindo dobra adiastrófica do tipo paralela. Afloramento 
próximo ao Bairro Garcia (Blumenau). Folha SG.22-Z-B. 
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ESTAMPA 1.VII 
 
 

 
 

A – Rochas de Posicionamento Duvidoso. Filitos. Afloramento na estrada Garuva – Guaratuba. 
Folha SG.22-Z-B. 

 
 
 
 

 
 

B – Contato da Formação Rio do Rasto com a Formação 
Botucatu. Afloramento na rodovia BR-116. Folha SG.22-Z-A. 
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ESTAMPA 1.VIII 
 
 

 
 

A – Formação Serra Geral. Sequência Ácida. Proximidades do rio Jordão. Folha SG.22-V-D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Formação Serra Geral. Sequência Básica. Próximo a Dois Vizinhos. Folha SG.22-V-C. 
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ESTAMPA 1.IX 
 
 

 
 

A – Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Carbonatito de Barra do Itapirapuã. Proximidades da 
confluência dos rios Itapirapuã e Ribeira. Folha SG.22-X-B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

B – Garimpo de diamante de Ilha dos Cavalos. Distrito diamantífero de Tibagi. Folha SG.22-X-
A. 
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ESTAMPA 1.X 
 
 

 
 

A – Complexo Luiz Alves. Gnaisse norítico. Aspecto da textura granoblástica inequigranular 
interlobada, observando-se grãos de quartzo, plagioclásio manchado e hiperstênio. LP, 50X. 

Amostra 851/JC-DT-42A. Folha SG.22-Z-B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Complexo Luiz Alves. Hiperstênio-clinopiroxênio-piroxenito. Aspecto da textura 
granoblástica inequigranular interlobada, observando-se hiperstênio, diopsídio, plagioclásio e 

opacos. LP, 50X. Amostra 851/JC-DT-24B. Folha SG.22-Z-B. 
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ESTAMPA 1.XI 
 
 

 
 

A – Complexo Luiz Alves. Gnaisse norítico. Aspecto da textura  intercumulus, observando-se 
hiperstênio, diopsídio-augita e opacos. LN, 62,5X. Amostra 851/JC-DT-25B. Folha SG.22-Z-B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Complexo Luiz Alves. Gnaisse norítico. Simplectitos de epídoto e quartzo nos bordos de 
grãos de hornblenda verde pardacenta. LN, 200X. Amostra 851/JC-DT-08. Folha SG.22-Z-B. 
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ESTAMPA 1.XII 
 
 

 
 

A – Grupo Açungui. Granada-biotita-quartzo-xisto. Xistosidade S1 definida pelo alinhamento de 
biotita e muscovita. LP, 50X. Amostra 874/LK-97A. Folha SG.22-X-B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Grupo Açungui. Andalusita-clorita-muscovita-quartzo-xisto, destacando-se porfiroblasto de 
andalusita. LP, 62,5X. Amostra 87/LK-81B. Folha SG.22-XB. 
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ESTAMPA 1.XIII 
 

 
 

A – Grupo Setuva. Biotita-muscovita-xisto. Porfiroblastos pós-cinemáticos de biotita castanha. 
LP, 50X. Amostra 892/JC-338. Folha SG.23 Iguape. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Suíte Intrusiva Serra do Mar. Granito Subida. Alaskito. Cristal de ortoclásio micropertítico 
com bordas exibindo intercrescimento gráfico com quartzo. LP, 50X. Amostra 881/PK-34. 

Folha SG.22-Z-D. 
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ESTAMPA 1.XIV 
 

 
 

A – Grupo Castro. Riolito. Aglomerado de fenocristais idiomórficos de ortoclásio, destacando-
se estrutura de fluxo. LP, 50X. Amostra 873/JC-139. Folha SG.22-Z-A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Ocorrência de Lages. Microsienito nefelínico pórfiro, 
mostrando poiquilocristais de aegirina-augita imersos em matriz pilotaxítica composta por 
albita e nefelina. LP, 50X. Amostra 844/RG-03. Folha SG.22−Z-C. 
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ESTAMPA 1.XV 
 

 
 

A – Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Ocorrência de Jacupiranga. Fonolito tefrítico, constituído 
por fenocristais de anortoclásio e matriz de plagioclásio, nefelina, sodalita, hornblenda 
hastingsítica, titanita e opacos. LP, 50X. Amostra 866/CW-DM-11B. Folha SG.22-X-B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

B – Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Ocorrência da Jacupiranga. Carbonatito, exibindo 
flogopita, apatita e carbonato. LP, 50X. Amostra 866/XW-DM-07.1. Folha SG.22-X-B. 
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ESTAMPA 1.XVI 
 

 
 

A – Suíte Alcalina Ribeira do Iguape. Ocorrência de Pariquera-Açu. Shonkinito, mostrando 
fenocristais de titano-augita maclados, imersos em matriz feldspática com grãos idiomórficos 

de apatita. LN, 50X. Amostra 892/JC-348. Folha SG.23 Iguape. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Formação Serra Geral. Riodacito pórfiro felsítico. Aspecto da textura glomeroporfirítica, 
observando-se fenocristais de plagioclásio e augita em matriz caracterizada por 

intercrescimento felsítico entre quartzo e feldspato. LP, 50X. Amostra 888/LA-364. Folha 
SG.22-Y-B. 
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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

Este relatório e os mapas geomorfológico e de avaliação do 
relevo, em anexo, referem-se à Folha SG.22 Curitiba, parte da 
Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape. Corresponde à área 
limitada pelos paralelos de 24º00’ e 28º00’S pelo oceano Atlântico 
a leste e pelos limites internacionais com o Paraguai e a Argentina 
a oeste, abrangendo os Estados do Paraná (exceção da parte 
noroeste) e Santa Catarina (exceção da parte sul), o norte e 
noroeste do Rio Grande do Sul e sul de São Paulo. Compreende 
uma área de 266.430 km2 de terras emersas e 3.220 km2 de 
águas interiores. Apresenta e analisa as soluções encontradas 
para o mapeamento geomorfológico sistemático na escala  
1:1 000 000, com base em imagens de radar. Identifica e 
hierarquiza as feições geomorfológicas de acordo com uma 
taxonomia, definindo e analisando os fatos geomorfológicos em 4 
domínios morfoestruturais, 11 regiões geomorfológicas e 17 
unidades geomorfológicas. Reconstitui a evolução geomorfológica 
da área até o Holoceno a partir da interferência de fatores 
geológicos, climáticos e biológicos. Remonta sumariamente à 
história dos fatos geológicos que interferiram na origem dos 
Domínios Morfoestruturais. Identifica restos de uma superfície de 
aplanamento paleogênica de caráter poligenético situada em 
posição de cimeira. Trata dos eventos geomorfológicos ligados à 
tectônica terciária, relacionando a esta fase o surgimento da serra 
do Mar, o soerguimento de planaltos e o encaixamento da 
drenagem na área do Domínio Morfoestrutural das Bacias e 
Coberturas Sedimentares. Trata da fall line, que ocorre no limite 

da Bacia Sedimentar do Paraná com o Maciço Antigo. Reconstitui 
a fase de circundesnudação ocorrida na borda desta Bacia, 
reconhecendo vestígios de um aplanamento neogênico. Discute 
os tipos de contato entre os relevos da Bacia do Paraná e o do 
maciço antigo e as cuestas que ocorrem na área. Trata da 
expansão da drenagem da parte leste dando ênfase a duas bacias 
hidrográficas: a do Ribeira do Iguape e a do Itajaí-Açu. Identifica 
uma superfície de aplanamento pleistocênica, discutindo seus 
depósitos correlativos. Analisa as formações superficiais situadas 
na faixa próxima ao litoral, concluindo sobre a ocorrência de 
oscilações climáticas de curta duração no Pleistoceno. Relaciona 
essas oscilações aos períodos glaciais e interglaciais, tratando da 
morfogênese resultante. Discute a influência do clima úmido 
holocênico sobre o relevo, mostrando evidências de fases de 
menor umidade dentro deste período. Analisa a evolução 
morfogenética do litoral, relacionando as feições geomorfológicas 
litorâneas às oscilações glacio-eustáticas quaternárias. Enfoca o 
relevo como uma variável importante para o planejamento 
criterioso do espaço físico e aproveitamento dos seus recursos 
sem prejuízo para o meio ambiente. Estabelece 12 categorias de 
avaliação do relevo, analisando-as. Identifica os setores de maior 
ou menor fragilidade morfodinâmica, alertando para os problemas 
decorrentes da interferência antrópica. Trata de problemas 
relacionados ao assoreamento das baías e reservatórios e da 
retificação artificial de trechos de alguns rios.

 



 354 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

This report and the annexed geomorphological and relief’s 
evaluation maps refer to the Sheet SG.22 Curitiba, part of the 
Sheet SG.21 Asunción and Sheet SG.23 Iguape. The area is 
comprised between the parallels 24º00’ and 28º00’S, the 
Paraguay and Argentina international boundaries at western and 
the Atlantic Ocean at eastern, encompassing portions of the States 
of Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul and São Paulo. It 
corresponds to an area of 266,430 square kilometers of emerged 
lands (excluded 3,220 square kilometers of water sheets of lakes 
and rivers). The report presents and analyzes the solutions that 
were found for the systematic geomorphological mapping at the 
millionth scale, based on radar imagery. It identifies and 
hierarchizes the geomorphological features according to a 
taxonomy that made possible the definition of four morfostructural 
domains, 11 geomorphological regions and 17 geomorphological 
units. The paleogeographical evolution of the area is rebuilt up to 
Holocene and the interferences of geological, climatic and 
biological factors are recognized. Geological features that have 
commanded the genesis of the morphostructural domains are 
briefly treated. Remmants of a paleogenic pediplained surface of 
polygenetic nature are identified in upper positioning. 
Geomorphological events related to tertiary tectonism are 
discussed and the origin of the serra do Mar, the lifting of plateaus 
and the drainage excavation in the area of the Sedimentary Basins 
and Covers Morphostructural Domain are correlated to the referred 
tectonic episodes. It treats the fall line that occurs in the contact 

sectors of the Paraná Sedimentary Basin with the Ancient Massif. 
It also rebuilds the circumdenudation stage that occured at the 
margin of that basin, and relicts of a neogenic pediplain are 
recognized. Types of contacts between the reliefs of the Paraná 
Basin and the reliets of the Ancient Massif, as well as the cuestas, 
are analyzed. The expansion of the drainage network at the 
eastern area is pointed out, and the hidrographic basins of the 
Ribeira do Iguape and Itajaí-Açu rivers are emphasized. A 
pleistocenic pediplained surface is identified and its correlative 
deposits are discussed. It analyzes superficial formations situated 
along the coastal area, concluding about the occurrence of climatic 
oscillations of short duration in the Pleistocene. These oscillations 
are correlated to ghe glacial end post-glacial periods, and the 
resulting morphogenesis is evidenced. It refers to the influence 
upon the relief of the holocenic humid climatic conditions. 
Evidences of dryer phases in the Holocene are showed. It 
analyzes the littoral morphogenetic evolution; the coastal 
geomorphologic features are related to the quaternary glacio-
eustatic oscillations. The relief is focused as an important 
parameter for the land planning, based on 14 categories of 
evaluation. These categories are discussed and sectors of major 
and minor morphodinamic fragility are identified. It warns about 
some problems due to anthropic interference. Specific situations 
related to phenomena of silting up in bays and water reservoirs, as 
well as concerning to rectification of sections of some fluvial 
channels, are examined.
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2.1 – INTRODUÇÃO 

Este relatório e os mapas Geomorfológico e de Avaliação do 
Relevo, em anexo, correspondem à área de 266.430 km2 de terras 
emersas e 3.220 km2 de águas interiores, abrangida pela Folha 
SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 
Iguape ao milionésimo. Essa área está limitada pelos paralelos de 
24º00’ e 28º00’S, pelo oceano Atlântico a leste e pelos limites 
internacionais com o Paraguai e a Argentina a oeste. 

O povoamento da área em questão remonta ao século XVII, 
através da ocupação da faixa próxima ao litoral, dando 
posteriormente origem a cidades como Florianópolis (SC), Laguna 
(SC) e Paranaguá (PR), entre outras. Já o interior, principalmente 
as áreas de campos naturais, funcionou como área de passagem 
de rebanhos, possibilitando a partir daí uma ocupação urbana que 
deu origem a cidades como Lages (SC), Palmas (PR) e Ponta 
Grossa (PR). Durante o século XIX, a ocupação do interior esteve 
aliada à extração e industrialização de bens naturais, 
principalmente da erva-mate e da madeira. No final desse século, 
com a chegada do imigrante europeu, instalando-se na faixa 
litorânea e ao longo de alguns vales como o do rio Itajaí-Açu, a 
região viveu novo surto de povoamento. Dessa ocupação 
resultaram cidades como Blumenau (SC) e Joinville (SC), ligadas 
à colonização alemã. Posteriormente, esses imigrantes também 
se instalaram no interior. A parte noroeste e sudoeste da área em 
questão teve seu crescimento econômico e consequente 
urbanização com a agricultura, que se processou principalmente a 
partir de 1950. Nessas folhas, esse surto atingiu mais 
intensamente o Estado do Paraná e são desta época cidades 
como Cascavel (PR), Medianeira (PR) e Toledo (PR). 

A densa rede viária que cobre atualmente toda a região 
possibilitou o crescimento demográfico e desenvolvimento 
econômico homogêneo, sobretudo a partir de meados da década 
de 1960, eliminando quase completamente, os problemas 
relativos à circulação entre o litoral e o interior. Os trabalhos de 
campo foram favorecidos pela presença da densa malha 
rodoviária que interliga quase toda a área abrangida por este 
mapeamento, e se constituem no meio de transporte mais usado. 
Essa área conta também com importantes portos marítimos e 
alguns ramais ferroviários, além de aeroportos de importância 
regional e nacional. 

O sistema de drenagem é composto por bacias cujos rios 
fluem para oeste em direção ao rio Paraná ou para leste, 
desaguando diretamente no oceano Atlântico. Os rios que correm 

para o Paraná são extensos, cortando grande parte da área 
estudada, destacando-se entre eles os rios Uruguai, Iguaçu, 
Piquiri, o alto curso do Paranapanema e seus afluentes, Ivaí e 
Tibagi. Esses rios apresentam inúmeras quedas, saltos e 
cachoeiras, resultando em riqueza do potencial hidrelétrico da 
área. Os rios que se dirigem para leste são de menor extensão e 
formam um conjunto de várias bacias autônomas, entre as quais 
se destacam as bacias do rio Ribeira do Iguape e a do Itajaí-Açu. 
A rede hidrelétrica, apesar de bem desenvolvida, não participa 
ativamente na vida econômica regional, desempenhando papel 
secundário como meio de circulação natural. A exceção pode ser 
feita ao médio e baixo vale do Itajaí-Açu, onde surgiram algumas 
cidades importantes, dentre as quais se destacam Blumenau (SC) 
e Itajaí (SC), e ao baixo vale do Ribeira do Iguape, onde se 
implantou a cultura do chá e da banana. 

A complexidade morfoestrutural da área mapeada se traduz 
na grande variedade de rochas, abrangendo litologias que vão 
desde as do embasamento cristalino às da Bacia do Paraná e aos 
sedimentos quaternários marinhos, fluviomarinhos e fluviais. Os 
tipos de vegetação representativos da área são constituídos pela 
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta 
Estacional Decidual e Semidecidual, Savana e pelas Formações 
Pioneiras. Quanto ao aspecto pedológico, ocorrem na área 
litorânea solos do tipo Podzol, enquanto as planícies e terraços 
fluviais correspondem aos solos Hidromórficos e Orgânicos. Nos 
planaltos e áreas serranas, há uma grande variedade de solos; 
ocorrem desde Latossolos, Podzólicos, Terra Roxa e Terra Bruna, 
até Cambissolos e Solos Litólicos. 

As informações detalhadas sobre Geologia, Pedologia e 
Vegetação são encontradas nas partes relativas a cada um 
desses temas existentes neste volume. O clima recebe tratamento 
especial na parte dedicada ao Uso Potencial da Terra. A remissão 
a informações dos referidos temas é feita pela numeração em 
algarismos arábicos seguida do título das seções que elaboraram 
o referido tema. Procurou-se manter a terminologia temática 
utilizada pelo Projeto RADAMBRASIL. 

Os padrões de drenagem são descritos segundo a 
classificação proposta por Howard (1967). A Figura 2.1 localiza os 
trechos de imagem de radar que ilustram o relatório. Os números 
inseridos nas quadrículas de posicionamento referem-se à ordem 
de numeração dessas figuras no texto. 
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2.2 – METODOLOGIA 
 
2.2.1 – Introdução 

O Mapa Geomorfológico anexo é resultante de uma evolução 
metodológica e cartográfica que fixa, claramente, diferentes 
etapas com graduais e constantes avanços fundamentados em 
dois pontos essenciais: o aumento do nível interpretativo pelo 
mais apurado controle das relações imagem/terreno e a 
reorganização das informações conseguidas através de uma 
expressão gráfica que procura traduzir, no mapa, toda a visão 
global e riqueza de detalhes fornecida pela imagem de radar e por 
informes conseguidos na bibliografia e/ou no campo. 

As modificações introduzidas alcançaram um nível elevado do 
ponto de vista de concepções teóricas. A busca de soluções 
novas não cessou, e o esforço para colocá-las sob impressão 
sempre significou um princípio de aperfeiçoamento constante. 

Os analistas de cartografia geomorfológica encontrarão, ao 
longo dos diferentes estágios apresentados pelos mapas 
geomorfológicos, importantes etapas superadas e algumas 
conquistas permanentes, compatíveis com a escala 1:1 000 000 e 
com o instrumento principal que é a imagem de radar. De modo 
amplo, pode-se afirmar que os primeiros mapas, publicados em 
1973, continham já os elementos essenciais do mapeamento, que 
foram crescentemente aperfeiçoados. O aprimoramento da 
qualidade técnica se deu no âmbito de qualificação e 
quantificação dos processos geomorfológicos e no aumento do 
poder de observação e controle da extrapolação das formas, 
materiais e processos morfogenéticos a serem representados. Por 
outro lado, mais que às concepções cartográficas em si mesmas, 
o desenvolvimento conseguido esteve condicionado aos estudos 
experimentais, desde que o Projeto RADAMBRASIL teve de 
desenvolver técnicas próprias em cartografia temática em função 
da escala adotada. 
 
2.2.2 – Material utilizado 

O material básico da pesquisa geomorfológica são os mosaicos 
semicontrolados de imagens de radar, abrangendo 1º de altitude e 
1º30’ de longitude na escala 1:250 000, com área de 
aproximadamente 18.000 km2. 

O mosaico, com boa qualidade fotográfica, é um elemento 
muito rico para o mapeamento; não apresenta cobertura de 
nuvens, ressalta o relevo e tem importantes gradações de tons e 
texturas. A granulação é adequada para a escala, o que permite 
distinções nítidas de tons e texturas, que são os elementos de 
interpretação. Como o levantamento aero-radargramétrico é feito 
com imageamento lateral na direção leste-oeste em algumas 
áreas e norte-sul em outras, os relevos que têm direção igual ao 
recobrimento podem gerar sombras. Essas sombras são muito 
úteis para definir alguns tipos de lineamento estruturais, 
possibilitando, do ponto de vista geomorfológico, uma definição da 
altitude relativa do relevo que as originou. 

O mosaico é utilizado com estereoscópio através de faixas de 
imagens de radar de 15’ de longitude e 1º de latitude. Cada faixa 
cobre aproximadamente 27 km de largura, e o recobrimento em 
estereoscopia alcança até 25%. A estereoscopia é um recurso a 
mais do levantamento radargramétrico, sendo utilizada 
sistematicamente para que não sejam perdidos detalhes 
significativos.  

A vantagem preliminar é a visão de conjunto que se pode 
obter de uma área muito extensa (18.000 km2) sobre uma folha 
que mede aproximadamente 44 x 65 cm. A essa visão de conjunto 
junta-se a distinção dos detalhes já referidos. Os grandes 
conjuntos estruturais são nitidamente perceptíveis, e formas de 
relevo de grande extensão são acompanhadas sem dificuldades. 
A drenagem pode ser acompanhada de modo preciso e seus 
padrões são claramente discerníveis. Linhas de ruptura podem ser 
traçadas, até mesmo aquelas que separam os tipos de leito de um 
rio. São esses elementos que permitem dividir, com nitidez, o 
relevo em partes conservadas, geralmente restos de superfícies 
de erosão antigas ou relevos estruturais, e relevos dissecados. O 
contraste entre esses dois tipos é claro quando ambos estão 
presentes na mesma folha. 

Todavia, é no âmbito dos relevos dissecados que a imagem 
de radar pode oferecer contribuições mais efetivas. Sob 
vegetação dispersa pode-se discernir a orientação de dunas ou 
restingas. A rede de drenagem e os interflúvios podem configurar 
fácies de dissecação onde interferências sobre a morfogênese 

são tecnicamente controladas. Fácies de dissecação iguais são 
discerníveis em diferentes posições altimétricas. A 
homogeneidade do imageamento permite a compartimentação do 
relevo com precisão comparável àquela baseada em curvas de 
nível. Uma exploração adequada dos tons, considerando as 
direções do imageamento, permite um aumento de clareza nas 
fácies de dissecação ou nas áreas de relevos conservados. 

A imagem de radar como instrumento de interpretação 
geomorfológica pode ter suas qualidades aumentadas com a 
utilização dos outros produtos obtidos do levantamento 
radargramétrico. 

Alguns recursos complementares podem auxiliar a correlação 
imagem/terreno, dando referências significativas. Dentre esses 
recursos destacam-se as cartas topográficas. Elas são úteis 
essencialmente para medições, quantificação de estudos de 
compartimentação do relevo e definição das fácies de dissecação. 
Por outro lado, ocorre a possibilidade de se acrescentarem outros 
tipos de informes condicionados pela densidade da rede 
rodoviária, pela integração com os dados fornecidos por 
fotografias obtidas por satélites, pelo acúmulo de pesquisas 
geomorfológicas publicadas e pelas variadas coberturas de 
aerolevantamentos convencionais em diferentes escalas. 

 
2.2.3 – Objetivos e princípios fundamentais do mapeamento 

Um dos objetivos básicos dos mapas e relatórios é fornecer um 
quadro geral da Geomorfologia do Brasil, o que está condicionado 
pelo próprio material utilizado e a escala de sua publicação. Isso 
decorre da visão de conjunto regional obtida pela imagem de 
radar, cuja capacidade de resolução permite definir fenômenos de, 
pelo menos, quatro ordens de grandeza. Esse amplo quadro de 
referências ainda não conseguido por outros métodos é 
considerado essencial para a inserção de estudos detalhados, dos 
quais o Brasil também carece. O Mapa Geomorfológico do Projeto 
RADAMBRASIL sempre que possível procura exercer a função de 
elemento de integração de diferentes fontes de conhecimentos 
geomorfológicos. 

Fornecer informes técnicos interdisciplinares a um número 
crescente de usuários é outro dos objetivos do mapeamento. A 
ampliação e a diferenciação dos usuários dos mapas do Projeto 
RADAMBRASIL representam um problema para a linguagem, seja 
cartográfica seja descritiva. A imagem de radar permite distinguir e 
acompanhar relevos planos ou aplanados pela erosão e 
diferenciá-los dos relevos dissecados. Durante algum tempo 
procurou-se caracterizar estes últimos pelas formas de relevo. Na 
medida em que se ampliava o domínio sobre a imagem, 
constatou-se que se torna importante fornecer, além da forma, o 
grau de declividade e o grau de aprofundamento da drenagem, 
conjugado com sua densidade. Assim, os estudos das fácies de 
dissecação foram aprimorados com o uso de quantificação, obtida 
através de mapas topográficos, fotografias aéreas e índices 
estatísticos separados por classes quantificáveis. 

Um princípio fundamental do mapeamento está na definição 
do que deve ser ou não mapeado. O processo de redução da 
escala  
1:250 000, na qual é feita a interpretação, para 1:1 000 000, em 
que é feita a publicação, por si mesmo delimita a expressão 
espacial do fato a ser mapeado. Todavia, na medida em que se 
aumenta o domínio sobre a imagem, sempre há o recurso de 
transformar um fato de pequena expressão espacial em um 
símbolo. Isso permite um controle sobre a intensidade e o nível de 
detalhamento na coleta de informações em trabalhos de campo e 
sobrevoos a baixa altura. Esses parâmetros marcam, assim, o 
nível de acuidade da pesquisa geomorfológica compatível com a 
escala da publicação e com a velocidade de produção exigida no 
Projeto RADAMBRASIL. 

Outro princípio sobre o qual se apoia a metodologia é um 
compromisso com o tempo. O processo de desenvolvimento 
brasileiro passou da fase de contemplar com pequenas soluções 
problemas locais, para uma etapa de planejamento regional 
integrado. Os produtos finais do Projeto RADAMBRASIL são 
realizados em curta duração para que medidas governamentais 
não sejam tomadas sem apoio de instrumentos de base, como o 
mapa geomorfológico e outros produtos do Projeto 
RADAMBRASIL. A velocidade de produção é, pois, um elemento 
fundamental, mas não pode ser traduzido pela diminuição da 
qualidade. A solicitação de um trabalho técnico de qualidade e as 
exigências referidas puderam ser solucionadas por metodologia 
eficaz. 
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Desse modo, amparado por uma metodologia que fixa os 
princípios básicos e o perfil do produto final, por um fluxograma 
operacional e por uma sistematização de mapeamento, todos 
suficientemente abertos, o mapa geomorfológico adquire a 
característica de reconhecimento adequado à escala, e apresenta 
uma linguagem cartográfica aberta para a qual convergem 
informes científicos e pragmáticos. 
 
2.2.4 – Etapas de trabalho 

A nova organização da informação e da metodologia não mudou 
essencialmente as principais etapas de trabalho utilizadas pelo 
Projeto RADAMBRASIL. Elas continuam adaptadas aos princípios 
gerais firmados como objetivos do mapeamento. A experiência 
adquirida durante o mapeamento já realizado indica que uma folha 
de 1:1 000 000, integrada por um máximo de 16 folhas na escala 
1:250 000, pode ser mapeada com homogeneidade de qualidade 
e interpretação por uma pequena equipe técnica, na qual esteja 
assegurada uma permanente troca de informações e com 
consultoria técnica regional. Essa equipe se apoia também num 
referencial de padrões de imagem de radar e em um manual de 
serviço, ambos organizados sistematicamente e sempre 
enriquecidos pela experiência acumulada. 

Estabelecidos os princípios gerais da metodologia, as etapas 
de trabalho são o modo decorrente para satisfazer aqueles 
princípios. Essas etapas de trabalho garantem um tratamento 
homogêneo das imagens de radar. A homogeneidade é 
necessária na medida em que o mapa geomorfológico é utilizado 
para a complementação de outros produtos do Projeto 
RADAMBRASIL. 

Na sequência operacional, a primeira fase consiste no 
levantamento do material bibliográfico e de toda a cartografia de 
apoio. Da bibliografia, são selecionadas várias hipóteses de 
trabalho no plano interpretativo. Uma exploração inicial sobre o 
mosaico a 1:1 000 000, permite obter uma visão global da área. 
Um reconhecimento, já em segundo nível, é feito com as folhas a 
1:250 000 através de uma análise mais detalhada. As correlações 
temáticas são sempre realizadas, permitindo que as relações mais 
diretas sejam explicadas ou transformadas em hipótese de 
trabalho. 

A segunda etapa de trabalho é a interpretação preliminar feita 
folha a folha na escala 1:250 000. Ela inclui o mapeamento da 
drenagem e dos tipos de modelado. A delimitação dos tipos de 
modelado é concluída com o fechamento de linhas e dentro de 
cada área fechada são colocadas as letras-símbolos, as quais, 
juntamente com os símbolos, serão os indicadores que integrarão 
a legenda. Esta operação é realizada sobre o mosaico de imagem 
de radar, com estereoscopia. Simultaneamente à interpretação 
preliminar é organizada uma ficha com os pontos de dúvida, 
indefinições de legenda e todas as demais observações, sejam de 
ordem cartográfica, sejam de natureza geomorfológica. Esse 
registro é fundamental para a montagem de sobrevoos e trabalhos 
de campo. 

A fase de interpretação preliminar comporta uma sequência 
de estudos que começa com a análise descritiva da drenagem, 
incluindo estudo individual dos cursos d’água, das sub-bacias e 
bacias hidrográficas. Em seguida são delimitados os modelados 
de aplanamentos, de dissolução, de acumulação e os de 
dissecação, bem como são assinalados os símbolos. Delimitados 
os tipos de modelados, todas as informações obtidas se orientam 
na direção de agrupar aqueles que tenham uma evolução 
geomorfológica comum, traçando-se, desse modo, as linhas 
preliminares das unidades geomorfológicas. Estas são agrupadas 
em regiões geomorfológicas e domínios morfoestruturais, ainda 
com delimitações provisórias. 

Terminada a fase de interpretação preliminar e integradas 
todas as folhas, iniciam-se as operações de campo. Elas são 
feitas com sobrevoos a baixa altura e com percursos sobre o 
terreno. As rotas a serem percorridas são escolhidas segundo as 
fichas preenchidas durante a fase de interpretação preliminar. 
Essas operações destinam-se a sanar dúvidas havidas na 
interpretação preliminar. Porém, mais que isso, as operações de 
campo permitem o controle imagem/terreno, a descrição do 
relevo, a coleta de amostras de material das formações 
superficiais, a tomada de fotografias e, principalmente, a busca de 
mais elementos para conferir as hipóteses de trabalho 
anteriormente levantadas. As características das unidades 
geomorfológicas e seu agrupamento em regiões e domínios são 
também conferidos nos trabalhos de campo, ainda que sua 

delimitação seja mais fiel com a visão de conjunto dada pela 
imagem de radar. É importante que as operações de campo, 
principalmente os sobrevoos a baixa altura, sejam organizadas de 
modo que todas as unidades geomorfológicas sejam observadas 
em visão global, para que cada uma delas seja plenamente 
identificada nos mosaicos e no campo. Todos os informes 
colhidos nas operações de campo são incorporados ao 
mapeamento na etapa denominada reinterpretação. 

A fase seguinte tem o objetivo de preparar o mapeamento 
para impressão. As folhas reinterpretadas a 1:250 000 são 
sucessivamente reduzidas para as escalas 1:500 000. As 
reduções sucessivas têm como objetivo revelar, por sua 
dimensão, as formas que podem aparecer no mapa final, as que 
podem ser eliminadas e as que podem ser agrupadas em 
símbolos. Após a montagem, lançam-se as diferentes informações 
geomorfológicas sobre a base cartográfica. 

O preparo final do relatório é a última etapa dos trabalhos 
executados sobre uma folha a 1:1 000 000. Essa posição nas 
etapas de trabalho se justifica na medida em que o relatório 
contém, em primeiro lugar, a descrição, classificação e explicação 
dos fatos mapeados. Além disso, o relatório reúne um grande 
número de informações que não são mapeáveis e outras apenas 
representadas por símbolos. 

Os relatórios de Geomorfologia contêm, além de partes 
acessórias convencionais, partes comuns a todas as folhas, a 
saber: 
– Metodologia; 
– Características Geomorfológicas; 
– Geomorfogênese; e 
– Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. 

O texto sobre metodologia é transcrito em cada volume no 
sentido de se conseguir uma estrutura íntegra e porque a 
metodologia e a expressão gráfica podem ter modificações e 
aperfeiçoamentos. 

Eventualmente podem ser inseridas, em uma segunda parte, 
apreciações sobre a natureza e evolução dos conhecimentos 
anteriores ao estabelecido pelo Projeto RADAMBRASIL. A 
introdução de um item especial sobre a natureza dos trabalhos 
anteriores é função de sua quantidade e qualidade. Registros 
bibliográficos são, contudo, abundantes nas outras partes do 
relatório de modo que a bibliografia pode ser tomada como um 
referencial abrangente. 

A parte seguinte do relatório tem o título de Características 
Geomorfológicas e corresponde à descrição das unidades em que 
foi dividido o mapeamento. O princípio de agrupamentos 
sucessivos de subconjuntos constituídos de tipos de modelados 
permite a identificação de unidades geomorfológicas e 
grupamentos dessas em regiões que, por sua vez, constituem os 
domínios. Esses conjuntos se agrupam segundo uma taxonomia 
baseada em ordens de grandeza espacial e temporal. 
Operacionalmente, o mapeamento foi trabalhado com os 
subconjuntos de menor ordem de grandeza mas a forma de 
apresentação gráfica e a descrição e explicação no relatório são 
feitas a partir dos grandes domínios morfoestruturais. As ordens 
de grandeza que foram adotadas na taxonomia são diferenciadas 
entre si de acordo com a prevalência da causalidade e 
predominância de formas de relevo. Não guardam, contudo, 
diferenças em termos de áreas para resguardar as especialidades 
de cada folha mapeada. Os domínios morfoestruturais constituem 
a maior divisão taxonômica adotada. Esse táxon organiza a causa 
de fatos geomorfológicos derivados de aspectos amplos da 
geologia com os elementos geotectônicos, os grandes arranjos 
estruturais e eventualmente a predominância de uma litologia 
conspícua. Esses fatores geram arranjos regionais de relevos com 
formas variadas mas que guardam relações de causa entre si. 
Podem ser, por exemplo, restos de cadeias dobradas, grandes 
maciços de rochas cristalinas, bacias sedimentares ou conjuntos 
de formas de acumulação recente. Esses grandes conjuntos de 
formas de relevo podem conter subdivisões que representam o 
segundo táxon, designadas como regiões geomorfológicas. Elas 
se caracterizam por uma compartimentação reconhecida 
regionalmente e apresentam não mais um controle causal 
relacionado às condições geológicas mas, essencialmente, estão 
ligadas a fatores climáticos atuais ou passados. A tectônica que 
lhe é relacionada é a epirogênese em relação às áreas próximas e 
a tectônica regional recente e não estruturas e litologias herdadas, 
as quais lhe dão características comuns e aspecto geral 
semelhante. O clima é um fator interveniente ou integrante do 
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conceito e daí alguns aspectos fitoecológicos e pedológicos serem 
também significativos, regionalmente. 

O terceiro táxon se refere às unidades geomorfológicas. Estas 
são definidas como um arranjo de formas de relevo 
fisionomicamente semelhantes em seus tipos de modelados; a 
similitude resulta de uma determinada geomorfogênese, inserida 
em um processo sincrônico mais amplo. A geomorfogênese e a 
similitude de formas são explicadas por fatores paleoclimáticos 
e/ou por outros relacionados à natureza dos domínios. 

Cada unidade geomorfológica mostra tipos de modelados, 
processos originários e formações superficiais diferenciadas de 
outras. O comportamento da drenagem, seus padrões e 
anomalias são tomados como referencial na medida em que 
revelam as relações entre os ambientes climáticos atuais ou 
passados e as condicionantes litológicas ou tectônicas. 

A convergência de muitos indicadores coerentes entre si é o 
instrumento adequado para a separação das unidades 
geomorfológicas, desde que apenas um único indicador, em geral, 
é insuficiente para definir uma evolução geomorfológica complexa. 
Essas unidades não tem dimensão fixada, mas procura-se evitar a 
microcompartimentação, já dificultada pelo próprio princípio 
taxonômico adotado desde que a divisão de uma unidade 
geomorfológica cairia sobre uma ordem de grandeza menor. 

Uma unidade geomorfológica pode ser tomada como base de 
uma divisão fisiográfica quando considerada a interação dos 
elementos constituintes de sua paisagem como solo, clima e 
vegetação. 

Além de suas finalidades essencialmente científicas, as 
unidades geomorfológicas assumem também uma conotação de 
compartimentação do relevo regional. Essa conotação não é 
incongruente com a definição adotada pois apenas se atribui às 
unidades geomorfológicas uma nova função, já que a divisão do 
relevo brasileiro é ainda um problema aguardando soluções em 
diferentes níveis. O Projeto RADAMBRASIL oferece, pela visão de 
conjunto dada pela imagem de radar e pela análise 
geomorfogenética que faz, uma divisão do relevo baseada em um 
instrumento de interpretação, e uma conceituação que vem 
evoluindo no sentido técnico em todos os mapeamentos. 

A denominação de qualquer tipo de relevo oferece sempre 
dificuldades na medida em que, em princípio, é aconselhável uma 
ligação com a toponímia regional, nem sempre rica ou expressiva. 
O problema da denominação é sensível independentemente do 
nível taxonômico de que trata a divisão do relevo. Em decorrência, 
procurou-se adotar uma ordem de precedência dos termos a 
serem utilizados na denominação das unidades geomorfológicas. 
Em geral, o termo inicial obedece à toponímia regional como 
planalto, planície, chapada, serra, entre outros. Quando essa 
toponímia não existe, a referência é feita pela cartografia ou pelos 
estudos regionais realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE ou outros de relevância. A qualificação deste 
termo inicial da toponímia procura ser a mais técnica possível, 
com conotações preferentemente genéticas, tais como estrutural, 
aplanado, dissecado, cárstico. O terceiro elemento da 
denominação se refere à topografia de fatos morfológicos 
significantes, preferentemente relacionados aos interflúvios e 
secundariamente relacionados a rios, bacias hidrográficas ou 
partes delas. Pode-se ainda usar referências a pontos cardeais ou 
colaterais, ou ainda posições relativas de uma unidade em relação 
a outras. 

A terceira parte do relatório é um estudo essencialmente 
geomorfológico e mais detalhado, pois trata da Geomorfogênese. 
O assunto pode ser abordado tanto do presente para o passado 
como ao contrário, dependendo dos resultados dos trabalhos de 
campo, das análises geomorfológicas dos mosaicos e das 
informações bibliográficas. A Geomorfogênese inclui também um 
ordenamento racional das várias etapas da evolução do relevo, a 
natureza das formações superficiais, as constatações 
morfoclimáticas e suas consequências na organização do relevo. 
As unidades geomorfológicas podem ser tomadas na evolução 
como elementos de referência. A linguagem é essencialmente 
técnica e os padrões são científicos. Nessa parte, há uma 
distinção clara entre o que foi provado, o que é provável e o que é 
sugestão. Parte das conclusões da Geomorfogênese é resultado 
de informações colhidas das diferentes fontes utilizadas, mas o 
principal está representado no mapeamento ou deriva da 
interpretação dos mosaicos. 

A exploração conjunta dos mapas geológico, geomorfológico, 
pedológico e da vegetação do Projeto RADAMBRASIL permite 
comparações que levam a conclusões paleoclimáticas. As 

formações superficiais são estudadas em perfis significativos das 
unidades geomorfológicas. O levantamento e a amostragem são 
feitos de modo completo, assim como o processamento das 
análises. Na medida em que os estudos das formações 
superficiais forem desenvolvidos, dados relativos à cronologia 
absoluta podem aumentar bastante o nível de conhecimento sobre 
o Quaternário brasileiro, incluindo informações sobre as variações 
dos ambientes morfoclimáticos. 

A Geomorfogênese é a parte do relatório que serve não 
apenas aos geomorfólogos. Ela é utilizada também como 
embasamento científico da quarta parte essencial do relatório, 
intitulada Aplicações da Pesquisa Geomorfológica. Essa parte 
estuda, com base científica, as diferentes aplicações sugeridas 
pelas pesquisas realizadas. Procura-se indicar aos planejadores e 
usuários quais os problemas existentes na área mapeada e os 
erros cometidos no uso do relevo, apontando soluções para seu 
adequado aproveitamento. A variedade de problemas que estão 
relacionados à pesquisa geomorfológica é muito grande e, na 
medida do diagnóstico feito, todos eles são referidos em 
linguagem técnica acessível a um público de especialistas de 
diferentes formações. A experiência tem demonstrado que a 
metodologia exposta é adequada, com a imagem de radar e os 
trabalhos de campo funcionando como elementos adequados para 
os estudos que visam a apropriação e o uso do relevo. Com base 
nessa metodologia elaborou-se um mapa da avaliação do relevo, 
cujos princípios metodológicos e objetivos acham-se contidos em 
nota explicativa impressa à margem do referido mapa. Desses 
estudos poderão decorrer pesquisas mais aprofundadas de áreas 
equiproblemáticas dirigidas para medidas de controle 
geomorfológico. Esse controle se exerce, principalmente, em 
relação à definição de categorias de avaliação do relevo, 
inferindo-se, através de seu grau de estabilidade morfodinâmica, 
as perspectivas para sua utilização. Além disso, são analisados 
problemas específicos da área mapeada, tais como: 
assoreamento de barragens, lagos e canais fluviais; traçado, 
abertura e conservação de estradas; interferência na mineração 
de aluvião e de jazidas de enriquecimento supergênico; indicação 
de locais para instalação de hidrelétricas; mudanças e ampliação 
de sítios urbanos, entre outros. 

 
2.2.5 – Composição do mapa 

A evolução da metodologia, já descrita, foi acompanhada, 
paralelamente, por uma série de pesquisas e modificações na 
composição do mapa e na organização de sua legenda. 

Entre os objetivos dessas modificações incluem-se qualificar 
as informações permitidas pela escala, possibilitar uma leitura do 
mapa mais diretamente associada à legenda e refletir a 
sistemática da pesquisa geomorfológica realizada. 

O problema principal a ser equacionado e solucionado é o da 
compatibilidade entre a taxonomia dos fatos mapeados e os 
recursos gráficos disponíveis. Para que esses objetivos fossem 
realizados em um mapa utilizaram-se combinações de cores, 
letras-símbolos e conjuntos alfanuméricos, ornamentos 
cartográficos e símbolos. Esses recursos foram empregados 
segundo a ordem de grandeza e o grau de importância dos fatos 
mapeados na escala ao milionésimo. 

Na adoção desses objetivos, recursos e princípios, o Projeto 
RADAMBRASIL criou uma cartografia geomorfológica própria, que 
foi sendo gradativamente aperfeiçoada por pesquisas e ensaios 
sucessivos e continuados. 

O emprego de cores é o recurso gráfico fundamental e de 
visualização imediata. As cores são utilizadas na representação 
dos fatos de 1ª, 2ª e 3ª ordens de grandeza, ou seja, os domínios 
morfoestruturais, as regiões e as unidades geomorfológicas. Para 
cada domínio é utilizada uma cor básica, da qual podem ser 
derivadas outras cores da mesma gama para representar a 
decomposição em regiões e estas em unidades. O objetivo dessa 
decomposição de cores é a visualização, no mapa, de unidades 
geomorfológicas incluídas na mesma região. Dentro da cor 
utilizada para uma unidade geomorfológica, os fatos de ordem de 
grandeza – os tipos de modelados – podem ser representados por 
tonalidades da mesma cor, sendo que os de dissolução recebem 
uma retícula além desta cor. Os modelados de acumulação, 
quando não constituem uma unidade geomorfológica, são 
representados por uma cor diferenciada das cores básicas, 
recebendo convenções cartográficas segundo suas gêneses. 

O princípio de utilização de cores por decomposição de fatos 
mapeados segundo sua taxonomia reduz a expressão espacial 
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das cores de modo gradual, a ponto de exigir, a partir da 4ª ordem 
de grandeza, a utilização de novos recursos gráficos: retículas, 
convenções cartográficas, letras-símbolos e sua variação em 
conjuntos alfanuméricos. Estabelece-se, desse modo, uma 
relação entre cor e letras-símbolos para aumentar a facilidade de 
leitura na representação dos tipos de modelados. A chave das 
letras-símbolos seguiu um princípio de utilização do menor 
número possível de componentes para não dificultar sua 
memorização durante a leitura. O primeiro elemento é uma letra 
maiúscula referente aos tipos de modelados que representam a 4ª 
ordem de grandeza de aplanamento, de dissolução, de 
acumulação e de dissecação. Representando a 5ª ordem de 
grandeza, são usadas letras minúsculas para qualificar as 
características inerentes a esses modelados; para o modelado de 
dissecação guardou-se, por sua significação especial, uma 
combinação por um conjunto alfanumérico. Isso se justifica pelo 
valor pragmático e científico desse tipo de relevo na medida em 
que ele traduz a energia da erosão. O conjunto alfanumérico foi 
utilizado para representar duas variáveis morfométricas desse tipo 
de modelado: a densidade e o aprofundamento da drenagem. As 
variáveis morfométricas são tratadas por amostragem de áreas 
mais representativas dentro de uma região, com expressão de 
continuidade em até mais de uma folha. Os valores obtidos 
integram uma tabela que permite a identificação de cada 
combinação das variáveis em um conjunto de referências globais 
comparativamente aos demais valores obtidos na folha mapeada. 

A 6ª ordem de grandeza, dentro do princípio básico de 
organização taxonômica decrescente, abrange fatos que só 
podem ter, por sua dimensão espacial, uma representação por 
símbolos lineares ou pontuais. As formações superficiais, pela 
complexidade e dimensões em que são tratadas, figuram como 
símbolos de ocorrência. 

A morfodinâmica é uma parte significativa do mapeamento, 
tanto mais que alguns de seus mais importantes fenômenos 
significam desequilíbrios criados pela atuação do homem sobre o 
relevo. Alguns desses fatos são generalizados, como a erosão 
dos solos, solifluxão e ação de térmitas, enquanto outros são 
localizados, como os deslizamentos em rodovias. A representação 
por variedades de símbolos é uma imposição tanto da escala 
como do próprio fato. Utilizando-se variações nos símbolos, 
podem-se acrescentar outros tipos de informes: continuidade 
tempo-espacial e ritmo de ocorrência. 

 
2.2.5.1 – Estrutura da legenda 

A estrutura da legenda no mapa geomorfológico foi organizada 
para que as informações mapeadas pudessem ser dinamizadas 
dentro da classificação taxonômica expressa em ordem de 
grandeza. É esse princípio que organiza as unidades da estrutura 
da legenda. 

O primeiro comando é dado pelos títulos dos domínios 
morfoestruturais organizados em chaves laterais. Há uma 
ordenação na citação desses domínios refletindo uma implantação 
cronológica, em que os fatos devem ser plotados na legenda dos 
mais recentes para os mais antigos. 

A subdivisão dos domínios é feita imediatamente após os 
seus títulos, pela titulação das regiões e das unidades 
geomorfológicas organizadas segundo seu grau de 
expressividade geomorfológica. Abaixo dessas titulações estão 
representados os modelados de aplanamento, de dissecação, de 
dissolução e de acumulação por barras geométricas contendo a 
indicação da respectiva área mapeada. Essas barras contêm 
ainda as seguintes informações: as cores das unidades 
geomorfológicas separadas em duas cores derivadas para 
representar os tipos de modelados, as associações de letras-
símbolos qualificando os tipos e as fácies dos modelados de 
aplanamento, de dissecação, de dissolução e de acumulação. 

Os modelados de acumulação, dispersos no mapa em 
diferentes unidades geomorfológicas e que não constituem um 
domínio, têm sua área representada em barras, plotadas antes da 
definição das letras-símbolos. A definição dos tipos de modelados 
mapeados na folha  
1:1 000 000 vem em seguida ao conjunto de barras. Ela é feita a 
partir de uma definição padronizada das letras-símbolos. 

As fácies de dissecação encontradas nas unidades 
geomorfológicas obedecem, na legenda, a um comando único, 
localizado no final das descrições dos modelados. São 

qualificadas em: homogênea, quando controlada apenas pela 
erosão, e diferencial, quando há um forte controle estrutural. Elas 
são definidas pela densidade de drenagem, qualificada em fina, 
média e grosseira (f, m e g), e pelos números de 1 a 3, que 
qualificam o aprofundamento da drenagem. Após as definições 
dos dois componentes da dissecação há um quadro em que todas 
as combinações possíveis destes componentes são agrupadas 
em um conjunto alfanumérico. O quadro permite ao leitor 
identificar as fácies de dissecação homogênea representadas no 
mapa. As fácies de dissecação diferencial são buscadas apenas 
pelo algarismo relacionado ao aprofundamento da drenagem. 

Os fatos mapeados na 6a ordem de grandeza são organizados 
na lista de símbolos, tendo também comando único, 
independentemente da unidade geomorfológica onde foram 
mapeados. 

De acordo com as características da metodologia, a natureza 
sistemática do mapeamento e a oportunidade de publicação em 
cores, o mapa geomorfológico, baseado em informação fornecida 
pela imagem de radar e complementada pelas pesquisas de 
campo, amplia os conhecimentos geomorfológicos, possibilitando 
sua utilização por especialistas em outras áreas afins de 
conhecimentos. Além disto fornece dados sobre a composição do 
relevo por unidade de manejo ambiental, que constitui o 
embasamento teórico-prático no qual devem se apoiar a análise e 
o planejamento regionais. 

 
2.3 – CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

A Folha SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e a Folha 
SG.23 Iguape, que integram este mapeamento, apresentam 
feições de relevo muito variadas. A diversificação geológica dada 
pela diferenciação litológica e complexidade estrutural, juntamente 
com os processos morfogenéticos que atuaram na área, são os 
fatores que mais contribuíram para a heterogeneidade do relevo. 
Aliada a esses dados, a situação geográfica das folhas mapeadas 
engloba tanto relevos resultantes da Geomorfologia litorânea 
como planaltos, serras e patamares que compõem a maior 
extensão da área estudada. Isso gerou contrastes altimétricos 
marcantes, e se constatam, na faixa litorânea, relevos baixos com 
altitudes de poucos metros acima do nível do mar, enquanto na 
área serrana as cotas chegam a quase 2.000 m. A 
heterogeneidade do relevo permitiu a sua divisão em vários 
compartimentos. 

Vários pesquisadores apresentaram estudos nos quais 
fizeram divisões do relevo que interessam à área em questão, 
usando escalas diferenciadas de acordo com seus objetivos. 
Estas divisões foram analisadas e algumas denominações foram 
mantidas na medida em que se adaptaram aos parâmetros 
usados neste estudo. Duas grandes divisões podem ser 
destacadas: a de Guimarães (1943) e a de Ab’Sáber (1972). O 
primeiro autor, na divisão do relevo do Brasil colocou esta área 
dentro dos Degraus e Patamares Meridionais. Ab’Sáber (op.cit.), 
numa classificação das províncias morfoestruturais brasileiras, 
identificou duas províncias nesta área: Planalto Meridional ou 
Gonduânico Sul Brasileiro e Planalto Oriental e Sub-Oriental ou 
Planalto Atlântico do Brasil de Sudeste. 

Alguns autores, estudando setores da área em questão e 
usando critérios fisiográficos e/ou geomorfológicos, identificaram 
regiões fisiográficas e/ou unidades geomorfológicas. Essas 
classificações estão sumarizadas na Figura 2.2, quando 
abrangem a área em estudo. Outros pesquisadores, também 
estudando setores da área, usaram critérios morfoestruturais e 
geomorfológicos em suas classificações, fazendo divisões em três 
níveis taxonômicos, como mostra a Figura 2.3. Essas divisões são 
as que mais se aproximam da utilizada neste relatório. 

A visão regional dada pela imagem de radar, que é o material 
básico usado pelo RADAMBRASIL, contribui bastante na 
identificação dos compartimentos de relevo, permitindo um 
aprimoramento dos seus limites e a hierarquização em três 
táxons: domínios morfoestruturais, regiões e unidades 
geomorfológicas. Os parâmetros usados nesta divisão estão 
explícitos no capítulo referente à Metodologia. Neste relatório 
foram identificados 4 domínios morfoestruturais, subdivididos em 
11 regiões geomorfológicas que, por sua vez, englobam 17 
unidades geomorfológicas, como mostra a Tabela 2.I. Esses 
compartimentos de relevo serão descritos a seguir.
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AUTOR Maack (1947) Almeida (1952a) IBGE (1955) Almeida (1956) Valverde (1957) 

ÁREA ESTUDADA Estados do Paraná e Santa 
Catarina Estado de Santa Catarina Estado de Santa Catarina Planalto Basáltico Planalto Meridional 

PR 

– Litoral 
– Serra do Mar 
– Primeiro Planalto ou Planalto 

de Curitiba 
– Segundo Planalto ou Planalto 

de Ponta Grossa 
– Terceiro Planalto ou Planalto 

de Guarapuava 

– Planalto Cristalino 
– Serras Litorâneas 
– Planalto Sedimentar 
– Planalto de Lages 
– Planalto Basáltico 
– Planícies Costeiras 

– Planalto Cristalino 
– Serras Cristalinas Litorâneas 
– Planalto Sedimentar 
– Planalto de Lages 
– Planalto Basáltico 
– Planícies Costeiras 

– Bacia do Alto Paraná 
– Planalto das Araucárias 
– Zona das Missões 

– Baixada Litorânea 
– Serra do Mar 
– Primeiro Planalto 
– Segundo Planalto 
– Terceiro Planalto 
– Encosta Oriental Catarinense 

 
 
 
 
 

UNIDADES 
GEOMORFOLÓGICAS 

 
E/OU  

 
REGIÕES FISIOGRÁFICAS SC 

– Litoral 
– A paisagem da escarpa 

marginal 
– O plano de declive do planalto 

interior 

    

 
Fig. 2.2 – Quadro de compartimentação em unidades geomorfológicas e/ou regiões fisiográficas. 
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AUTOR(ES) Almeida (1964) Monteiro (1968) Bernardes (1969) Moreira e Lima (1977) Duarte, Costa e Buss (1980) Ponçano et al (1981) 

ÁREA 
ESTUDADA Estado de São Paulo Região Sul Região Sul Região Sul Folha SG.22 Curitiba Estado de São Paulo 

P 
R 
O 
V 
Í 
N 
C 
I 
A 
S 

I - Planalto Atlântico 
II - Província Costeira 
III - Depressão Periférica 

 

P
R
O
V
Í
N
C
I
A
S 

M
O
R
F
O
L
Ó
G
I
C
A
S 

I - Zona Cristalina Atlântica 
II - Zona de Circundesnudação 

Periférica 
III - Zona de Capeamento 

Arenítico-Basáltico 

 

 

P
R
O
V
Í
N
C
I
A
S 

M
O
R
F
O
E
S
T
R
U
T
U
R
A
I
S 

I - Planalto Basáltico 
II - Planalto Sedimentar 
III - Planalto Cristalino 
IV - Região Catarinense 

da Encosta 
Dissecada 

V - Serra de Sudeste 
VI - Baixadas de 

Paranaguá e São 
Francisco e Litoral 
de Florianópolis 

 

 

 

Q
U
A
D
R
O
S 

M
O
R
F
O
E
S
T
R
U
T
U
R
A
I
S 

I - A Borda Cristalina 
Atlântica e os Relevos 
dos Maciços e Escarpas 

II - A Bacia do Paraná e os 
Relevos Planálticos 
Monoclinais e 
Tabulares 

III - O Domínio Litorâneo 

 
 
C
O
N
J
U
N
T
O
S 
 
 
E 

 

A
C
U
M
U
L
A
T
I
V
O
S 

M
O
R
F
O
E
S
T
R
U
T
U
R
A
I
S 

I - Relevo de Maciços de 
Rochas de Alto 
Metamorfismo 

II - Relevos de Faixas de 
Dobramentos 
Metamorfizados 

III - Relevos de Bacias 
Sedimentares 

IV - Área de Acumulação 
Marinha e Fluviomarinha 

P 
R 
O 
V 
Í 
N 
C 
I 
A 
S 

I - Planalto Atlântico 
II - Província Costeira 
III - Depressão Periférica 

 

 
Z 
O 
N 
A 
S 

 

I.1 - Planalto Paulistano 
I.2 - Planalto de Ibiúna 
I.3 - Planalto Cristalino-

Ocidental 
II.1 - Serrania Costeira 
II.2 - Baixadas 

Litorâneas 
III.1 - Zona do 

Paranapanema 

 
 
 
 
 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

I.1 - Altos Paredões Costeiros: 
Serra do Mar 

I.2 - Planalto Cristalino Atlântico 
I.3 - Serras Cristalinas 

Atlânticas de Santa 
Catarina 

I.4 - Baixadas ou Planícies 
Litorâneas Associadas 

II.1 - Segundo Planalto 
Paranaense 

II.2 - Planalto Paleozoico 
Catarinense 

III.1 - Borda do Planalto  
III.2 - Bacia Superior do Paraná 
III.3 - Planalto das Araucárias 
III.4 - Zona das Missões 

  
 
 
 
 
 
 
 

— 

U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

I - Borda Cristalina Oriental 
II.1 - Zona de Desnudação 

Periférica 
II.2 - Zona da Cobertura 

Basáltico-Arenítica ou 
Terceiro Planalto 

III.1 - Trecho Norte 

  
 
 
 
 
 
 
 

— 

 
 
 

Z 
O 
N 
A 
S 
 

I.1 - Planalto Paulistano 
I.2 - Planalto de Ibiúna 
I.3 - Planalto de 

Guapiara 
II.1 - Serrania Costeira 
II.2 - Baixadas 

Litorâneas 
II.3 - Morraria Costeira 
III.1 - Zona do 

Paranapanema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBDIVISÕES 

S 
U 
B 
Z 
O 
N 
A 
S 

II.1.a - Serra do Mar 

II.1.b - Serra de 
Paranapiacaba 

 

S 
U 
B 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

II.2.a - Cuesta da Bacia 
Superior do Itajaí-Açu 
II.2.b - Escarpa em Degraus de 
Camadas  
II.2.c - Planalto Domático de 
Lages 
II.2.d - Formas Monoclinais da 
Zona Carbonífera 

  
 
 

— 

 
 

S 
U 
B 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

I.1.a - Serra do Mar 
I.1.b - Planalto ou Maciço 

Cristalino Atlântico 
Paranaense 

II.1.a - Segundo Planalto 
ou Patamar 
Intermediário 

II.1.b - Faixa de 
Desnudação 
Periférica em Santa 
Catarina 

II.2.a - Bacia Superior do 
Paraná 

II.2.b - Planalto das 
Araucárias 

II.2.c - Zona das Missões 

 
 

U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

I.1 - Serra do Mar 
I.2 - Planalto de Curitiba/Serra 

de Paranapiacaba 
II.1 - Planalto do Rio Ribeira do 

Iguape 
III.1 - Planalto de Ponta Grossa 
III.2 - Planalto do Alto Rio Itajaí 
III.3 - Planalto dos Campos 

Gerais 
III.4 - Planalto Rio Iguaçu/Rio 

Uruguai 
III.5 - Planalto do Rio Paraná 
IV.1 - Planície Litorânea 

S 
U 
B 
Z 
O 
N 
A 
S 

II.1.a - Serra do Mar 
II.1.b - Serra de 

Paranapiacaba 
II.1.c - Serrania de 

Itatins 
II.1.d - Serrania do 

Ribeira 
II.1.e - Planaltos 

Interiores 

 
Fig. 2.3 – Quadro de compartimentação com base em critérios morfoestruturais e geomorfológicos. 
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    TABELA 2.I       
Compartimentação geomorfológica e sua distribuição 

            

% % 

Denominação 
Área em 

km² % T Denominação  Área em km² T D Denominação Área em km² T D R 

Depósitos sedimentares 6.312 2,3 Planícies Costeiras 6.132 2,3 100,0 Planícies Litorâneas 6.132 2,3 100,0 100,0 

Planaltos do Alto Rio Paraná 22.360 8,4 10,8 Planaltos Rebaixados 22.360 8,4 10,8 100,0 

Planalto das Missões 11.618 4,3 5,6 Planalto de Santo Ângelo 11.618 4,3 5,6 100,0 

Planalto dos Campos Gerais 31.480 11,8 15,2 27,8 

Planalto das Araucárias 113.023 42,4 54,7 Planalto Dissecado Rio Iguaçu-Rio Uruguai 81.543 30,6 39,5 72,2 

Depressão do Sudeste Catarinense 155 0,1 0,1 Depressão da Zona Carbonífera Catarinense 155 0,1 0,1 100,0 

Patamares do Alto Rio Itajaí 10.131 3,8 4,9 70,5 

Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina 14.376 5,4 7,0 Planalto de Lages 4.245 1,6 2,1 29,5 

Patamar de Ponta Grossa-Itapetininga 33.535 12,6 16,2 74,4 
Bacias e Coberturas 

Sedimentares 206.593 77,5 Patamar Oriental da Bacia do Paraná 45.061 16,9 21,8 Patamar do Tibagi 11.526 4,3 5,6 25,6 

Colinas Costeiras 2.636 1,0 6,7 Colinas do Baixo Ribeira do Iguape 2.636 1,0 6,7 100,0 

Serrania do Ribeira 15.771 5,9 40,2 80,3 

Planalto de Paranapiacaba 19.636 7,4 50,1 Planalto de Guapiara-Ibiúna 3.865 1,4 9,9 19,7 

Serra do Mar Paranaense 6.179 2,3 15,7 36,4 

Planalto de Curitiba 10.335 3,9 26,4 61,1 
Faixa de Dobramentos 

Remobilizados 39.235 14,7 Escarpas e Reversos da Serra do Mar 16.963 6,3 43,2 Planalto Paulistano 429 0,2 1,1 2,5 

Embasamentos em Estilos 
Complexos 10.295 3,9 Serras do Leste Catarinense 10.295 3,9 100,0 Serras do Tabuleiro-Itajaí 10.295 3,9 100 100,0 

Subtotal 262.255 98,4 T = % em relação à área total mapeada         

Modelados de acumulação 4.175 1,6 D = % em relação à área do domínio morfoestrutural a que pertence       

R = % em relação à área da região geomorfológica a que pertence       

TOTAL 266.430 100,0 Obs.: Para os cálculos não se considerou a massa de água               
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2.3.1 – Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares 

Este domínio localiza-se no extremo oriental das Folhas SG.23 
Iguape e SG.22 Curitiba, estendendo-se ao sul pela Folha SH.22 
Porto Alegre e ao norte pela Folha SF.23 Rio de Janeiro, 
conforme mostra a Figura 2.4. Seu limite oeste é feito com os 
relevos elevados pertencentes aos domínios morfoestruturais dos 
Embasamentos em Estilos Complexos e Faixa de Dobramentos 
Remobilizados. 

Sua caracterização como domínio liga-se à presença de 
sedimentos recentes, representados pelos depósitos de origem 
marinha e fluviomarinha, responsáveis pelo aparecimento de um 
modelado próprio, distinto dos de outros domínios. 

Neste mapeamento, o domínio morfoestrutural em questão 
abrange uma região geomorfológica, denominada Planícies 
Costeiras. 

 
 

 
2.3.1.1 – Região Geomorfológica Planícies Costeiras 

Enquanto, nas Folhas SH.22 Porto Alegre e SI.22 Lagoa Mirim, a 
extensão e a geomorfogênese dos depósitos sedimentares 
litorâneos permitiram a identificação de duas regiões e três 
unidades, na área em estudo, a homogeneidade do relevo não 
permitiu subdivisões. Assim, as características geomorfológicas 
desta região serão descritas a nível da unidade geomorfológica 
que foi denominada Planícies Litorâneas. 

Com relação ao clima, a região apresenta média pluviométrica 
anual elevada (1600 a 2000 mm), sendo os meses de janeiro, 
fevereiro e março os mais chuvosos. As temperaturas médias 
anuais estão entre 20 e 22ºC. 

 
2.3.1.1.1 – Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas 

Esta unidade nas Folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape ocupa 
uma área de 6.132 km2, o que representa 2,3% da área total 
mapeada (Tab. 2.I), imageada nas Folhas SG.22-Z-D, Z-B, X-D, 
SG.23-V-A e V-C. Corresponde a uma estreita faixa situada no 
limite oriental dessas folhas, se alargando um pouco mais, apenas 
ao longo dos principais vales fluviais que se dirigem para o 
oceano Atlântico, sobretudo no baixo vale do rio Ribeira do Iguape 
(Fig. 2.5). As principais cidades localizadas nesta unidade são: 
Balneário Camboriú (SC), Itajaí (SC), São Francisco do Sul (SC), 
Paranaguá (PR), Antonina (PR), Peruíbe (SP), Iguape (SP) e 
Itanhaém (SP). 
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As Planícies Litorâneas são limitadas a oeste pelas unidades 
geomorfológicas Serras do Tabuleiro – Itajaí, Serra do Mar 
Paranaense, Colinas do Baixo Ribeira do Iguape, Planalto de 
Guapiara – Ibiúna e Planalto Paulistano. Sua largura média é de 
15 km, atingindo no máximo 30 km, como no baixo curso do rio 
Ribeira do Iguape, ou ainda na área de Paranaguá. As altitudes 
médias estão em torno de 10 m, podendo atingir, em alguns 
terraços mais interiores nas proximidades das montanhas e serras 
a oeste, até 30 m de altura. Os relevos elevados que limitam a 
unidade a oeste com altitudes que atingem quase 2.000 m 
aparecem em muitos pontos imediatamente após a linha de costa, 

interrompendo-a bruscamente, sem a existência de uma pequena 
faixa de praia, ocasionando desta forma contrastes altimétricos 
acentuados. O contato entre as Planícies Litorâneas e esses 
relevos elevados é geralmente brusco; apenas em alguns pontos, 
como em Morretes na Folha SG.22-X-D e Garuva (Folha SG.22-Z-
B), o referido contato ocorre em rampa. 

As Planícies Litorâneas se dispõem segundo duas direções 
principais: a primeira, do limite meridional da Folha SG.22-Z-D até 
a baía de Guaratuba na Folha SG.22-X-D, segue a direção N-S; 
este segmento corresponde ao trecho mais recortado do litoral 
com inúmeras reentrâncias e saliências (Fig. 2.6), principalmente 
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ao sul da foz do rio Itajaí-Açu. Da baía de Guaratuba até o limite 
com a Folha SF.23 Rio de Janeiro, as Planícies Litorâneas 
infletem para NE obedecendo, a partir deste ponto, uma direção 
geral predominantemente NE-SO, formando em consequência 
destas duas direções, um arco voltado para leste. É nesse 
segundo segmento que as Planícies Litorâneas são mais 
desenvolvidas (Fig. 2.7). 
 

 Ao longo de toda a sua extensão, a Geomorfologia da Unidade é 

diversificada, ocorrendo concomitantemente penínsulas, pontais, 
enseadas e baías, entre as quais se desenvolvem baixadas 
litorâneas descontínuas e planícies arenosas que formam praias 
extensas, como é o caso de Peruíbe, Praia Grande (Folha SG.23-
V-A) e praia de Leste (Folha SG.22-X-D). 

A retificação desta linha de costa recortada teve início no 
Quaternário, quando a acumulação marinha fortemente 
influenciada pelas variações eustáticas possibilitou, pelo menos 
em parte, a retificação das irregularidades existentes. O 
desenvolvimento da sedimentação foi favorecido pela presença ao 
longo do litoral de ilhas rochosas, que serviram de ponto de apoio 
para a fixação da sedimentação. Muitas destas ilhas ainda estão 
separadas da linha de costa atual, enquanto outras se situam em 
meio à planície, constituindo núcleos de elevações, as quais se 
destacam da topografia rebaixada que ocorre por toda a Unidade. 
Em alguns pontos, a sedimentação recente uniu duas ou mais 
ilhas entre si, como é o caso da ilha de São Francisco e da ilha de 
Santa Catarina; nessas duas ilhas, as planícies 
predominantemente arenosas se alternam com elevações 
rochosas que correspondem a antigas ilhas, atualmente unidas 
entre si pela sedimentação marinha quaternária. 

Outro aspecto da Geomorfologia costeira resultante do 
trabalho de sedimentação frequentemente encontrado nesta 
Unidade são os cordões litorâneos. Essas formas são feições sub-
recentes e, representam o recuo gradual e espasmódico da linha 
de praia ocorrido ao longo dos últimos 6.000 anos. Entre um 
cordão e outro, existem geralmente áreas baixas drenadas por 
riachos, que tendem a ser entulhadas pela acumulação eólica. 
Essas áreas baixas apresentam na região de Peruíbe e Itanhaém 
uma vegetação brejosa típica. Os cordões litorâneos, dispondo-se 
paralelamente à costa, formam restingas ou planícies de restinga. 
As planícies de restinga edificam praias, ligam ilhas ao continente 
pela construção de tômbolos e formam ilhas rasas ao longo da 
costa. A ilha Comprida (Fig. 2.7) e a ilha de Cananéia, no litoral 
paulista, foram formadas às custas da deposição sucessiva 
desses cordões litorâneos. Por este mesmo processo se 
formaram, na baía de Paranaguá, as ilhas das Peças, do 
Superagui, Rasa da Cotinga e da Cotinga. Nas proximidades da 
foz do rio Tijucas (Folha SG.22-Z-D), o rio cortou uma série 
desses cordões (Fig. 2.6); na enseada da Pinheira, ao sul da ilha 
de Santa Catarina, os cordões se dispõem em arcos. Em alguns 
lugares, como na ilha de Santa Catarina ou em Barra Velha, os 
cordões litorâneos fizeram surgir atrás de si lagos de restinga. A 
ocorrência desse tipo de lagos não tem, nas folhas em estudo, a 
expressão que alcançam em outros pontos do litoral brasileiro 
(Folha SH.22 Porto Alegre); se observam, isto sim, vestígios de 
antigas lagoas atualmente colmatadas. 

Os campos de dunas são mais expressivos na parte sul desta 
Unidade, já no limite com a Folha SH.22 Porto Alegre. Desse 
ponto para o norte e sobretudo depois da ilha de Santa Catarina, 
as formas resultantes do modelado eólico, como as dunas e os 
cômoros, são mais raras. As dunas dificilmente ultrapassam 5 m 
de altura, existindo quando muito cômoros, que migram 
constantemente, impelidos pela ação dos ventos. Na ilha de Santa 
Catarina ocorrem campos de dunas na costa oriental, onde se 
destacam as dunas da lagoa da Conceição e as das praias de 
Moçambique e Ingleses. 

A ilha de Santa Catarina é uma feição muito marcante deste 
litoral. Afastada da linha de costa por uma distância que atinge até 
5 km, a ilha se dispõe paralelamente ao litoral com seu eixo maior, 
que mede aproximadamente 55 km, orientado na direção N-S. A 
parte central, onde é feita a ligação artificial através de pontes 
com o continente e que corresponde à maior distância entre a ilha 
e o continente, separa as águas internas em duas grandes baías: 
a baía Norte e a baía Sul. Estas duas baías estão assoreadas, o 
que dificulta e mesmo impede a circulação de navios em suas 
águas, ficando a mesma restrita a pequenos barcos pesqueiros. A 
ilha de Santa Catarina, onde se localiza Florianópolis, abrigava 
outrora importante terminal marítimo, que mantinha ligações 
regulares com o resto do país e do mundo. Os relevos mais 
elevados da ilha de Santa Catarina pertencem à Unidade 
Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí. 

Os mangues ocorrem ao longo de toda a unidade; no litoral 
catarinense se localizam na baía de São Francisco, na localidade 
de Penha, na foz dos rios Camboriú, Cubatão e Maciambu e ainda 
na ilha de Santa Catarina. Essas ocorrências são restritas, 
localizadas e sem grande expressão espacial. Em outros pontos 
do litoral, como nas baías de Guaratuba e Paranaguá e na região  
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de Cananéia e ilha Comprida, as áreas ocupadas por mangues 
são mais extensas. 

Os mangues ocorrem ao longo de toda a unidade; no litoral 
catarinense se localizam na baía de São Francisco, na localidade 
de Penha, na foz dos rios Camboriú, Cubatão e Maciambu e ainda 
na ilha de Santa Catarina. Essas ocorrências são restritas, 
localizadas e sem grande expressão espacial. Em outros pontos 
do litoral, como nas baías de Guaratuba e Paranaguá e na região 
de Cananéia e ilha Comprida, as áreas ocupadas por mangues 
são mais extensas. 

Além das áreas que são recobertas por mangues, ocorre 
também uma vegetação de formações pioneiras típicas de 
restingas. Aparece ainda a Floresta Ombrófila Densa, que recobre 
grandes porções do litoral, avançando em muitos pontos até a 
linha de costa e mesmo sobre as ilhas existentes ao longo dela, 
como ocorre na ilha de Santa Catarina. 

As baías de Paranaguá, Guaratuba e São Francisco ou 
Babitonga são as maiores que se abrem na área desta unidade; 
elas são consideradas baías de ingressão. Na baía de Paranaguá, 
uma das maiores do Brasil, e na baía de São Francisco, se 
localizam importantes terminais portuários. A velocidade com que 
se processa o assoreamento dessas duas baías obriga a 
execução de constantes trabalhos de dragagem, com a finalidade 
de aumentar a profundidade do canal de navegação. 

Os principais sistemas fluviais que drenam as Planícies 
Litorâneas são rios geomorfologicamente recentes se comparados 
com os rios que pertencem à bacia hidrográfica do Paraná; entre 
estes se destacam o rio Ribeira do Iguape no norte e o rio Itajaí-
Açu no sul, que tem seu baixo curso nesta Unidade. Seguem-se a 
estes rios o Itapocu, o Tijucas e o rio Itajaí-Mirim, entre outros. 

Estes rios, nas proximidades da foz, alargam seus cursos e a 
faixa de deposição fluvial, formando meandros e divagando na 
planície fluvial, que se confunde com a área da planície marinha. 
Alguns rios, como o Maciambu e o da Madre (Folha SG.22-Z-D), 
apresentam um grande número de meandros abandonados e 
canais múltiplos separados por bancos de ilhotas. 

Os rios que têm suas áreas de nascente localizadas nas 
Unidades Geomorfológicas Serrania do Ribeira e Serra do Mar 
Paranaense, ou que as atravessam, possuem perfis longitudinais 

com declives acentuados, o que, somado ao elevado índice 
pluviométrico da região, propicia a formação de planícies de níveis 
de base de dimensões bastante amplas, como é o caso do rio 
Ribeira do Iguape. A maioria desses rios acumularam no sopé da 
Serra do Mar Paranaense uma grande quantidade de blocos e 
seixos em seus leitos. Esses depósitos devem ter sido formados 
sob condições climáticas agressivas, vigentes durante o 
Pleistoceno Superior. O mecanismo de formação desses 
depósitos é pouco ativo sob as atuais condições climáticas. 

Nas baías de Paranaguá e de Guaratuba e na região de 
Cananéia, é comum o aparecimento de marigots ou gamboas, 
segundo Ab’Sáber (1975), que são pequenos rios cuja existência 
é devida às flutuações diárias da maré, que constituem o seu 
regime. 

Por toda esta unidade geomorfológica, ocorrem sedimentos 
síltico-argilosos e areias finas quartzosas, resultantes da 
combinação de processos relacionados à dinâmica fluvial e 
litorânea, que constituem o componente geológico fundamental 
das Planícies Litorâneas. As areias são de cor variada, ocorrendo 
as de cor ocre, castanho-escuro e castanho-claro; elas são 
enriquecidas em matéria orgânica e correspondem a solos do tipo 
Podzol. Em seu meio existe uma quantidade grande de grânulos 
angulosos e subangulosos de quartzo. 

No contato com os relevos elevados localizados a oeste, 
ocorrem rampas de colúvio formadas por material síltico-argiloso 
com sedimentos na fração arenosa em menor proporção e seixos 
heterométricos. 

Os sambaquis, depósitos conchíferos de origem humana, 
existem ao longo de toda a costa. Eles são encontrados na região 
de Cananéia – Iguape, no litoral do Estado do Paraná, 
principalmente na praia de Leste e em todo o litoral catarinense. 
Os sambaquis são testemunhos de um nível marinho subatual 
(holocênico) mais elevado e fornecem, pela sua posição 
altimétrica, indicações sobre as variações eustáticas ocorridas 
durante este período. 

 
2.3.2 – Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas 

Sedimentares 

Localizado na parte centro-oriental da Folha SG.22 Curitiba, este 
Domínio abrange também parte da Folha SG.21 Asunción (Fig. 
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2.4). Corresponde ao maior domínio identificado neste estudo, 
com área de 206.593 km2, abrangendo 77,5% da área total 
mapeada (Tab. 2.I). Seu limite oriental é feito com os domínios 
dos Embasamentos em Estilos Complexos e Faixa de 
Dobramentos Remobilizados. Sua identificação foi feita 
inicialmente por Justus, Machado e Franco (1986) nas Folhas 
SH.21, 22 e SI.22, continuando para o norte pela Folha SF.22 
Paranapanema. 

Neste mapeamento, o Domínio Morfoestrutural das Bacias e 
Coberturas Sedimentares corresponde à Bacia do Paraná, que 
configura uma entidade estrutural, controlando arranjos regionais 
de relevo. Este domínio abrange relevos esculpidos sobre 
litologias da fase sedimentar da bacia, que afloram na parte leste, 
e relevos modelados em rochas da fase efusiva, que 
correspondem à maior parte do mesmo, além dos arenitos de 
cobertura que ocorrem em pequena extensão, nas partes 
noroeste e sudoeste. Todo o conjunto apresenta uma inclinação 
geral para oeste em direção à calha do rio Paraná, obedecendo 
ao mergulho das rochas da Bacia do Paraná que, em sua parte 
oriental, segue este sentido geral. Isso é responsável pela 
diminuição das cotas altimétricas para oeste, variando de mais de 
1.200 m na parte leste a 136 m próximo a confluência do rio 
Iguaçu com o Paraná. 

A estrutura e as litologias da Bacia do Paraná, controlando os 
arranjos regionais do relevo, resultaram, na parte leste, onde 
afloram as rochas sedimentares, em um patamar intermediário, 
um planalto e uma depressão interplanáltica. Na parte centro-
oeste ocorrem planaltos. 

Os processos erosivos, atuando sobre litologias de resistência 
diferentes, geraram duas linhas de cuestas neste domínio. A 
cuesta mais a leste ocorre no contato da Bacia Sedimentar com o 
Maciço antigo (domínios morfoestruturais Faixa de Dobramentos 
Remobilizados e Embasamentos em Estilos Complexos), 
dispondo-se do norte da área em estudo até o rio Iguaçu. Sua 
cornija é mantida pelo arenito da Formação Furnas, que funciona 
como a rocha dura, enquanto os filitos, metarenitos e 
metacalcários do Grupo Açungui correspondem à rocha tenra. 
Essa cuesta é conhecida regionalmente pelo nome de Serrinha e 
neste relatório será tratada como da Serrinha (Est. 2.I A). A 
segunda linha cuesta ocorre no contato das rochas sedimentares 
com as efusivas e é conhecida regionalmente como Serra Geral. 
Sua cornija é mantida principalmente pelas rochas efusivas, e 
secundariamente pelo arenito Botucatu, que se configuram como 
camada dura, enquanto as intercalações de arenitos finos, siltitos 
e folhelhos da Formação Rio do Rasto correspondem à camada 
tenra. Neste relatório, essa linha de cuesta será tratada como 
cuesta da Serra Geral. Essas duas linhas controlam a organização 
geral da drenagem desse domínio. Os rios principais 
correspondem a rios cataclinais (Canoas, Iguaçu, Ivaí e Tibagi) e 
cataclinais de reverso (rio Uruguai), tendo os principais elaborados 
gargantas ao cruzarem as cuestas. O rio Iguaçu é o único que 
corta as duas linhas de cuesta. A drenagem ortoclinal e anaclinal 
é representada por rios de menor porte que os citados, sendo 
afluentes desses. 

Pela grande diversificação do relevo e pela sua extensão 
espacial, este domínio foi dividido em seis regiões 
geomorfológicas: Planaltos do Alto Rio Paraná, Planalto das 
Missões, Planalto das Araucárias, Patamar Oriental da Bacia do 
Paraná, Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina e Depressão 
do Sudeste Catarinense.  

 
2.3.2.1 – Região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná 

A região denominada de Planaltos do Alto Rio Paraná está 
imageada nas Folhas SG.21-X-B, X-D, SG.22-V-A, V-C e V-B, 
projetando-se para o norte pela Folha SF.22 Paranapanema. A 
área desta região correspondente às folhas citadas é de 22.360 
km2 (Tab. 2.I). 

Os Planaltos do Alto Rio Paraná fazem limite com a Região 
Geomorfológica Planalto das Araucárias, ocupando o canto 
noroeste do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas 
Sedimentares (Fig. 2.4). As principais cidades que existem nesta 
região são Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Toledo, 
Guaíra e Goio-Erê, todas localizadas no Estado do Paraná. 

As litologias de efusivas básicas constituem o componente 
geológico principal, ocorrendo eventualmente arenitos da 
Formação Caiuá, capeando os derrames. As cotas altimétricas 
revelam uma sensível redução entre o limite oriental da região e a 
calha do rio Paraná. No conjunto, entretanto, a Geomorfologia 

dessa região é muito homogênea, sem grandes contrastes 
altimétricos, com o predomínio de feições amplas pouco 
dissecadas. 

A Região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná é 
melhor caracterizada na Folha SF.22 Paranapanema, por 
abranger aí uma área maior que abriga outras unidades 
geomorfológicas. No mapeamento em questão, abrange uma 
única unidade geomorfológica, denominada Planaltos Rebaixados. 

Com relação ao clima, esta região não apresenta deficiência 
hídrica em nenhum mês, sendo os meses de abril, julho e agosto 
os mais chuvosos. A pluviometria média anual da área, é da 
ordem de 1.400 a 1.800 mm, e a temperatura média anual é de 
19º a 21ºC. 
 
2.3.2.1.1 – Unidade Geomorfológica Planaltos Rebaixados 

Os Planaltos Rebaixados abrangem a parte noroeste da área 
mapeada (Fig. 2.5) continuando para norte pela Folha SF.22 
Paranapanema, onde se localiza a maior parte de sua área. 

Esta unidade se dispõe ao longo dos rios Paraná e Piquiri sem 
que seja possível lhe precisar a forma, fazendo limites a leste e a 
sul com o Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai. 

A litologia que ocorre na área da unidade é representada 
pelas rochas efusivas da Formação Serra Geral. A Formação 
Caiuá com arenitos fluvioeólicos sobrepostos aos derrames 
basálticos ocorre secundariamente, com afloramentos esparsos e 
localizados na parte norte da unidade. Não há uma diferenciação 
nas formas de relevo, dada pelas litologias das duas formações. 

A Geomorfologia da área caracteriza-se principalmente por 
colinas alongadas com topos abaulados, representando um 
modelado de dissecação homogênea. O desnível entre o topo e o 
fundo dos vales corresponde principalmente ao índice 1 de 
aprofundamento da drenagem, ocorrendo localmente índices 2 e 
3. 

Eventualmente entre as colinas e mesmo sobre elas ocorrem 
dales, que são depressões brejosas, de fundo plano, podendo ou 
não conter água, situadas nas nascentes de rios ou próximo a 
elas. Apresentam formas variadas geralmente circulares a 
alongadas. 

Ao longo do vale dos rios Piquiri e dos Jesuítas a dissecação 
é mais acentuada, com encostas irregulares e patamares 
incipientes. Como se constitui numa estreita faixa ao longo do rio, 
não foi possível seu mapeamento nesta escala. O encaixamento 
dos talvegues ressalta os espigões interfluviais e patamares 
tabuliformes, que correspondem às cotas altimétricas mais 
elevadas. 

O contato entre as unidades Planaltos Rebaixados e Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Uruguai em alguns pontos é feito por 
escarpas, como nas proximidades de Medianeira (PR) (Folha 
SG.21-X-D) no limite leste da unidade, onde o topo das escarpas 
corresponde ao Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai. 
Quando ocorre este fato, o desnível que marca o contato atinge 
100 m. 

As cotas altimétricas decaem do sul e de leste em direção ao 
vale do rio Piquiri e para oeste em direção ao rio Paraná. As cotas 
de 830 m encontradas a leste, na área limite entre esta unidade e 
o Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai, decaem para 
menos de 200 m nas margens do rio Paraná em um percurso de 
menos de 200 km. 

O rio Paraná e o rio Iguaçu, que é um dos maiores afluentes 
pela margem esquerda do próprio Paraná, além de outro 
importante afluente seu, o rio Piquiri, são os principais rios que 
drenam a unidade. O rio Paraná corre na direção geral N-S. As 
águas do lago que surgiu com a construção da usina hidrelétrica 
de Itaipu alagaram uma extensa área ao longo de seu curso, 
fazendo desaparecer inclusive os saltos das Sete Quedas, que 
marcavam uma mudança significativa de comportamento do rio. 
No trecho a jusante das quedas, que corresponde à área do lago, 
o rio corria encaixado em um profundo cânion limitado por 
paredões abruptos esculpidos no basalto. 

Além de dois afluentes de porte como o Iguaçu e o Piquiri, o 
rio Paraná recebe nesta área afluentes menores com no máximo 
uma centena de quilômetros de extensão. Fazem parte dessa 
drenagem os rios Ocoí, São Vicente Grande, São Vicente Chico, 
São Francisco, São Francisco Falso e arroio Guaçu entre outros. 
A maioria desses rios apresenta corredeiras e pequenas ilhas em 
seus leitos. 

O rio Iguaçu, cuja bacia hidrográfica, além de ser a maior do 
estado do Paraná, possui um dos mais elevados potenciais 
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hidrelétricos do Brasil, corre no sul da unidade e serve de limite 
entre o Brasil e a Argentina. Neste segmento, que corresponde ao 
baixo curso do rio, se localizam as cataratas do Iguaçu (Est. 2.I B). 
Internacionalmente conhecidas por sua beleza e magnitude, as 
cataratas formam uma das maiores quedas-d’água do mundo e se 
constituem numa atração turística da cidade de Foz do Iguaçu, 
que se localiza 20 km a noroeste das quedas. A largura total dos 
saltos é de 2.700 m dos quais 800 m se localizam em território 
brasileiro, pertencendo o restante à Argentina, o que propicia ao 
observador postado no lado brasileiro a visão mais completa das 
cataratas. 

O rio Piquiri, outro importante afluente do rio Paraná, corta 
esta unidade geomorfológica diagonalmente. O seu talvegue é 
simples e está encaixado num vale limitado por encostas 
íngremes. A dissecação ao longo do vale do rio Piquiri é a mais 
vigorosa desta unidade. Pela margem direita, seus principais 
afluentes são os rios Cantu e Tricolor; na margem esquerda, os 
rios São Francisco e dos Jesuítas. O Piquiri forma terraços que 
alcançam em alguns pontos 1 km de largura. A sul da localidade 
de Francisco Alves, num nível de terraço sobrelevado do rio 
Piquiri, ocorre uma deposição de seixos que forma expressiva 
cascalheira fluvial, e que se destaca como a de maior possança 
encontrada em trabalhos de campo na área desta unidade 
geomorfológica. A cascalheira é formada por seixos de basalto 
bem arredondados com até  
0,40 m de diâmetro; ela está situada a aproximadamente 50 m 
sobre o nível atual do rio Piquiri, e sua espessura atinge mais de 3 
m (Est. 2.II A). 

Na área de Toledo (PR) e Palotina (PR), as formações 
superficiais alcançam espessuras consideráveis, sendo que o 
basalto nem sempre é visível na base dos cortes. É um material 
argilo-siltoso, que chega a até 3 m de espessura, e corresponde a 
solos do tipo Latossolo Roxo e Terra Roxa Estruturada. Na área 
de afloramento do arenito Caiuá ocorrem linhas-de-pedra 
formadas por placas de arenito ferruginizado semelhantes a uma 
crosta; essas linhas geralmente não seguem a topografia atual da 
unidade. Em alguns pontos, foram vistas ocorrências idênticas a 
essa, com material ferruginizado na granulometria de blocos, 
como na estrada que liga a BR-369 a Mamborê (PR). Nesse 
ponto, o material ferruginizado acompanha a forma da colina. 
Sobre a linha há um material arenoso que corresponde a solos do 
tipo Latossolo Vermelho-Escuro e Podzólico Vermelho Escuro. 

 
2.3.2.2 – Região Geomorfológica Planalto das Missões 

A Região Geomorfológica Planalto das Missões, identificada por 
Justus, Machado e Franco (1986) nas Folhas SH.21 Uruguaiana e 
SH.22 Porto Alegre, engloba parte das Folhas SG.21 Asunción e 
SG.22 Curitiba e corresponde à unidade geomorfológica 
denominada Planalto de Santo Ângelo. 

Esta região possui, neste mapeamento, uma área de 11.618 
km2 (Tab. 2.I). As altitudes médias do Planalto das Missões se 
situam em torno de 500 m; em alguns pontos no nordeste da 
região se obtêm cotas de 700 m, sendo registradas cotas de até 
790 m que correspondem às maiores altitudes da área. As cotas 
altimétricas decaem para o norte e para o oeste em direção ao 
vale do rio Uruguai. 

As principais cidades localizadas nesta região são Santa 
Rosa, Palmeira das Missões, Três de Maio e Frederico 
Westphalen, todas no Estado do Rio Grande do Sul. 

Os traços fundamentais da drenagem do Planalto das Missões 
são dados por afluentes da margem esquerda do rio Uruguai, 
entre os quais se destacam o rio da Várzea, o rio Turvo e o rio 
Passo Fundo, que teve o seu curso barrado com a finalidade de 
produzir energia elétrica. A drenagem principal se dispõe 
predominantemente na direção S-N. 

A dissecação homogênea modelou a superfície do Planalto 
das Missões em formas colinosas e lombas esbatidas e alongadas 
no sentido dos eixos da drenagem. Regionalmente as lombas e as 
colinas são conhecidas com o nome de coxilhas, constituindo-se 
em uma característica bastante conspícua deste planalto. 

Climaticamente a região apresenta certa homogeneidade, 
evidenciada por uma média pluviométrica anual de 1.800 mm, 
sendo os meses de agosto, setembro e outubro os mais chuvosos 
e por uma temperatura média anual correspondente às isotermas 
de 18º e 19ºC. 
 
2.3.2.2.1 – Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo 

A Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo foi 
inicialmente mapeada por Justus, Machado e Franco (1986) nas 
Folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 Porto Alegre onde se localiza a 
maior parte de sua área e é melhor caracterizada. O Planalto de 
Santo Ângelo estendendo seus limites para o norte, ocupa a parte 
sudoeste da área mapeada, estabelecendo um limite interdigitado 
com o Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai (Fig. 2.5). Em 
alguns pontos, esse limite é marcado por um desnível topográfico, 
grafado no mapa geomorfológico com o símbolo de borda de 
patamar estrutural. 

A litologia da unidade é constituída fundamentalmente por 
rochas efusivas básicas da Formação Serra Geral. 
Secundariamente ocorrem manchas esparsas de arenito da 
Formação Tupanciretã, de idade terciária. Esses arenitos são 
finos, quartzosos, friáveis, de coloração vermelha, aflorando com 
mais frequência nas áreas de topo das colinas que formam a 
unidade. 

O relevo da área foi mapeado como modelado de dissecação 
homogênea; o desnível existente entre o topo e o fundo dos vales 
geralmente é menor do que 30 m, e a densidade de canais de 
drenagem é grosseira – Dg1. Este relevo corresponde a colinas 
alongadas geralmente separadas por áreas planas. 

Os fundos dos vales são preenchidos por material carregado 
por solifluxão das áreas interfluviais. A solifluxão carrega massas 
inteiras de solo ou de rocha decomposta, provocando o 
aparecimento de cicatrizes de arranque do material que, 
aceleradas pela ação antrópica, evoluem rapidamente para 
ravinas e mesmo voçorocas. 

A ocorrência de fenômenos erosivos é bastante frequente, 
sobretudo nas áreas onde a litologia é correspondente ao arenito 
da Formação Tupanciretã, devido à alta friabilidade deste material. 
Os fenômenos se evidenciam pela abertura de sulcos, ravinas e 
voçorocas, que ocorrem indistintamente nas vertentes ou em 
áreas de cabeceira de drenagem, e alcançam dimensões 
consideráveis (Est. 2.II B). As ravinas e voçorocas quase sempre 
se encontram desprovidas de vegetação, o que indica a 
contemporaneidade do fenômeno erosivo resultante do 
escoamento concentrado elementar, em áreas nas quais a 
cobertura vegetal foi retirada. A evolução generalizada dos 
processos erosivos se constitui em risco muito grande para a 
ocupação humana da área, num futuro próximo. A formação de 
áreas semelhantes às bad-lands é favorecida pela atuação dos 
processos morfogenéticos dominantes e pela litologia arenítica da 
Formação Tupanciretã. 

Os relevos que compõem esta unidade estão dentro das 
regiões fitoecológicas da Savana e Floresta Ombrófila Mista, 
sendo registradas ocorrências restritas de Floresta Estacional 
Decidual, no extremo oeste da área. 

A drenagem da Unidade Geomorfológica Planalto de Santo 
Ângelo é composta por rios pertencentes à bacia hidrográfica do 
Uruguai, que corre ao norte da unidade, já fora de sua área. Ao 
longo dos principais rios, como o Santa Rosa, o Turvo e o da 
Várzea, afluentes da margem esquerda do rio Uruguai, o relevo é 
mais dissecado. Embora os topos continuem a manter uma certa 
concordância, as vertentes são complexas, exibindo quebras e 
patamares incipientes. Nos perfis dessas vertentes, se contam às 
vezes cinco e até mais patamares sucessivos formados em 
rochas básicas. Nestas condições, o solo inexiste ou é muito raso, 
e a rocha aflora até o topo dos cortes. 

Sobre todo o Planalto se encontra formação superficial 
composta por material fino de constituição argilo-siltosa e 
coloração vermelha. Este material, geralmente, é bem coeso e 
homogêneo, alcançando espessura em torno de 3 a 5 m e 
corresponde a um Latossolo. Na área de Três de Maio (RS), Boa 
Vista do Burrica (RS) e Palmeira das Missões (RS) (Folha SG.22-
Y-C), o contato entre este material e a rocha do substrato é 
marcado por uma linha-de-pedras. Esta linha é formada por 
fragmentos de crosta ferruginizada e grânulos de quartzo 
subangulosos e subarredondados, e dificilmente sua espessura 
ultrapassa 0,10 m. 
 
2.3.2.3 – Região Geomorfológica Planalto das Araucárias 

Esta região ocupa a parte centro-ocidental do Domínio 
Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares (Fig. 2.4). 
Continua para o norte pela Folha SF.22 Paranapanema e para sul 
pelas Folhas SH.21 Uruguaiana e SH.22 Porto Alegre. Trata-se da 
maior região deste mapeamento, com uma superfície de 113.023 
km2 o que corresponde a 42,4% do total mapeado (Tab. 2.I). 
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Limita-se com as seguintes regiões: Patamar Oriental da Bacia do 
Paraná e Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina a leste, a 
noroeste com os Planaltos do Alto Rio Paraná e a sudoeste com o 
Planalto das Missões (Fig. 2.4). O Planalto das Araucárias mostra 
um relevo que em trechos está muito dissecado e em outros 
apresenta-se aplanado ou com dissecação fraca, o que permitiu a 
individualização de duas unidades geomorfológicas. Estes relevos 
foram modelados em rochas efusivas básicas e ácidas da 
Formação Serra Geral. 

Esta região, apesar da extensão, não apresenta contrastes 
climáticos consideráveis, predominando temperaturas médias 
anuais entre 17º e 20ºC e média pluviométrica anual entre 1.600 e 
2.000 mm, sendo que em nenhum mês ocorre deficiência hídrica. 

Esta região engloba a maior parte de duas grandes bacias 
hidrográficas: a bacia do rio Iguaçu e a do rio Uruguai, que serão 
analisadas na unidade geomorfológica correspondente. 

Almeida (1956) foi quem denominou esta área de Planalto das 
Araucárias. Esta proposição foi também seguida por Monteiro 
(1968) e Moreira e Lima (1977). No mapeamento em questão, a 
visão regional dada pela imagem de radar permitiu o 
aprimoramento de seus limites. Este fato, aliado às características 
geomorfológicas, possibilitou a identificação de duas unidades: 
Planalto dos Campos Gerais e Planalto Dissecado Rio Iguaçu – 
Rio Uruguai. 
 
2.3.2.3.1 – Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais 

Neste mapeamento, o Planalto dos Campos Gerais abrange 
31.480 km2, o que perfaz 11,8% da área total (Tab. 2.I), 
apresentando descontinuidade espacial, fato que pode ser 
observado na Figura 2.5. Sua distribuição espacial é feita em 
blocos de relevos, isolados pela Unidade Geomorfológica Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai. Dispostos principalmente na 
parte oriental da região a que se subordina, faz limite com quatro 
unidades geomorfológicas: Patamar do Tibagi, Patamar de Ponta 
Grossa – Itapetininga, Patamares do Alto Rio Itajaí e Planalto de 
Lages (Fig. 2.5). Esta unidade prolonga-se para sul pela Folha 
SH.22 Porto Alegre, na qual foi identificada por Justus, Machado e 
Franco (1986). 

A denominação da unidade deve-se ao fato de ser um nome 
já usado regionalmente para individualizar os relevos mais 
elevados, com fraca dissecação, cuja vegetação natural era de 
campo com capões, ocorrente na parte oriental da Bacia 
Sedimentar do Paraná. Ab’Sáber (1972), em sua classificação do 
relevo brasileiro, identificou como Planalto dos Campos Gerais a 
faixa de relevos desenvolvidos sobre o arenito Furnas no Estado 
do Paraná, que neste mapeamento foi denominada de Unidade 
Geomorfológica Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga. Desta 
forma, o Planalto dos Campos Gerais, neste estudo, restringe-se à 
Região Geomorfológica Planalto das Araucárias, correspondendo 
aos topos regionais modelados em rochas efusivas ácidas e 
básicas da Formação Serra Geral. Estes relevos estão em 
topografia mais elevada em relação às áreas circundantes 
pertencentes à Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio 
Iguaçu – Rio Uruguai, e correspondem a restos de uma superfície 
de aplanamento. Sua fragmentação é consequência do processo 
de dissecação desenvolvido ao longo dos principais cursos de 
drenagem da área, tais como os rios Uruguai, Iguaçu, Piquiri e 
seus afluentes. 

Os compartimentos de relevo resultantes da descontinuidade 
espacial da unidade são conhecidos regionalmente como Planalto 
de Guarapuava, Planalto de Palmas e Planalto do Capanema. Os 
outros compartimentos foram denominados de Planalto de 
Campos Novos e Planalto de Chapecó (Fig. 2.8). Apesar da 
descontinuidade espacial da unidade, suas características de 
relevo são comuns em todos os compartimentos. 

O Planalto dos Campos Gerais caracteriza-se por apresentar 
um relevo pouco dissecado, com desníveis pequenos, onde se 
destacam modelados de aplanamento (Est. 2.III A) e de 
dissecação homogênea e diferencial, mas com drenagem pouco 
aprofundada (Fig. 2.9). Os modelados de aplanamento 
correspondem a restos de uma superfície de aplanamento que 
ainda se mantêm conservados, ocorrendo de forma descontínua 
dentro da Unidade, isolados pelos modelados de dissecação. 
Entre os modelados de aplanamento há um predomínio da 
superfície de aplanamento retocada com cobertura de formações 
superficiais (Pri) ou sem cobertura (Pru). Estes relevos já sofreram 
remanejamentos posteriores à elaboração da primitiva superfície. 
Há também relevos que foram mapeados como superfície de 

aplanamento degradada, com ou sem cobertura de formações 
superficiais (Pgi e Pgu respectivamente). Estes relevos têm 
ocorrência restrita e se dispõem em núcleos de pequena extensão 
espacial, estando parcialmente conservados e tendo perdido a 
continuidade em consequência de mudança do sistema 
morfogenético. No Planalto de Chapecó este relevo está limitado 
por escarpamento mapeado como borda de patamar estrutural. 

Os relevos resultantes da dissecação homogênea, nesta 
unidade, caracterizam-se por colinas de vertentes longas e 
regulares, mapeados como Dg1, onde a densidade dos canais de 
drenagem é grosseira e o aprofundamento é pequeno 32 a 50 m. 
Secundariamente ocorrem relevos onde o aprofundamento dos 
vales é maior que o anterior, estando entre 57 e 75 m (Dg2). No 
Planalto de Campos Novos, há predomínio de uma dissecação 
diferencial (D1), onde o modelado resultante é marcado por 
controle estrutural, originando vales e sulcos estruturais, cujo 
aprofundamento varia entre 55 e 140 m. Na área onde ocorre este 
tipo de modelado, as formas de relevo mostram irregularidade de 
topo e encosta. 

Todos os compartimentos de relevo que compõem esta 
unidade apresentam cotas altimétricas mais elevadas em sua 
parte leste. Isto se liga à direção para oeste do mergulho das 
camadas da Bacia do Paraná. Assim, as maiores cotas da 
unidade ultrapassam 1.200 m próximo à escarpa conhecida como 
Serra Geral ou cuesta da Serra Geral, enquanto as menores 
correspondem à parte oeste do Planalto de Chapecó, chegando a 
600 m. 

Os relevos do Planalto dos Campos Gerais estão dentro de 
duas regiões fitoecológicas: Savana e Floresta Ombrófila Mista. A 
Savana recobre principalmente os modelados de aplanamento 
desnudados – Pru e Pgu. 

Na Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais 
também se observa a presença de dales (Est. 2.IIII A), 
configurando depressões localizadas, ocorrendo tanto nos 
modelados de aplanamento, como nos de dissecação, em posição 
interfluvial ou separando colinas, o que é mais comum. Estas 
pequenas depressões têm formas variadas: algumas são 
redondas, outras ovais ou mesmo alongadas, podendo ou não 
conter água, com cobertura vegetal de gramíneas e em muitos 
casos funcionam como nascentes de rios. Maack (1968) refere-se 
a elas como sendo depressões naturais que contêm “água 
durante muitos anos, revelando leve deflação diferencial em 
épocas secas”. Esta unidade geomorfológica é onde se verifica a 
maior ocorrência das dales neste mapeamento. 

O Planalto dos Campos Gerais, em seus compartimentos, 
funciona como área divisora de drenagem. Assim é que o Planalto 
de Guarapuava funciona como divisora entre os rios que, para 
norte, dirigem-se para o rio Piquiri e, para sul, drenam para o rio 
Iguaçu; o Planalto de Palmas e o do Capanema são divisores 
entre a drenagem do rio Iguaçu e do rio Uruguai; já o Planalto de 
Campos Novos divide drenagem para os rios Iguaçu, Uruguai e 
Itajaí-Açu.   Os  rios  maiores,  ao drenarem  áreas desta Unidade, 
mostram geralmente vales encaixados com patamares 
dissimulados nas encostas e cursos tortuosos, com algumas 
curvas meândricas. Entre eles se destacam os rios Pelotas, 
Canoas, Chapecó e Jordão. Estes rios apresentam, com muita 
frequência, corredeiras e pequenas cachoeiras resultantes das 
diferenças internas nos derrames das rochas efusivas. Os rios 
menores que drenam a Unidade geralmente têm suas nascentes 
nas dales, e o direcionamento de seus cursos obedece a controle 
estrutural, dado pelas fraturas e disjunções das rochas efusivas. 
Esta drenagem de pequeno porte, em alguns trechos da unidade, 
ocorre de forma incipiente, sem canais de escoamento definidos, 
representados por áreas brejosas alongadas, com cobertura 
vegetal de gramíneas. Esta drenagem incipiente ocorre 
principalmente no compartimento desta Unidade conhecido como 
Planalto de Palmas e é ressaltada na imagem de radar pelo tom 
esbranquiçado, como mostra a Figura 2.9. 

As formações superficiais que recobrem a Unidade 
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais são pouco espessas 
e são constituídas por um material argilo-siltoso, geralmente 
separado da rocha do substrato por delgada linha-de-pedras, 
compostas principalmente por cristais de quartzo, fragmentos de 
geodos e de crosta ferruginosa. Este material recobre os 
modelados de dissecação homogênea (Dg1) e os modelados de 
aplanamento mapeados com a legenda Pri e Pgi. Nos 
compartimentos desta unidade, com exceção do Planalto de 
Chapecó, este material é mais espesso na parte oeste dos 
mesmos que na parte leste, onde a rocha aflora com frequência. 
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No Planalto de Chapecó é onde se encontra um apeamento 
mais espesso das formações superficiais, que ultrapassa 4 m. No 
Planalto de Palmas, a sul da cidade de mesmo nome, observou-
se ocorrência de camadas argilosas e arenosas com intercalações 
de seixos de pequeno diâmetro. Este material ocorre na meia 
encosta em direção ao vale atual. A característica da ocorrência, 
que  será  analisada  no  capítulo  da  Geomorfogênese,  parece 
indicar que este material está relacionado à antiga dale, onde o 
entalhe posterior efetuado pela drenagem a colocou em posição 
de meia encosta. No Planalto do Capanema observou-se também 
que o material que compõe estas depressões é argiloso. 

O fato de o relevo desta Unidade ser pouco dissecado a 
planar, recoberto pelas formações superficiais descritas, que 
correspondem principalmente a Latossolo, permitiu a instalação 
de uma agricultura mecanizada nesta área. Isto tem acelerado os 
processos erosivos ligados ao escoamento superficial, 
evidenciados pela formação de sulcos nas encostas cultivadas e 
nas laterais das estradas (Est. 2.III B). 

Como já foi comentado, são cinco os compartimentos de 
relevo que compõem o Planalto dos Campos Gerais, mostrados 
na Figura 2.8. Estes compartimentos mostram peculiaridades no 
contato com outras unidades geomorfológicas, bem como em sua 
distribuição espacial. 

O Planalto de Guarapuava é o segmento da Unidade 
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais posicionado mais a 
norte, ocorrendo de forma descontínua, uma vez que a 
dissecação comandada pela drenagem dos rios Jordão e Pinhão 
isolou relevos em seu interior com características diferentes, 
pertencentes por isso à Unidade Geomorfológica Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai. A norte da unidade, na Folha 
SG.22-V-A, esta característica de fragmentação é bem 
evidenciada através dos relevos isolados, mantidos pelas rochas 
efusivas e que se acham inseridos na Unidade Geomorfológica 
Patamar do Tibagi. Além da cidade de Guarapuava, outras como 
Pinhão e Inácio Martins podem ser dadas como ponto de 
referência da área. 
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Uma característica topográfica marcante deste planalto é dada 
pela sua forma de contato com as unidades geomorfológicas 
dispostas a leste – Patamar do Tibagi e Patamar de Ponta Grossa 
– Itapetininga – e a sul com a Unidade Geomorfológica Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai. No primeiro caso, este 
contato se faz através de um escarpamento cujo desnível é da 
ordem de 400 m e que corresponde à cuesta da Serra Geral. Com 
exceção de pequenos trechos, esse escarpamento ocorre em toda 
a borda leste deste segmento. 

O contato sul desta área com a Unidade Geomorfológica 
Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai se faz também por 
uma escarpa, mapeada como borda de patamar estrutural, 
resultante do encaixamento do rio Iguaçu e afluentes. A 
dissecação efetuada por esta drenagem seccionou a Unidade 
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais, isolando o Planalto 
de Guarapuava do Planalto de Palmas. A norte e oeste, a 
passagem de uma unidade para outra se faz de forma gradativa, 
ocorrendo um maior aprofundamento da drenagem. 

O rio Jordão e seu afluente rio Pinhão correspondem ao 
principal traço da drenagem deste compartimento. Estes rios têm 
direção geral NE-SO, com características comuns aos rios da 
unidade, representadas principalmente pelo encaixamento dos 
vales. 

O Planalto de Palmas apresenta-se como um bloco contínuo 
de relevo, no qual pequenos trechos da Unidade Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai estão inseridos (Fig. 2.8). Isto 
ocorre em função do maior grau de dissecação dado pelas 
drenagens dos rios Chopim, Chapecó e Chapecozinho, que têm 
suas nascentes nesta área, divisora de águas das bacias do 
Uruguai e Iguaçu. Sua forma aproximada é retangular, cujos lados 
maiores estão na direção E-O. Este trecho do Planalto dos 
Campos Gerais conhecido como Planalto de Palmas está 
circundado pelo Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai. 

Em função das características naturais, associadas às 
históricas, a área apresenta uma densidade de ocupação baixa, 
evidenciada pelo pequeno número das cidades nela situadas. As 
mais importantes são Palmas e Clevelândia, no Estado do 
Paraná, e Abelardo Luz, Vargeão e Ponte Serrada, em Santa 
Catarina. 

Este compartimento apresenta-se altimetricamente inclinado 
para oeste. Na borda leste estão as maiores cotas registradas 
para a área, em torno de 1.200 m, embora cotas superiores 
também sejam encontradas. As áreas mais baixas variam entre 
800 e 900 m e correspondem à parte oeste do planalto, onde se 
localizam as cidades de Clevelândia (PR) e Abelardo Luz (SC). 

Na parte sul do Planalto de Palmas, ocorre uma forma de 
relevo geomorfologicamente distinta das demais. Consiste em um 
relevo em forma de colinas baixas, circundadas por colinas mais 
altas, dispostas como um anel. Esta forma foi mapeada como 
borda de estrutura elevada e interiormente erodida. No interior da 
estrutura afloram arenitos em meio às rochas efusivas. 

Nela localiza-se a cidade de Vargeão (SC), e seu interior é 
drenado por um pequeno rio com corredeiras, afluentes do rio 
Chapecozinho, que bordeja externamente a estrutura em sua 
parte norte. 

Na parte sul, o contato do Planalto de Palmas com o Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai, é marcado por forte 
escarpamento, resultante do entalhe da drenagem que se dirige 
para o rio Uruguai. Em função da litologia representada por rochas 
efusivas, este escarpamento não se apresenta como desnível 
único, mas sim em degraus, formando patamares, sendo, pois, 
mapeado como borda de patamar estrutural. Também a borda do 
interflúvio dos rios Chapecó e Chapecozinho apresenta trechos 
com esta característica. 

O Planalto de Palmas, por estar em posição topográfica mais 
alta, funcionando como um extenso topo regional mais 
conservado, caracteriza-se como importante divisor de águas das 
bacias do rio Uruguai, a sul, e do rio Iguaçu, a norte. Alguns dos 
principais afluentes e subafluentes destes rios têm suas nascentes 
neste topo, em áreas das dales. O rio Chopim; o mais importante 
tributário do rio Iguaçu, na Região Planalto das Araucárias, nasce 
na borda leste do Planalto de Palmas e corre para noroeste. Seu 
curso é sinuoso e pouco encaixado no trecho pertencente a esta 
unidade. Também os rios Iratim e Jangada, pertencentes à bacia 
do Iguaçu, têm suas nascentes na borda leste da área e correm 
para noroeste e norte, respectivamente. Esses rios têm 
características de curso semelhantes ao Chopim. Os rios que 
drenam para a calha do rio Uruguai também se originam na borda 
leste e atravessam a área em questão, no sentido oeste. Os 

principais, como o Chapecó, Chapecozinho e Irani, apresentam 
padrão paralelo no trecho em que drenam o Planalto de Palmas. 

Em termos gerais, pode-se dizer que esta área, em sua parte 
leste, funciona como um importante centro dispersor de águas; os 
riachos e rios que dela provêm apresentam-se segundo um 
padrão dentrítico. São rios que, nesta parte do alto curso, 
apresentam vales abertos muitas vezes de fundo plano, 
normalmente pouco encaixados. Eles mostram controle estrutural, 
evidenciado pelo grande número de lajedos, corredeiras, saltos e 
quedas ao longo do curso. Em Abelardo Luz, o rio Chapecó tem 
seu perfil longitudinal interrompido por uma sequência de quedas-
d´água (Est. 2.IV A). As ilhas observadas nestes rios são poucas e 
rochosas, capeadas com delgado manto de material fino, aluvial. 

O segmento do Planalto dos Campos Gerais denominado 
Planalto de Campos Novos ocupa, além da área da cidade que 
lhe deu o nome, toda a faixa que bordeja o limite oriental dos 
derrames de rochas efusivas, desde o rio Iguaçu até o limite com 
a Folha SH.22 Porto Alegre (Fig. 2.8). Nos trechos norte e sul 
deste segmento há interpenetrações da Unidade Geomorfológica 
Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai, onde o rio Timbó a 
norte e os rios Canoas e Pelotas a sul desenvolveram uma 
dissecação mais intensa ao longo de seus vales. Assim, o limite a 
sudeste, oeste e noroeste é feito também por esta unidade, 
enquanto a nordeste é com o Patamar de Ponta Grossa – 
Itapetininga, e a leste com os Patamares do Alto Rio Itajaí e 
Planalto de Lages respectivamente, todas pertencentes ao 
Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares. 
Para sul, continua pela Folha SH.22 Porto Alegre. 

Altimetricamente, este compartimento tem comportamento 
similar aos demais. Assim, na parte leste, registram-se as maiores 
cotas, em torno de 1.100 e 1.200 m, podendo em alguns pontos 
ultrapassar este último valor. De leste para oeste, a superfície 
declina, alcançando no limite oeste os menores valores, ou seja 
cotas entre 650 e 800 m. Nos vales dos rios principais como o 
Pelotas e o Canoas, as cotas chegam a ser inferiores a 500 m, 
devido ao encaixamento dos mesmos. 

O Planalto de Campos Novos corresponde ao maior 
compartimento do Planalto dos Campos Gerais. Além da cidade 
de Campos Novos, outras como Curitibanos, Santa Cecília, 
Fraiburgo e Matos Costa são significantes para a área, todas 
pertencentes ao Estado de Santa Catarina. 

Um aspecto que caracteriza o Planalto de Campos Novos é 
sua situação como divisor de águas da drenagem que se dirige 
para três bacias: Iguaçu, Uruguai e Itajaí-Açu. Este aspecto é 
melhor caracterizado na parte norte da área, onde o relevo é 
conhecido regionalmente como serra do Espigão, apesar de se 
constituir em uma área plana, funcionando como reverso da 
cuesta da Serra Geral. Por se tratar de área divisora, a drenagem 
nesse trecho corresponde às nascentes de pequenos rios que 
ocorrem sobre lajedos, responsáveis pelo grande número de 
corredeiras observadas. As dales são outra característica desta 
drenagem. Aparecem em toda a área, com variações em sua 
forma. Algumas contêm água e muitas delas são abertas, dando 
origem a cursos de água (Est. 2.III A). 

Um segundo aspecto dado pela drenagem refere-se aos rios 
Canoas e Pelotas, no trecho em que drenam o Planalto de 
Campos Novos. O Canoas é um rio cataclinal e, ao drenar esta 
área, fragmentou a cuesta da Serra Geral, restando morros 
residuais em trechos localizados. O rio Pelotas drena apenas um 
pequeno trecho dessa unidade, nas proximidades da cidade de 
Campos Novos, onde conflui com o Canoas. Nesse trecho, a 
drenagem composta por estes dois rios e seus afluentes possui 
curso sinuoso, com meandros encaixados. Esses meandros são 
assimétricos e possivelmente têm sua forma conservada pelo 
controle estrutural e litológico da área, uma vez que as rochas 
efusivas apresentam zonas de fraqueza representadas por um 
sistema de fraturas que se cruzam diagonalmente. 

Restrito a um trecho da Folha SG.22-Y-C, o Planalto de 
Chapecó é o de menor expressão espacial entre os segmentos 
que compõem a Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos 
Gerais, como ilustra a Figura 2.8. Sua denominação deve-se à 
localização da cidade de Chapecó, importante centro urbano do 
oeste catarinense. Embora sendo identificado por uma cidade do 
Estado de Santa Catarina, parte da área localiza-se no Estado do 
Rio Grande do Sul, onde a cidade de maior destaque é Nonoai. 

A área em questão está cortada pelo rio Uruguai na direção E-
O e por alguns de seus afluentes na direção N-S, dividindo-a em 
quatro blocos de relevo (Fig. 2.8) que se homogeneizam pelas 
características geomorfológicas apresentadas. Suas cotas 
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altimétricas situam-se entre 600 e 800 m e, a exemplo dos outros 
compartimentos do Planalto dos Campos Gerais, as cotas mais 
altas localizam-se na parte leste. 

Uma característica geomorfológica marcante nesta área é 
dada pelo contato desta com a Unidade Geomorfológica Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai na borda leste, e nas bordas 
voltadas para o rio Uruguai e seus afluentes nesta área. Este 
contato é feito através de escarpamento de forte desnível, no qual 
as vertentes apresentam-se escalonadas em patamares. Foram 
por isso mapeadas como borda de patamar estrutural, uma vez 
que se relacionam à diferença de derrames e/ou às diferenças 
internas do derrame de efusivas. O rio Uruguai e seus afluentes 
Irani e Passo Fundo, que são os responsáveis pela fragmentação 
deste segmento da Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos 
Gerais, apresentam-se muito encaixados, com curso sinuoso. 

O Planalto do Capanema se dispõe na direção E-O no centro-
norte da Folha SG.22-Y-A. É o segmento da Unidade 
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais situado mais a 
oeste, conforme mostra a Figura 2.8. Apesar de sua denominação 
regional de “serra”, caracteriza-se como um planalto alongado, 
divisor de importantes rios que correm para os rios Iguaçu e 
Uruguai. Os mais significativos da bacia do Iguaçu são os rios 
Capanema, Marrecas e Marmeleiro. Da bacia do Uruguai, são os 
rios Sargento, Capetinga, Macaco e Peperi-Guaçu, este último 
servindo de limite entre o Brasil e a Argentina. O Planalto do 
Capanema tem a leste da cidade de Campo-Erê sua maior 
largura, estreitando-se para oeste, atingindo, em Dionísio 
Cerqueira, no extremo oeste da Folha SG.22-Y-A, 
aproximadamente 3 km. Com largura semelhante, prolonga-se 
para a Argentina por mais alguns quilômetros. 

É nítido nesta área o caimento topográfico para oeste. Sua 
borda leste posiciona-se altimetricamente na cota de 900 m, 
decaindo gradativamente para oeste até 800 m, próximo à cidade 
de Dionísio Cerqueira. 

Caracterizando-se como uma área de pouca ocupação, as 
cidades aí localizadas são de pequeno porte, destacando-se 
Campo-Erê, Palma Sola e Dionísio Cerqueira, no Estado de Santa 
Catarina, e Barracão, no Paraná. 

O contato desta área com a unidade circundante Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai é dado por escarpamento 
bem marcado, cujo desnível está em torno de 200 m, com 
exceção do trecho mais oeste, onde o desnível é menor, 
aproximadamente 100 m. Esta escarpa apresenta-se festonada 
com prolongamentos do tipo esporões, de topo plano, separando 
vales paralelos muito profundos (Fig. 2.10). As encostas são 
íngremes, interrompidas por níveis de patamares, sendo por isso 
mapeadas como borda de patamar estrutural, uma vez que são 
resultantes da dissecação diferencial ocorrente nos derrames de 
rochas efusivas. 
2.3.2.3.2 – Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio 

Iguaçu – Rio Uruguai 

Pertencente à Região Geomorfológica Planalto das Araucárias, 
esta unidade estende-se, total e/ou parcialmente, por todas as 
folhas a  
1:250 000 abrangidas pela região acima, nas Folhas SG.21 
Asunción e SG.22 Curitiba (Fig. 2.5). Sua área neste mapeamento 
é de  
81.543 km2, o que perfaz 30,6% do total mapeado (Tab. 2.I). 
Prolonga-se para as folhas limítrofes a sul, SH.22 Porto Alegre e 
SH.21 Uruguaiana, onde foi identificada inicialmente por Justus, 
Machado e Franco (1986), e também para norte pela Folha SF.22 
Paranapanema. Não apresenta continuidade espacial em toda a 
área, devido a sua ocorrência em pequenos trechos, dentro da 
Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais. 

Devido a sua grande extensão, esta unidade praticamente 
contorna o Planalto dos Campos Gerais, isolando-se em setores. 
A leste, além de limitar-se com a citada unidade, faz limite 
também com as unidades geomorfológicas Patamares do Tibagi, 
Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga e Planalto de Lages; ao 
norte e noroeste com os Planaltos Rebaixados e ao sul com o 
Planalto de Santo Ângelo (Fig. 2.5). 

Ocupando parte dos três Estados do Sul do Brasil, esta 
unidade pode ser referenciada pelas cidades de Ivaiporã, 
Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Francisco Beltrão e Capanema, 
no Paraná; Videira, Joaçaba, Concórdia e São Miguel do Oeste, 
em Santa Catarina, e Iraí e Porto Lucena, no Rio Grande do Sul. É 
caracterizada por apresentar um relevo muito dissecado, com 
vales profundos e encostas em patamares, o que permitiu sua 

individualização como tal. Os rios Iguaçu e Uruguai, que 
configuram as linhas mestras da drenagem da unidade foram 
usados para complementar sua denominação. 
 

 
 

Compreendendo uma extensa área, o Planalto Dissecado Rio 
Iguaçu – Rio Uruguai apresenta altitudes que ultrapassam 1.000 m 
na borda leste, limite oriental das efusivas, decaindo 
gradativamente para oeste e noroeste, em direção ao eixo central 
da bacia sedimentar do Paraná dado pela calha do rio Paraná, 
onde atinge cotas em torno de 300 m. Este caimento topográfico 
está diretamente relacionado ao mergulho das camadas da bacia 
e caracteriza o relevo da área como um planalto monoclinal. 

A Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu – 
Rio Uruguai apresenta modelados resultantes dos processos de 
dissecação que atuaram na área, associados a fatores estruturais. 
Estes fatores são dados pela geologia da área, constituída por 
sequências de derrames das rochas efusivas que se 
individualizaram por suas características morfológicas e 
petrográficas, principalmente. Por outro lado, também o derrame 
apresenta variações internas. A seção típica de um derrame é 
composta por uma zona vesículo-amigdaloidal no topo, uma zona 
superior de diáclases horizontais, uma zona com disjunções 
verticais no centro e uma zona com disjunções horizontais na 
base, além de textura vítrea (LEINZ, 1949; GUIDICINI; CAMPOS, 
1968), como mostra a Figura 2.11. 
 

 
 



 373 

Estas características estruturais, associadas às condições 
climáticas de umidade, que possibilitaram intemperismo químico a 
partir das zonas de maior fraqueza e o aparecimento de uma 
drenagem bem desenvolvida, são os fatores condicionantes do 
modelado que se apresenta com uma dissecação homogênea 
(Dm1, Dg1 e Dg2), quando a drenagem como principal agente 
erosivo não se acha controlada pela estrutura, e diferencial (D1, 
D2, D3), quando a drenagem segue preferencialmente as linhas 
de fraqueza, evidenciando no relevo vales e sulcos estruturais. 

A unidade em questão apresenta estes modelados de 
dissecação distribuídos espacialmente de forma descontínua, 
sendo que a predominância é para os de dissecação diferencial, 
conforme assinala o mapa geomorfológico. Esses relevos são 
caracterizados por se apresentarem intensamente cortados por 
vales e sulcos, de profundidade variável em função da potência e 
gradiente do rio. Igualmente variável é a forma do vale, que ora se 
apresenta em “V” aberto, ora em “V” bem estreito e raramente em 
forma de manjedoura, porém em todos há patamares nas 
vertentes. 

A forma do relevo é dada por um interflúvio estreito, de topo 
plano ou levemente convexizado, rompido por uma vertente de 
forte declive, caracterizando-se às vezes como escarpa. Esta 
vertente é interrompida ao longo do declive, por degraus que 
configuram patamares. De acordo com o encaixamento do vale, 
podem ocorrer entre um e quatro degraus, como nos vales dos 
rios Pelotas, Uruguai (Est. 2.IV B) e Iguaçu, que constituem as 
áreas de maior energia do relevo nesta unidade. Estes patamares 
em algumas vertentes são incipientes, em outras largos e planos, 
mas não ultrapassam 1.000 m de largura e dão origem a outro 
declive. Geralmente o desnível do patamar mais baixo é menos 

íngreme, gerando um nível de colinas com encostas rampeadas 
que terminam em pequenos terraços localizados, ou junto à calha 
do rio. Nos vales maiores, o desnível entre o topo e o vale chega a 
400 m. Outra característica geomorfológica destas encostas é a 
ocorrência de anfiteatros de erosão no segmento superior e de 
profundas ravinas ao longo de toda a vertente, já cobertas por 
vegetação de mata. 

A relação Geologia – Geomorfologia indica que a presença de 
patamares nas encostas é função da diferenciação dos derrames 
e da variação interna dos mesmos. Assim, a parte superior do 
derrame, compreendendo predominantemente vesículas e/ou 
amígdalas e disjunção horizontal, é mais facilmente erosionável, o 
que, segundo Leinz (1949), é devido à maior retenção da água de 
percolação. Formam assim o piso do degrau que funciona como 
níveis das fontes e da vegetação (LEINZ, op.cit.). Na zona central 
do derrame, onde ocorre a disjunção vertical, há maior resistência 
à erosão, gerando o ressalto topográfico. A base do derrame com 
disjunção horizontal junto com o topo do derrame subjacente dá 
novo piso, formando assim o patamar, como mostra a Figura 2.12 
A. Szubert (1981) mostra que este perfil morfológico típico pode 
variar, já que há derrames que apresentam variações estruturais 
diferentes das do padrão típico mostrado na Figura 2.11. Essas 
variações decorrem da maior ou menor espessura das zonas que 
compõem o derrame e/ou da presença de arenitos intertrápicos e 
brechas vulcânicas. Assim, um derrame cuja zona de disjunção 
horizontal seja mais espessa que a de disjunção vertical resulta 
num patamar mais largo e menos íngreme, como mostra a Figura 
2.12 B. A interferência das características geológicas faz com que 
esses patamares sejam classificados como estruturais. 

 

 
 
 

O relevo originado por dissecação homogênea é bastante 
restrito na unidade e ocorre em trechos isolados pela dissecação 
diferencial. Apresentam densidade de drenagem grosseira e 
média com aprofundamento de 32 a 50 m e de 57 a 75 m (Dg1, 
Dg2 e Dm2). Essa dissecação corresponde a colinas. Nas Folhas 
SG.22-V-B e SG.22-V-D ocorre o maior trecho deste tipo de 
modelado, disposto paralelamente ao rio Ivaí. 

Com relativa frequência, são observadas dales em meio às 
formas de relevo. Algumas formas isoladas e de topo quase plano 
também ocorrem nestas áreas e posicionam-se altimetricamente 
em cotas semelhantes às dos relevos da Unidade Geomorfológica 
Planalto dos Campos Gerais. São relevos que se mantêm como 
residuais de uma antiga superfície de aplanamento, cujos restos 
atualmente correspondem ao citado planalto, e restringem-se à 
parte oeste da unidade, próximos ao Planalto do Capanema. Ao 
sul dos rios Uruguai e Iguaçu nas Folhas SG.21-Z-D e SG.22-V-C 
respectivamente, estas áreas de dissecação homogênea 

configuram esporões em posição interfluvial, alguns já isolados 
devido à dissecação efetuada pelos rios que correm paralelos a 
eles. 

A noroeste da unidade, os trechos onde o relevo foi mapeado 
como dissecação homogênea correspondem aos interflúvios dos 
rios Iguaçu-Piquiri e Piquiri-Cantu. São estreitas faixas de relevo 
onde as nascentes estão bem próximas, sem no entanto 
evidenciar fenômenos de capturas. Em alguns locais a largura do 
interflúvio não chega a 1 km. 

Por se caracterizar como um planalto dissecado, os contatos 
com outras unidades são feitos através da mudança gradativa das 
formas de relevo. Em alguns trechos, o limite com a Unidade 
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais é bem marcada (Fig. 
2.9), conformando às vezes um escarpamento que se dá sempre 
desta unidade para o Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio 
Uruguai. A oeste e noroeste, também, o contato da unidade em 
questão com os Planaltos Rebaixados é feito por uma escarpa 
onde a ruptura se dá do planalto descrito para a outra unidade. O 
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desnível em alguns trechos é bem marcado, atingindo 100 m. Esta 
feição é observada no limite noroeste da unidade. 

A parte sudeste da Folha SG.22-V-C apresenta uma forma de 
relevo que se distingue no conjunto da área como borda de 
estrutura elevada e interiormente erodida. Sua ocorrência é 
observada na imagem de radar, porém, no campo, o desnível 
topográfico entre os relevos das bordas e os de sua parte central 
não é grande. Seu interior caracteriza-se como uma área de 
relevo em colinas, com pouco aprofundamento da drenagem 
(Dg1), que é circundada por um anel de relevos mais altos, 
interrompido por pequeno rio que atravessa a estrutura de leste 
para oeste. 

A drenagem apresenta características similares em toda a 
unidade, uma vez que se acha fortemente controlada pela 
estrutura. São rios com curso sinuoso, vales encaixados com 
patamares nas encostas. Seus cursos se desenvolveram 
ocupando áreas de fraqueza das rochas efusivas, dada pelo 
intenso fraturamento da mesma e pela sequência e disjunção dos 
derrames. Estes fatores são evidenciados pela retilinização de 
segmentos do rio, pelos cotovelos e pela grande ocorrência de 
lajeados, corredeiras, saltos, quedas e ilhas observados ao longo 
dos leitos. As ilhas são rochosas, geralmente capeadas por 
sedimentos aluviais. 

Segundo Leinz (1949), a gênese das quedas-d’água na área 
das rochas efusivas está em grande parte relacionada à variação 
de textura e diaclasamento dos derrames. “A erosão fluvial 
trabalhando a zona de diáclases horizontais escava leitos de rios 
rasos, com pequenos saltos escalonados de decímetros de altura, 
até a faixa das diáclases verticais predominantes. A partir de onde 
a erosão penetra rapidamente em profundidade, dando o 
desmoronamento dos “prismas” verticais da efusiva, formando um 
cânion cuja base é geralmente a zona das diáclases horizontais”. 

Os principais traços de drenagem deste planalto são dados 
pelos rios Iguaçu, Uruguai e seus afluentes e por parte do curso 
dos rios Piquiri, Cantu, Corumbataí e Ivaí. Suas bacias 
apresentam um padrão de drenagem subparalelo, com os rios 
seguindo as direções estruturais NE-SO e NO-SE. 

O rio Uruguai tem grande parte de seu curso nesta unidade. 
Recebe esta denominação a partir da confluência dos rios Pelotas 
e do Peixe, que ocorre na área em questão. Localiza-se na parte 
sul da unidade, cortando-a na direção geral SE-NO, até a 
confluência com o rio Peperi-Guaçu no limite com a Argentina. A 
partir deste ponto, inflete para sudoeste, atingindo nesta direção a 
Folha SH.21 Uruguaiana. Seu curso está muito encaixado, e é 
sinuoso, com curvas meândricas. Algumas delas mostram trechos 
retilíneos com angulosidade, evidenciando o controle estrutural 
dado pelo intercruzamento de fraturas das efusivas. Ao longo de 
seu curso, o rio Uruguai apresenta um nível de terraço estreito, 
localizado na margem côncava das curvas. Este rio apresenta 
nesta unidade dois estreitamentos no leito. O primeiro ocorre a 
jusante da cidade de Marcelino Ramos (RS), onde o rio apresenta 
um leito rochoso bastante largo que, no entanto, só é todo 
ocupado em épocas de cheia. Nos outros períodos as águas se 
concentram no lado esquerdo, em um canal estreito e profundo 
(Est. 2.V A). A maior parte do leito à direita apresenta água em 
poças, ou corre formando pequenos canais com corredeiras, 
separando ilhas. 

Segundo estreitamento do rio Uruguai ocorre na Reserva do 
Parque do Turvo, próximo a localidade de Tenente Portela, no 
sudoeste da área deste mapeamento. Neste ponto, novamente o 
rio concentra suas águas em um lado do leito, configurando um 
cânion no meio do rio (Est. 2.V B) , que neste apresenta a 
margem esquerda rebaixada em relação à da direita. As águas 
correm no lado direito do cânion e caem para ele, numa queda 
lateral com cerca de 2 km de extensão. Esta queda é conhecida 
como salto do Yucumã.  

Os afluentes da margem esquerda do rio Uruguai, indo da 
montante para a jusante até o rio Lambedor, direcionam-se de SO 
para NE. Entre este rio e o rio Douradinho, os cursos d’água se 
dirigem para norte e, a partir deste trecho para oeste, passam a 
correr de SE para NO. Esta disposição configura um padrão de 
drenagem radial-anelar observado na Figura 2.13. Este padrão é 
resultante da possível presença, na área, de estrutura de caráter 
dômico que controlou a disposição da drenagem, e constitui uma 
exceção dentro do padrão subparalelo observado para a 
drenagem desta unidade. O rio Iguaçu começa a drenar esta 
unidade a jusante das cidades de União da Vitória e Porto União e 
tem, deste ponto até a confluência do rio Cavernoso, afluente da 
margem direita na Folha SG.22-V-D, uma direção geral SE-NO. A 

partir daí, corre para oeste. Seu perfil longitudinal apresenta uma 
série de rupturas, devido à ocorrência de inúmeros saltos em seu 
curso, dos quais os mais importantes de montante para jusante 
são: Salto Grande, Salto Santiago, Salto Osório, estes dois 
últimos aproveitados para implantação de hidrelétricas, Salto 
Caxias, Salto Sampaio e Salto Faraday. O Salto Santa Maria, 
conhecido como Cataratas do Iguaçu, já pertence aos Planaltos 
Rebaixados. 

O rio Iguaçu e seus afluentes que drenam esta unidade 
apresentam condições de curso e vale semelhantes aos rios de 
outras bacias que também ocorrem na área, já descritos. Na altura 
da confluência do rio Sarandi, seu afluente da margem esquerda, 
há uma marca de meandro abandonado, aproveitado em parte 
pelo rio Sarandi. A amplitude do paleomeandro indica que ele 
pertenceu ao Iguaçu. Esta situação não é comum nem neste rio, 
nem no Uruguai, que tem tipo de curso semelhante, no trecho em 
que drenam a área das rochas efusivas. O Iguaçu é um rio 
cataclinal e ao entrar nesta unidade entalhou profundamente o 
relevo, abrindo uma garganta e descaracterizando nesse trecho a 
cuesta da Serra Geral. 

Os rios Piquiri, Cantu, Corumbataí e Ivaí, cujas nascentes com 
exceção do rio Ivaí se localizam nesta unidade, correm para norte 
e noroeste. Também apresentam cursos sinuosos, encaixados, 
com controle estrutural. 

Apesar desta unidade não se caracterizar pela presença de 
formações superficiais, dois tipos de ocorrência podem ser 
destacados. O primeiro corresponde aos relevos mapeados como 
de dissecação homogênea (Dm1, Dg1 e Dg2) que apresentam 
cobertura de formação superficial mais significativa. Esta 
cobertura se constitui de material argilo-siltoso com espessura em 
torno de 2 ou mais metros e dá origem a solos do tipo Latossolo. 
Este material às vezes recobre linhas-de-pedra compostas por 
fragmentos de rocha, geodos e cristais de quartzo. Esta linha 
aparece no topo das colinas e é pouco expressiva. Estas áreas 
estão ocupadas por agricultura, apresentando problemas erosivos. 
Frequentemente as encostas cultivadas mostram profundos 
sulcos. Este aspecto pode ser muito bem observado próximo à 
cidade de Pato Branco; área em que a cobertura vegetal natural é 
quase inexistente. 

No restante da área, que corresponde a sua grande maioria, 
as formações superficiais restringem-se às linhas-de-pedra de 
pequena espessura, compostas de fragmentos de basalto e/ou 
geodos, recobertos por material coluvial que, quando existe, não 
ultrapassa 1 m. Nesse trecho, predominam solos do tipo 
Cambissolo na maior parte da área, Solos Litólicos e Terra Roxa 
Estruturada. Com maior frequência observaram-se depósitos 
localizados na média e baixa encosta, constituídos de material fino 
argilo-siltoso e grosseiro constituído por seixos e blocos 
subangulosos e angulosos, e ocorrência de blocos de basalto 
soltos nas encostas desmatadas. O afloramento da rocha até a 
superfície é constante na área onde o relevo mostra encostas em 
patamares, e, nos cortes de estrada, veem-se diferentes tipos de 
alteração da rocha efusiva básica. Localmente, observam-se 
camadas mais espessas de alteração da rocha in situ. 

O Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai acha-se 
inserido em sua maior parte na região fitoecológica da Floresta 
Ombrófila Mista. Os relevos da parte sudoeste estão na região da 
Floresta Estacional Decidual, enquanto a área ao longo do rio 
Iguaçu (Folha SG.22-V-C) e do rio Piquiri (Folha SG.22-V-A) está 
na região da Floresta Estacional Semidecidual. 
 
2.3.2.4 – Região Geomorfológica Depressão do Sudeste 

Catarinense 

A Depressão do Sudeste Catarinense compõe uma das regiões 
do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas 
Sedimentares, dispondo-se em seu canto sudeste (Fig. 2.4). 
Identificada na Folha SH.22 Porto Alegre por Justus, Machado e 
Franco (1986), onde tem maior expressão espacial e 
geomorfológica, sua ocorrência na Folha SG.22 Curitiba restringe-
se a um pequeno trecho, que corresponde à sua terminação norte. 
Assim, a Depressão do Sudeste Catarinense se constitui na 
menor região geomorfológica identificada neste mapeamento, com 
uma área de 155 km2, o que perfaz apenas 0,1% da área total 
abrangida por este relatório (Tab. 2.I). Corresponde a uma única 
unidade geomorfológica, denominada Depressão da Zona 
Carbonífera Catarinense. Pela sua pequena dimensão na área em 
estudo e por conter apenas uma unidade geomorfológica, suas 
características serão descritas no nível da unidade.  
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2.3.2.4.1 – Unidade Geomorfológica Depressão da Zona 

Carbonífera Catarinense 

Esta unidade, que corresponde à Região Geomorfológica 
Depressão do Sudeste Catarinense, limita-se a leste e nordeste 
com a Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí, a 
norte e noroeste com a Unidade Geomorfológica Patamares do 
Alto Rio Itajaí e a oeste com a Unidade Geomorfológica Planalto 
dos Campos Gerais, conforme mostra a Figura 2.5. Em alguns 
trechos, seu contato com as duas últimas unidades é feito através 
de uma feição geomorfológica que se caracteriza como borda de 
patamar estrutural. Sua condição de vão rebaixado em relação às 
unidades limítrofes valeu-lhe a classificação como depressão. 

O relevo da unidade se caracteriza como modelado de 
dissecação homogênea, no qual os processos fluviais são os 
responsáveis pela dissecação. A drenagem, como principal 
agente modelador desta área, ocorre significativamente densa, ou 
seja, com grande número de pequenos canais, que se acham 
muito próximos. No entanto, devido a variações no seu 
aprofundamento, identificaram-se dois tipos de modelado. O 
primeiro (Df1) apresenta um aprofundamento da drenagem de 

primeira ordem entre 20 e 50 m, com exceção do rio do Meio, 
afluente do rio Braço do Norte, que representa o maior traço desta 
drenagem. O modelado que foi mapeado com a legenda Df2 
difere do anterior por ter a drenagem mais entalhada. Seus vales 
têm de 67 a 72 m de desnível. Este relevo foi modelado em 
litologias constituídas por siltitos, folhelhos, e arenitos 
principalmente. 

Como os canais de drenagem acham-se muito próximos, as 
formas de relevo têm pequena extensão, aparecendo como 
pequenas colinas de vertentes íngremes. Localmente são 
observadas algumas feições diferentes neste relevo, que 
constituem cristas e patamares, controlados pela litologia. 

Altimetricamente, este relevo se posiciona entre 500 e 600 m 
em média, e as maiores cotas estão na borda oeste da unidade, 
no contato com as rochas efusivas, a partir de onde decaem 
gradativamente para sudeste e sul. 

A unidade não comporta drenagem com rios significativos; 
apenas se destacam os pequenos afluentes do rio Braço do Norte, 
entre os quais o rio do Meio, que se dirige para sul. A drenagem 
dessa área apresenta padrão dendrítico. 
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2.3.2.5 – Região Geomorfológica Planalto Centro-Oriental de 
Santa Catarina 

Esta região abrange a parte sudeste do Domínio Morfoestrutural 
Bacias e Coberturas Sedimentares (Fig. 2.4), continuando pela 
Folha SH.22 Porto Alegre, onde tem sua terminação sul. Nas 
folhas em tela, sua área é de 14.376 km2, abrangendo 5,4% da 
área total mapeada (Tab. 2.I). 

O Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina é composto por 
litologias sedimentares da Bacia do Paraná, representadas por 
argilitos, siltitos, folhelhos e arenitos que integram o Supergrupo 
Tubarão e o Grupo Passa Dois. Ressalta-se na área a presença 
de intrusões alcalinas que compõem o domo de Lages, que não 
se apresenta como relevo positivo. Esta estrutura geológica 
juntamente com a diferenciação litológica representada por rochas 
mais resistentes à erosão e mais tenras, e pelos alinhamentos 
estruturais que ocorrem na área, direcionaram os cursos de água 
principais e a dissecação. Esta dissecação resultou em formas 
populares limitadas por escarpas, patamares e formas colinosas. 
Estes elementos caracterizam a região e permitiram a sua 
individualização como tal. 

Esta região abrange parte de duas bacias hidrográficas: a 
bacia do alto-médio rio Canoas e a bacia do rio Itajaí-Açu. O rio 
Canoas é um dos formadores do rio Uruguai e sua drenagem faz 
parte do complexo Paraná – Uruguai, dirigindo-se para oeste. O 
alto curso do rio Itajaí-Açu é representado pelos rios Itajaí do 
Norte ou Hercílio, Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul, fazendo parte do 
conjunto de bacias voltadas para leste. O divisor dessas bacias 
corresponde à escarpa talhada em argilitos, folhelhos, siltitos e 
arenitos muito finos da Formação Teresina (Est. 2.VI A). 

Com relação ao clima, esta região se caracteriza como sendo 
uma das que apresentam menores médias anuais de temperatura 
e precipitação de 15º a 18ºC e 1.200 a 1.600 mm, 
respectivamente. A ocorrência de geadas, nos meses de inverno, 
é comum. 

A região em estudo engloba duas unidades geomorfológicas: 
os Patamares do Alto Rio Itajaí e o Planalto de Lages. 
 
2.3.2.5.1 – Unidade Geomorfológica Patamares do Alto Rio Itajaí 

Dispondo-se em uma faixa de direção geral NO-SE com 
estreitamento para sul, esta unidade corresponde à parte norte, 
centro e sudeste da região a que se subordina (Fig. 2.5). Limita-se 
ao norte com a unidade geomorfológica Patamar de Ponta Grossa 
– Itapetininga, a leste com as Serras do Tabuleiro – Itajaí, a 
sudeste com a Depressão da Zona Carbonífera Catarinense, a 
sudoeste com o Planalto de Lages e a oeste com o Planalto dos 
Campos Gerais. Esta unidade restringe-se à Folha SG.22 Curitiba, 
na qual ocupa uma área de 10.131 km2, que corresponde a 3,8% 
do total mapeado (Tab. 2.I). As principais cidades nela situadas 
são: Rio do Sul, Ibirama, Salete, Rio do Oeste e Alfredo Wagner, 
todas em Santa Catarina.  

O rio Itajaí-Açu forma uma das bacias do Brasil Sudeste cuja 
drenagem se dirige direto para o oceano Atlântico. Trata-se de 
uma drenagem que por erosão remontante atingiu os sedimentos 
paleozoicos da Bacia do Paraná. Esta drenagem, além de se 
adaptar à estrutura monoclinal da bacia, fato já identificado por 
Monteiro (1968), adaptou-se também a alinhamentos estruturais, 
principalmente na área do alto curso dos rios, sendo responsável 
pela intensa dissecação que caracteriza a unidade, com presença 
de patamares e vales estruturais, cujo melhor exemplo é o vale do 
rio Itajaí do Norte ou Hercílio e seus afluentes mostrados na 
Figura 2.14. Estes elementos permitiram a identificação da 
unidade e sua denominação como Patamares, acrescida de Alto 
Rio Itajaí, por abranger a drenagem de seus formadores e parte 
de seu curso. 

Os sedimentos paleozoicos da Bacia do Paraná nesta unidade 
apresentam litologia de arenitos, siltitos e folhelhos que em 
trechos ocorrem intercalados e correspondem às Formações do 
Supergrupo Tubarão, de idade permocarbonífera. A presença de 
sedimentos mais resistentes, como arenitos, e de sedimentos 
mais facilmente erodíveis, como folhelhos, é responsável pela 
dissecação diferencial na área, gerando extensos patamares e 
relevos residuais de topos planos limitados por escarpas, que 
constituem outra característica da unidade (Fig. 2.14). Esta 
dissecação expõe, no fundo dos vales dos rios maiores, os 
sedimentos do Grupo Itararé, tais como siltitos, folhelhos e 
arenitos. Os topos dos patamares são mantidos pela litologia mais 

resistente (arenito), com formação de cornijas. Esses patamares 
alcançam a extensão de dezenas de quilômetros, tendo recebido 
no mapa geomorfológico a legenda D2, que corresponde, no caso, 
a uma dissecação com controle estrutural e litológico, cujos vales 
apresentam aprofundamento em torno de 212 a 288 m. Os relevos 
residuais de topo plano foram mapeados como superfície 
aplanada (P), limitados por escarpas em degraus, recebendo o 
símbolo de borda de patamar estrutural. A serra da Boa Vista 
localizada no sudeste da unidade na Folha SG.22-Z-D, 
corresponde a um desses relevos. 

Na parte oeste e noroeste da unidade, há predominância do 
relevo de dissecação homogênea, e o fator principal na 
esculturação do modelado é o trabalho da drenagem, sem 
interferência estrutural. Neste trecho há dominância de densidade 
média da drenagem e também de aprofundamento médio da 
mesma (76 a 90 m), correspondendo à legenda Dm2. Há 
pequenos trechos onde a densidade da drenagem é grosseira e o 
aprofundamento baixo (36 a 60 m), recebendo a legenda Dg1. Já 
na área do rio Trombudo, a dissecação é representada por uma 
densidade fina, mas com aprofundamento médio da drenagem 
(Df2). No limite desta unidade com o Planalto dos Campos Gerais, 
a presença de escarpamento, caracterizando-se como área de 
nascente, possibilitou rios com forte gradiente, como é o caso do 
rio do Rauen (Est. 2.VI B). Esses rios têm vales profundos (170 a 
216 m) e densidade média de drenagem, mapeados com a 
legenda Dm3. 

O relevo que compõe esta unidade apresenta grandes 
variações altimétricas. As maiores cotas estão no sudeste da área 
e correspondem à serra da Boa Vista, que atinge 1.220 m. A oeste 
desta serra, as cotas decaem e, assim, no limite com o Planalto 
de Lages, encontram-se cotas em torno de 700 m. As menores 
altitudes estão nos vales dos rios. A cidade de Rio do Sul (SC), às 
margens do rio Itajaí do Sul, está localizada em torno de 350 m. 
Também é grande o desnível entre as partes interfluviais (900 m) 
e o rio Itajaí do Norte (400 m). Esta grande amplitude altimétrica 
se deve ao encaixamento dos rios, seguindo linhas estruturais. 

Os Patamares do Alto Rio Itajaí fazem parte da região 
fitoecológica da Floresta Ombrófila Densa. Na área da serra da 
Boa Vista, a vegetação é de Savana, e nos relevos de topo plano, 
que continuam esta serra para norte, o predomínio é da Floresta 
Ombrófila Mista e da Savana. 

A unidade em questão, conforme anteriormente mencionado, 
é drenada pela bacia do alto rio Itajaí-Açu, onde se destacam seus 
afluentes e formadores: rio Itajaí do Sul, rio Itajaí do Oeste e rio 
Itajaí do Norte ou Hercílio, além das nascentes do rio Itajaí Mirim. 
O controle estrutural dos cursos principais faz com que o padrão 
de drenagem dominante seja subparalelo. Os rios maiores, como 
o Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste e Itajaí do Norte, apresentam vale 
de fundo plano, limitado por encostas íngremes, com cornija no 
topo e eventualmente com patamares. O vale de fundo plano 
corresponde à acumulação aluvial (Af), cuja largura em alguns 
trechos permite seu mapeamento na escala 1:1 000 000. 
Geralmente os rios já estão encaixados neste nível, em 
aproximadamente 3 m. Esta acumulação aluvial refere-se ao 
terraço e à planície. No trecho onde o relevo apresenta uma 
dissecação homogênea, os vales são em “V” aberto; é o caso das 
nascentes dos rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Norte. 

Os rios que drenam esta unidade possuem talvegue simples, 
curso tortuoso com trechos retilinizados e corredeiras. Os trechos 
retilinizados refletem a adaptação do rio aos alinhamentos 
estruturais. As corredeiras se ligam mais comumente às 
diferenciações litológicas. 

O rio Itajaí do Sul drena a parte centro-sul da unidade, tendo 
suas nascentes na serra da Boa Vista. Sua direção geral é SE-NO 
e mostra controle estrutural, que também se estende a seus 
afluentes. Assim é que o rio das Pedras, afluente do Itajaí do Sul 
pela margem direita, mostra um vale com encostas escarpadas, 
com a escarpa em sua margem direita configurando-se como 
adaptada à falha. Em suas nascentes, próximo a cidade de 
Alfredo Wagner (SC), observam-se blocos de rochas do 
embasamento no leito do Itajaí do Sul, apesar de a litologia da 
área ser sedimentar. A espessura dos sedimentos do Grupo 
Itararé nesta área deve ser pequena, permitindo que, com seu 
entalhe, o rio atingisse o embasamento. 
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Os rios que drenam esta unidade possuem talvegue simples, 
curso tortuoso com trechos retilinizados e corredeiras. Os trechos 
retilinizados refletem a adaptação do rio aos alinhamentos 
estruturais. As corredeiras se ligam mais comumente às 
diferenciações litológicas. 

O rio Itajaí do Sul drena a parte centro-sul da unidade, tendo 
suas nascentes na serra da Boa Vista. Sua direção geral é SE-NO 
e mostra controle estrutural, que também se estende a seus 
afluentes. Assim é que o rio das Pedras, afluente do Itajaí do Sul 
pela margem direita, mostra um vale com encostas escarpadas, 
com a escarpa em sua margem direita configurando-se como 
adaptada à falha. Em suas nascentes, próximo a cidade de 
Alfredo Wagner (SC), observam-se blocos de rochas do 
embasamento no leito do Itajaí do Sul, apesar de a litologia da 
área ser sedimentar. A espessura dos sedimentos do Grupo 
Itararé nesta área deve ser pequena, permitindo que, com seu 
entalhe, o rio atingisse o embasamento. 

O rio Itajaí do Oeste drena a parte oeste da unidade, tendo 
suas nascentes na área escarpada que a limita com a Unidade 
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais. Corre inicialmente 
numa direção geral N-S até a confluência do rio do Rauen. Deste 
ponto até a sua confluência com o rio Itajaí do Sul, este rio tem 
uma direção geral NO-SE, apresentando também um nítido 
controle estrutural. Seu vale mostra, aproximadamente 20 km 
antes de sua confluência com o rio Itajaí do Sul, a seguinte 
situação de formas de relevo. Há um relevo mais elevado, que 
configura um patamar, cuja vertente apresenta cornija no topo e 
rampas pedimentadas. Em alguns trechos, as rampas já 
apresentam uma dissecação suave em forma de colinas. Após 
sua confluência com o rio Itajaí do Sul, na cidade de rio do Sul 
(SC), o rio passa a se chamar Itajaí-Açu, continuando a 
apresentar as mesmas características dos rios Itajaí do Sul e Itajaí 
do Oeste, até o limite com a Unidade Geomorfológica Serras do 
Tabuleiro – Itajaí. 

O rio Itajaí do Norte ou Hercílio drena a parte norte da 
unidade, correndo na direção geral NO-SE, encaixado em um vale 
estrutural mais evidente (Fig. 2.14) que o dos rios Itajaí do Oeste e 
Itajaí do Sul. Há deposição aluvial ao longo de seu curso, mas 
sem expressão na escala de mapeamento de 1:1 000 000. Esta 
deposição que constitui nível de terraço, ao contrário do que se vê 
nos rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul, onde ocorre nas duas 
margens do rio, é vista geralmente em uma margem do Itajaí do 
Norte, enquanto a outra é rochosa e abrupta. O terraço ocorre na 
margem côncava do rio. Com exceção do rio Iraputã e do rio da 
Prata, seus afluentes são curtos, não apresentando mais que 20 
km de extensão, e também correm encaixados em vales 
estruturais. 

Esta unidade apresenta formações superficiais pouco 
expressivas, que se restringem aos depósitos coluviais pouco 
espessos situados no sopé das encostas íngremes e às aluviões 
que compõem os terraços e planícies. Este último tipo alcança 
espessuras superiores a 5 m e é composto principalmente por 
material argilo-siltoso. Os depósitos coluviais são compostos por 
blocos e seixos envoltos em uma matriz de material fino. Nos 
topos mais altos, como na serra da Boa Vista, a rocha aflora. A 
pouca expressividade das formações superficiais se reflete 
também através dos solos que compõem a unidade, e que 
correspondem a Cambissolos, com ocorrência de Solos Litólicos 
na área escarpada que ocorre no limite com as unidades 
geomorfológicas Planalto de Lages e Planalto dos Campos 
Gerais. 

 
2.3.2.5.2 – Unidade Geomorfológica Planalto de Lages 

Localizada na parte sudoeste da Região Geomorfológica Planalto 
Centro-Oriental de Santa Catarina (Fig. 2.5), esta unidade ocupa o 
Centro-Sudeste da Folha SG.22-Z-C e pequeno trecho no 
sudoeste da Folha SG.22-Z-D, abrangendo uma área de 4.245 
km2, o que perfaz 1,6% da área mapeada (Tab. 2.I). Para sul, 
continua-se pela Folha SH.22 Porto alegre, onde termina. A 
cidade de Lages é o principal centro urbano da área. Almeida 
(1952a) foi quem usou a denominação de Planalto de Lages, que 
é adotada neste relatório. 

Esta unidade apresenta-se de modo geral em uma faixa de 
direção NO-SE, dispondo-se em forma de um grande anfiteatro 
em relação à Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos 
Gerais, com a qual se limita a noroeste, oeste e sudeste. O 
contato entre as duas unidades em alguns trechos é feito por 
escarpamento que correponde à cuesta da Serra Geral, com 

frente voltada para a unidade em questão, como mostra a Figura 
2.15. Esta situação se repete também no contato com o Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai, que se limita com o Planalto 
de Lages a sudoeste. Seu limite nordeste é feito com os 
Patamares do Alto Rio Itajaí e é marcado por um escarpamento 
cujo topo corresponde à unidade estudada. Pelos seus limites 
com as unidades que lhe cercam, observa-se que o Planalto de 
Lages caracteriza-se, em quase toda sua extensão, como um 
degrau entre os Patamares do Alto Rio Itajaí e o Planalto dos 
Campos Gerais, exceção feita à área das nascentes do rio 
Canoas. 
 

 
O relevo da unidade está talhado em rochas sedimentares 

representadas por folhelhos silticos, arenitos e siltitos que 
compõem o Grupo Passa Dois. Ao norte da cidade de Lages, há 
ocorrência de uma intrusão alcalina, que se sobressai no relevo 
através do morro do Tributo. Este morro é o único aspecto do 
relevo que ressalta a ocorrência desta intrusão, que apesar de ter 
trazido à superfície rochas do Supergrupo Tubarão, expondo os 
siltitos, folhelhos e arenitos finos dos Grupos Itararé e Guatá, 
atualmente não tem grande expressão topográfica. A intercalação 
de argilitos, siltitos e arenitos finos do Subgrupo Estrada Nova 
forma o escarpamento que limita esta unidade com os Patamares 
do Alto Rio Itajaí (Est. 2.VI A). 
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O Planalto de Lages é caracterizado em sua maior parte por 
um relevo de dissecação homogênea, no qual a densidade da 
drenagem é grosseira e seu aprofundamento é pequeno, estando 
na ordem de 36 a 60 m (Dg1). Este relevo configura formas 
colinosas, como mostra a Figura 2.15. Essa homogeneidade de 
formas é quebrada pela presença de alguns relevos residuais, 
mapeados como morros-testemunhos, onde se destaca o morro 
do Tributo, já referido anteriormente. Em alguns trechos, observa-
se a presença de ressaltos topográficos, geralmente com frente 
voltada para sudeste, e que parecem se ligar às diferenças 
litológicas que ocorrem nas formações sedimentares da área. 

No sudeste desta unidade, no trecho que se prolonga para a 
Folha SH.22 Porto Alegre, há um predomínio da dissecação 
diferencial com drenagem adaptada à estrutura mapeada como 
D1 e D2. Este relevo configura-se como patamar entre o piso da 
unidade em questão e trechos do Planalto Dissecado Rio Iguaçu – 
Rio Uruguai e do Planalto dos Campos Gerais. Este patamar é 
mantido em parte pelo arenito da Formação Botucatu, que em 
trechos é responsável pela presença de escarpas mapeadas 
como borda de patamar estrutural, e também mantém os topos 
das cristas mapeadas na área. No alto curso do rio Canoas e de 
seus afluentes, há um nível de baixas colinas no sopé das 
encostas íngremes que ocorrem na lateral do vale. O topo da 
encosta é mantido também pelo arenito da Formação Botucatu, e 
nas colinas já se veem intercalações dos arenitos finos, siltitos e 
folhelhos da Formação Rio do Rasto. 

O Planalto de Lages está enquadrado dentro da região 
fitoecológica da Floresta Ombrófila Mista; a área ao redor da 
cidade de Lages é recoberta por Savana. 

As cotas altimétricas na maior parte da unidade, estão em 
torno de 850 a 900 m. O morro do Tributo está na cota de 1.167 
m, destacando-se como relevo residual (Fig. 2.15). Também estão 
em cotas superiores a 1.000 m os demais relevos residuais ou 
morros-testemunhos que ocorrem na unidade e os relevos que 
formam o patamar situado na parte sudeste da mesma. Ressalta-
se aí o papel da litologia mais resistente, mantendo o topo dos 
relevos mais altos. 

Esta unidade é drenada pela bacia do alto e parte do médio 
rio Canoas, que corresponde ao principal canal de drenagem da 
área. Neste trecho, seus afluentes são curtos, com apenas poucas 
dezenas de quilômetros, e seus cursos se restringem à área da 
unidade. O padrão geral apresentado pela drenagem é o 
dendrítico. 

O rio Canoas corre na direção geral SO-NE, apresentando 
curso sinuoso com pequenos cursos retilinizados. Este rio 
apresenta faixa de acumulação fluvial (Af), correspondendo a 
planície e terraço, que mostram maior expressividade em seu alto 
curso, a montante da localidade de Canoas (Est. 2.VII A). Este 
trecho situa-se na parte sudeste desta unidade, onde o relevo 
conforma um patamar. Aí as vertentes que ladeiam seu vale são 
muito abruptas, dando um desnível do topo para o fundo do vale 
de aproximadamente 200 m. Também se observa acumulação 
fluvial nos vales dos rios João Paulo e Bom Retiro, afluentes da 
margem direita do rio Canoas. A situação da ocorrência aí é 
semelhante à desse rio. A jusante da localidade de Canoas 
também se observa acumulação fluvial no vale do rio de mesmo 
nome. O material que compõe o terraço e a planície é formado por 
argila, silte e areia, com pouca presença de seixos, que são mais 
observados no leito do rio. Um nível de terraço em posição 
topográfica mais elevada pode ser visto no vale do Canoas. Na 
estrada que liga Lages (SC) a Otacílio Costa (SC), este nível foi 
observado na margem direita do rio, aproximadamente 20 m 
acima do seu nível atual. Ele é composto na base por uma 
camada argilo-arenosa mosqueada, com seixos de quartzo 
subarredondados a arredondados de pequeno diâmetro. Sobre ela 
há uma camada de material arenoso com concentrações locais de 
argila, recoberto por um material argiloso. Esta ocorrência tem 
uma espessura, no corte, de 7 m. 

Afora o material de origem fluvial, no Planalto de Lages a 
ocorrência de formações superficiais é pouco expressiva. Os solos 
são rasos e predomina o tipo Cambissolo. Nos relevos mais altos 
é comum a rocha aflorar. Eventualmente, nas baixas colinas que 
ocorrem no vale do rio Canoas e no rio Bom Retiro, próximo à 
cidade de mesmo nome, se vê acúmulo de material coluvial. No 
contato com a rocha há linha-de-pedras compostas por seixos 
subangulosos, e sobre ela há um material argiloso com espessura 
entre 1 e 2 m. 

 

2.3.2.6 – Região Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia do 
Paraná 

Na Folha SG.22 Curitiba, esta região geomorfológica ocupa a 
porção nordeste e leste do Domínio Morfoestrutural das Bacias e 
Coberturas Sedimentares, possuindo uma forma 
aproximadamente retangular disposta na direção geral N-S (Fig. 
2.4). Para o norte, ela se estende pela Folha SF.22 
Paranapanema, alargando-se no sentido NE. Para o sul, a Região 
Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia do Paraná faz limite 
com a Região Geomorfológica Planalto Centro-Oriental de Santa 
Catarina. Neste mapeamento, a área ocupada por esta região é 
de  
45.061 km2, o que representa 16,9% da área total abrangida por 
este relatório (Tab. 2.I). 

O Patamar Oriental da Bacia do Paraná corresponde ao que 
Maack (1947) denominou de Segundo Planalto, no Paraná. Por se 
constituir num degrau entre os relevos talhados sobre litologias 
pré-cambrianas e aqueles sobre rochas efusivas de idade 
juracretácica, recebeu neste mapeamento a denominação de 
Patamar. É limitado a leste em quase toda sua extensão pela 
escarpa de arenitos devonianos da Formação Furnas, que 
corresponde à cuesta da Serrinha (Est. 2.I A) e a oeste pela 
cuesta da Serra Geral, esculpida em arenitos Botucatu e 
intertrapianos e por rochas efusivas básicas. 

As altitudes médias desta região se situam em torno de 800 
m, com as maiores cotas altimétricas, em torno de 1.100 m, sendo 
obtidas no topo da cuesta da Serrinha, no limite oriental da região. 
No sopé da escarpa da Serra Geral e ao longo dos principais rios, 
as altitudes decaem bastante, registrando-se cotas de até 400 m. 
Este fato demonstra o grau de aprofundamento de drenagem, 
bem como o mergulho para oeste das camadas sedimentares que 
formam o piso da região. 

A Região Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia do 
Paraná se caracteriza como um patamar modelado em litologias 
sedimentares da Bacia do Paraná, com as camadas inclinadas 
suavemente para oeste, dissecadas pela rede de drenagem que 
corre neste sentido. 

A área cortada por diques no canto noroeste, constitui uma 
característica geomorfológica importante na topografia desta 
região. Os diques se dispõem na direção NO-SE e constituem 
núcleos de elevações alongadas, que individualizam o aspecto 
topográfico da superfície, tendo sido mapeados como cristas. 

Os principais rios desta região pertencem à bacia hidrográfica 
do Paraná e às sub-bacias dos rios Iguaçu e Paranapanema, se 
tratando, em ambos os casos, de rios geomorfologicamente 
antigos, que se estabeleceram possivelmente durante o Terciário 
– Paleoceno. Esta drenagem abriu, nas escarpas que limitam a 
região a leste e a oeste, gargantas profundas, originando, no 
reverso das mesmas, vales superimpostos. Como consequência 
desta superimposição da drenagem, surgiu, na área de contato 
entre os relevos de rochas cristalinas e os terrenos sedimentares, 
áreas de corredeiras, quedas-d’água e algumas cachoeiras, que 
revelam a aptidão da rede de drenagem para a produção de 
energia elétrica, a partir da exploração de seu potencial 
hidrelétrico. A maioria desses rios não transporta material 
grosseiro, possuindo planícies fluviais extensas, como é o caso 
dos rios Iguaçu, Negro e Várzea, cobertas por material areno-
argiloso. 

Com base nos elementos climáticos (precipitação e 
temperatura), esta região apresenta-se homogênea, uma vez que 
as médias anuais mais representativas são de 1.400 a 1.600 mm 
e de 17º a 18º respectivamente. 

Levando-se em conta as características de relevo, 
determinadas por variações da estrutura e da litologia, dividiu-se 
esta região em duas unidades geomorfológicas: o Patamar do 
Tibagi e o Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga que 
corresponde à sua maior unidade. 
 
2.3.2.6.1 – Unidade Geomorfológica Patamar de Ponta Grossa – 

Itapetininga 

A Unidade Geomorfológica Patamar de Ponta Grossa – 
Itapetininga se localiza na porção sul da região denominada 
Patamar Oriental da Bacia do Paraná, estendendo-se para o 
norte, onde se dispõe em forma de arco, circundando os relevos 
do Complexo Cristalino (Fig. 2.5). Seu limite setentrional se 
encontra na Folha SF.22 Paranapanema. 
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A extensão da Unidade Geomorfológica Patamar de Ponta 
Grossa – Itapetininga é de 33.595 km2 o que corresponde a 12,6% 
da área total abrangida por este mapeamento (Tab. 2.I). As 
principais cidades localizadas nessa unidade geomorfológica são 
Ponta Grossa, Castro, Irati, União da Vitória, Lapa e Rio Negro, 
todas no Estado do Paraná, além de Mafra, Canoinhas e Porto 
União, em Santa Catarina. 

A litologia da área é representada principalmente por arenitos, 
siltitos e folhelhos pertencentes aos grupos Paraná, Itararé, Guatá 
e Passa Dois, cujas idades se situam entre o Siluriano-Devoniano 
e o Permiano. No conjunto, todas estas camadas sedimentares se 
apresentam inclinadas para oeste e sudeste em direção ao centro 
da Bacia do Paraná e para noroeste em direção ao rio 
Paranapanema. 

Sob o ponto de vista fitobotânico, a unidade se caracteriza por 
apresentar sua porção meridional recoberta por Floresta Ombrófila 
Mista com manchas de Savana extrazonal. As Savanas ocorrem 
ainda de forma mais generalizada no reverso da cuesta da 
Serrinha. Ao longo dos principais vales, como o do Iguaçu ou do 
rio Negro, a cobertura vegetal reflete uma marcante influência 
fluvial, que se traduz na paisagem por uma vegetação do tipo 
herbácea entremeada por um pequeno número de árvores, 
arvoretas e arbustos, sem ocorrência de palmeiras. 

O Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga apresenta uma 
topografia regular, quase plana, que corresponde a uma superfície 
de baixa energia de relevo, sobretudo na área de reverso da 
cuesta. 

No conjunto, a unidade é individualizada como um patamar 
intermediário, constituído predominantemente por uma superfície 
colinosa que resultou de um modelado de dissecação 
homogênea, diferindo na densidade da drenagem e em seu 
aprofundamento (Dg1, Dg2, Dm1 e Dm2). No reverso da cuesta 
da Serrinha, ocorrem trechos mapeados como modelado de 
aplanamento (P); entre os rios Pitangui e Jaguariaíva, o controle 
estrutural sofrido pela drenagem gerou um relevo de dissecação 
diferencial (D1 e D2). 

A cuesta da Serrinha constitui uma forma de relevo importante 
encontrada nessa unidade (Est. 2.I A). A cuesta tem seu fronte 
dirigido para leste e sudeste; seu pedestal é formado por rochas 
metamórficas – filitos, xistos, metacalcários entre outras do Grupo 
Açungui e a cornija mantida por arenitos da Formação Furnas. 
Localmente, ela recebe denominações diversas, tais como serras 
de São Luís, Purunã, das Almas, São Joaquim e Furnas. Este 
relevo serve de limite entre o Patamar de Ponta Grossa – 
Itapetininga e os Planaltos de Curitiba (Fig. 2.16) e Guapiara – 
Ibiúna e Serrania do Ribeira, situados a leste, pelo menos até o 
vale do rio Iguaçu, que marca o final da cuesta. Para o sul, não 
existe a Formação Furnas, e a cuesta desaparece. A 
diferenciação ou o limite entre essa unidade e o Planalto de 
Curitiba passa a ser, a partir desse ponto, puramente litológico, 
pois as formas de relevo são semelhantes tanto em uma como na 
outra unidade. 

 

 
 

A serra Geral, mapeada também como cuesta, serve de limite 
entre essa unidade e o Planalto dos Campos Gerais. Esta cuesta 
marca um desnível de 300 m em média. 

Na área de Palmeira e Ponta Grossa, no reverso da cuesta da 
Serrinha, o relevo do Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga 
apresenta ondulações, que constituem colinas amplas com vales 
pouco profundos (30 a 50 m) e encostas suavizadas (Dg1). Em 
certos pontos (Folha SG.22-X-C), os vales são medianamente 
aprofundados, o que corresponde a um desnível entre 65 e 106 m 
(Dg2). As colinas são separadas por amplas várzeas, sem que 
exista, em muitas delas, uma drenagem organizada ou talvegue 
definido; são áreas embaciadas que conservam ou retêm água 
durante longos períodos do ano, alimentando os aquíferos 
subterrâneos que ocorrem na área do arenito siluriano-devoniano 

da Formação Furnas. Em Vila Velha, os arenitos do Grupo Itararé, 
trabalhados por agentes erosivos, exibem formas bizarras que 
contrastam com a superfície levemente ondulada que ocorre 
nessa área (Est. 2.VII B). Entre o rio Tibagi e Ponta Grossa, esse 
mesmo arenito aflora, constantemente formando cornijas com 
aspectos ruiniformes, semelhantes às encontradas em Vila Velha. 
Essas cornijas aparecem no terço superior de rampas com fraca 
declividade, que caem na direção de áreas alagadas. As encostas 
em rampas se dispõem em forma de anfiteatros erosivos e em 
toda a sua extensão existem muitos termiteiros que atingem um 
metro de altura e constituem um micro-relevo. Em pontos, existe 
mais de uma cornija, separadas por pequenas rampas. 

As cotas altimétricas máximas registradas na Unidade 
Geomorfológica Planalto de Ponta Grossa – Itapetininga são 
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encontradas no fronte da Serrinha, com altitudes em torno de 
1.000 m, podendo atingir em alguns pontos até 1.150 m. Desse 
ponto para oeste, as cotas decaem suavemente, acompanhando a 
inclinação geral das camadas sedimentares da Bacia do Paraná, 
até atingir, no sopé da serra Geral, valores em torno de 650 a 740 
m. As maiores variações de altitudes na área dessa Unidade 
correspondem aos cortes na Serrinha, configurando boqueirões 
ou gargantas. 

Adaptada à inclinação geral das camadas sedimentares, como 
consequência da epirogênese de idade terciária, a drenagem se 
superimpôs, apresentando-se cataclinal, correndo para oeste, 
abrindo profundos boqueirões epigenéticos ou vales 
superimpostos na cuesta da Serrinha. 

Os rios penetram nessa unidade geomorfológica, seguindo 
alinhamentos estruturais e sulcos que existem na área de reverso 
da cuesta, surgindo em consequência cânions profundos e 
estreitos (Fig. 2.16), como é o caso dos vales dos rios Iapó, 
Itararé, Pirituba e Jaguariaíva. Entre os rios Iapó e Jaguariaíva, 
existe uma sequência muito grande desses sulcos estruturais, o 
que justifica o emprego no mapeamento, da legenda de 
dissecação diferencial (D1 e D2). 

O rio Pitangui, cuja nascente se localiza no Planalto de 
Curitiba atinge essa unidade através de leito subterrâneo, 
assumindo um caráter cárstico. Maack (1968) identificou 
fenômeno semelhante ao se referir ao leito subterrâneo em parte 
do curso do rio Itararé, na área do arenito Furnas. A existência 
desses fenômenos na área desta unidade geomorfológica também 
pode ser observada nas proximidades de Vila Velha. 
Correspondem a depressões circulares com uma centena de 
metros de diâmetro e bastante profundas, atingindo 100 m ou 
mais, semelhantes a dolinas, conhecidas com o nome de furnas, 
que em Vila Velha se constituem atualmente numa atração 
turística. Os fenômenos cársticos estão ligados à presença de 
rochas metacarbonáticas entre as litologias que compõem o 
Grupo Açungui, sobre o qual o arenito Furnas se depositou. 

Os rios Tibagi e Iguaçu são os mais importantes cursos de 
água no Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga. O rio Tibagi, 
cuja nascente se localiza próximo à cuesta da Serrinha, 
desenvolve o trecho inicial do seu curso seguindo uma junta 
estrutural vertical e retilínea, elaborando o seu vale em cânion 
(Est. 2.VIII A). No trecho ao sul da cidade de Ponta Grossa, 
apresenta um plano aluvial extenso com dois níveis de terraço e 
vale em manjedoura bastante amplo. O material que forma o 
terraço desse rio é predominantemente arenoso e está sendo 
utilizado pela indústria de construção civil. A jusante da localidade 
de Uvaia, o aspecto predominante do rio Tibagi é de um rio 
encaixado, apresentando em alguns trechos leito rochoso e 
corredeiras. Seus afluentes da margem direita, Pitangui e Iapó, 
possuem características semelhantes. 

O rio Iguaçu até a localidade de Porto Amazonas apresenta 
vale encaixado com leito e ilhas rochosas. Nas áreas de 
corredeiras, o rio escavou marmitas. A jusante de Porto 
Amazonas, este rio passa a apresentar uma extensa área de 
acumulação, mapeada como modelado de acumulação fluvial (Af)  
com nível de várzea e dois níveis de terraço. Nessa área, é 
bastante frequente o aparecimento de meandros abandonados e 
de acumulação arenosa de grande expressão nas duas margens 
do rio (Est. 2.VIII B). Os rios pertencentes à bacia hidrográfica do 
Iguaçu, como o da Potinga e o Turvo, entre outros, exibem amplas 
várzeas, desproporcionais em relação à largura atual de seus 
leitos, devendo ter sido formadas numa época em que a 
capacidade e a competência do rio era superior à atual. 

O rio Negro é um dos mais importantes afluentes da margem 
esquerda do rio Iguaçu; ele corre no sul dessa unidade e serve de 
limite entre os Estados de Santa Catarina e do Paraná. Em seu 
trecho nessa unidade geomorfológica, o rio Negro forma uma 
extensa área de acumulação fluvial (Af), sobretudo nas 
proximidades de sua foz; o rio da Várzea, afluente do Negro, 
também forma extenso plano aluvial, mapeado igualmente como 
modelado de acumulação fluvial (sudeste da Folha SG.22-X-C). 

O rio dos Patos é um dos principais formadores do rio Ivaí; no 
canto noroeste da Folha SG.22-X-C, este rio corre numa área 
deprimida limitada por escarpas, caindo, para alcançá-la, numa 
queda livre com mais de 60 m de desnível, conhecida com o nome 
de salto Barão do Rio Branco (Est. 2.IX A). Esta área apresenta 
soleira de rochas efusivas que mantêm as escarpas, em meio aos 
folhelhos silticos, arenitos finos e siltitos do Subgrupo Estrada 
Nova. A presença de litologias de resistências diferentes à erosão 
possibilitou o aparecimento desta depressão. Ela continua na 

Folha SG.22-X-A, apresentando-se como relevo complexo, com 
várias quebras que originam ressaltos topográficos. 

A formação superficial de ocorrência generalizada no Patamar 
de Ponta Grossa – Itapeninga é um colúvio arenoso, de cor 
castanha, com nível de pedogênese no topo; o contato entre este 
material e a rocha do substrato é brusco. Além desse colúvio 
arenoso, observa-se com frequência igualmente generalizada, e 
sobretudo ao redor da cidade de Ponta Grossa, uma formação 
superficial de coloração vermelha e constituição síltico-argilosa, 
friável, que alcança até 3 m de espessura; esse tipo de material 
ocorre nos divisores de água e mesmo nos fundos dos vales. Em 
alguns pontos o contato desse material com a rocha do substrato 
é marcado por uma linha-de-pedra de seixos angulosos composta 
por fragmentos de crosta ferruginizada e, em menor proporção, de 
seixos de argilito e de siltito. A presença de crostas pedogenéticas 
de pequena espessura, em meio a esse material, é bastante 
comum. Esta formação superficial corresponde a Latossolos e 
Cambissolos, com ocorrência de Terra Vermelha-Brunada 
Estrutural e Solos Litólicos, sobretudo no contato desta unidade 
com o Planalto dos Campos Gerais. O material que está 
depositado nos planos aluviais é de constituição 
predominantemente arenosa, não sendo assinalados depósitos de 
material grosseiro. Este material corresponde a solos do tipo Glei. 

 
2.3.2.6.2 – Unidade Geomorfológica Patamar do Tibagi 

O Patamar do Tibagi ocupa a parte norte da Região 
Geomorfológica Patamar Oriental da Bacia do Paraná, 
apresentando um formato aproximadamente retangular. Continua 
pela Folha SF.22 Paranapanema, onde tem sua terminação norte 
(Fig. 2.5). Sua extensão é de  
11.526 km2, o que corresponde a 4,3% da área total das Folhas 
SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 
Iguape (Tab. 2.I). As unidades geomorfológicas que a limitam a 
oeste são o Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai e o 
Planalto dos Campos Gerais; a leste e ao sul faz limite com o 
Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga. 

A geologia da área é constituída por rochas sedimentares de 
idade paleozoica e mesozoica, pertencentes aos grupos Itararé, 
Guatá e Passa Dois. As principais litologias são folhelhos, 
arenitos, argilitos e siltitos em menor proporção, cortadas por 
intrusões na forma de diques de rochas básicas. 

A área é individualizada por feições de relevos decorrentes da 
existência dos diques, que apresentam direção geral NO-SE, 
dispostos paralelamente uns em relação aos outros. Estes diques 
de diabásio, que ocorrem em grande número nesta área, são 
geralmente de topo aguçado e constituem núcleos de elevações 
muito extensas, que correspondem ao aspecto topográfico mais 
marcante e fundamental desta unidade geomorfológica, 
constituindo cristas, como mostra a figura 2.17. Ocorrem também 
algumas cristas de topo abaulado e outras de topo plano 
concordantes com planos estratigráficos ou planos estruturais, 
relacionados à intrusão do dique. A parte superior das cristas, com 
encostas bem íngremes e retilinizadas, corresponde à rocha 
básica que intrudiu; a parte inferior, com encostas mais 
suavizadas colonizadas por vegetação arbóreo-arbustiva e muitas 
vezes utilizada para agricultura, é formada por rocha sedimentar 
que se apresenta deformada pela intrusão. As cristas podem ser 
acompanhadas por extensões de quilômetros (Fig. 2.17). Além 
dos diques de diabásio que constituem as cristas, afloram também 
sills de diabásio. 

Entre as cristas, o relevo é de colinas; na Folha SG.22-V-B a 
densidade de drenagem é elevada e a área foi mapeada com 
índice de densidade de drenagem fina. Na Folha SG.22-X-A, a 
densidade de drenagem é média, bem como o seu 
aprofundamento (Dm2). 

As altitudes médias da área estão em torno de 800 m; as 
cotas altimétricas decaem para sul e norte em direção ao centro 
da bacia sedimentar e ao rio Paranapanema. Nos vales fluviais 
mais importantes, as cotas também decaem bastante, sendo 
registradas em alguns deles cotas de 400 m, como no rio Alonzo, 
o que demonstra o grau de aprofundamento da drenagem. 

Na parte oeste da unidade, o contato com o Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai e com o Planalto dos 
Campos Gerais é feito em alguns pontos por escarpas 
pertencentes à Serra Geral; no sopé da escarpa, as cotas 
altimétricas variam entre 650 e 700 m, marcando a escarpa um 
desnível de 300 m. Nesta área, a escarpa da serra Geral foi 
reconhecida e mapeada, em parte, como cuesta.
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Os traços fundamentais da drenagem da Unidade 

Geomorfológica Patamar do Tibagi são dados pelo médio curso 
do rio Tibagi, que dá nome à unidade, e pelo rio Ivaí, ambos 
importantes afluentes da margem esquerda do rio Paranapanema. 

O rio Tibagi apresenta talvegue simples e vale encaixado. O 
leito apresenta-se encachoeirado principalmente nos trechos onde 
diques de diabásio cruzam o rio. Este rio apresenta-se bastante 
controlado estruturalmente, e seu curso é tortuoso e irregular, 
alternando trechos retilinizados e curvas bem fechadas, cortando 
os diques em pontos onde a resistência imposta por estes é 
menor (Fig. 2.17). Ao longo de seu vale, as formas de relevo 
diferem bastante de uma vertente para outra: na margem direita, 
as formas tendem mais às planares já no contato com a Unidade 
Geomorfológica Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga, 
enquanto na esquerda o modelado é de dissecação homogênea 
com formas colinosas. Seus principais afluentes apresentam 
características semelhantes, com vales encaixados, profundos, 
corredeiras e trechos do leito rochoso, como o ribeirão das Antas 
e o rio Imbaú. 

O rio Ivaí acompanha como rio ortoclinal o degrau da serra 
Geral, conhecida regionalmente neste trecho como serra da 
Esperança, até a desembocadura do rio Alonzo, que é seu 
afluente da margem direita; em seguida, penetra à semelhança 
desse, na serra, através de um amplo boqueirão ou vale de 
superimposição. Em seu trecho à frente da serra da Esperança, o 
rio Ivaí destaca inúmeros morros-testemunhos e mesetas 
constituídas por arenito Botucatu e por rocha efusiva. Estes 
morros-testemunhos guardam concordância topográfica com o 
topo da serra, parecendo indicar que a extensão inicial dos 
derrames de efusivas se estendia mais para leste, do ponto onde 

hoje se encontra o seu limite oriental. O rio Ivaí tem inúmeros 
saltos e corredeiras, originados pela existência de diques e 
soleiras de diabásio. Seu curso é bastante controlado 
estruturalmente, o que é elevado pelo aspecto tortuoso 
desenvolvido em toda a sua extensão, onde se alternam 
segmentos retilinizados e curvas fechadas, à semelhança do que 
ocorre com o rio Tibagi. 

A ocorrência de formações superficiais no Patamar do Tibagi 
é restrita. No sopé das elevações formadas pelas cristas, é 
frequente o aparecimento de depósitos de talude. Esses depósitos 
são formados por material na granulometria de seixos e blocos de 
diabásio; o material grosseiro constituinte dos depósitos está 
englobado por uma matriz de rocha sedimentar saprolitizada. 

Entre Alto do Amparo (PR) e Cirol (PR), ao longo da BR-376, 
na Folha SG.22-X-A, se observa o aparecimento de 
paleopavimento constituído por placas e seixos de arenito 
ferruginizado; esse paleopavimento ocorre em meio ao material de 
cobertura, de constituição síltico-argilosa e coloração vermelha 
que recobre as colinas entre as cristas. A espessura do 
paleopavimento é em média de 0,20 m e em seu meio ocorrem 
também grânulos de quartzo angulosos e subangulosos. Os solos 
na parte ocidental desta unidade geomorfológica são geralmente 
rasos, o que expõe frequentemente as rochas sedimentares 
gonduânicas constituintes do substrato, em diferentes graus ou 
estágios de alteração. Eles correspondem a solos Litólicos com 
ocorrência generalizada de solos Podzólicos e Terra Vermelha-
Brunada Estruturada. Na parte oriental, os solos são do tipo 
Latossolo e Cambissolo. 
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2.3.3 – Domínio Morfoestrutural Faixa de Dobramentos 
Remobilizados 

Este Domínio dispõe-se na parte nordeste e leste da área 
estudada, com forma aproximadamente triangular, cuja base 
encontra-se voltada para sudeste. Seu limite sudeste é feito com o 
Domínio Morfoestrutural dos Depósitos Sedimentares, a sul com o 
Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em Estilos 
Complexos e a oeste e noroeste com o Domínio Morfoestrutural 
das Bacias e Coberturas Sedimentares, como mostra a Figura 2.4. 
Abrange parte das Folhas SG.22-X-A, X-B, X-C, X-D, Z-B e 
SG.23-V-A, com uma área de 39.235 km2, o que representa 
14,7% deste mapeamento (Tab. 2.I). 

Identificado por Gatto et al. (1983) nas Folhas SF.23, 24 Rio 
de Janeiro/Vitória, este domínio abrange litologias de idade pré-
cambriana, correspondentes principalmente aos gnaisses, 
migmatitos, quartzitos, anfibolitos dos Complexos Embu, Paraíba 
do Sul e Serra Negra, aos granitos intrusivos – Suítes Intrusivas 
Serra do Mar e Três Córregos –, aos metassedimentos dos 
grupos Açungui e São Roque que se acham dobrados. Estas 
litologias estão controladas estruturalmente por alinhamentos de 
direção NE-SO principalmente. Posteriormente sofreram ação de 
tectônica de quebramento, cuja influência no relevo refletiu-se no 
aparecimento das escarpas e serras conhecidas no conjunto 
como Serra do Mar. O controle estrutural, direcionando as 
grandes linhas do relevo na direção geral NE-SO, permitiu a 
individualização do Domínio Morfoestrutural Faixa de 
Dobramentos Remobilizados. 

Neste domínio, as estruturas antigas dispõem-se paralelas à 
linha de costa, funcionando como linha divisora de drenagem. 
Com exceção da bacia do rio Ribeira do Iguape, os demais rios 
que se dirigem diretamente para o Atlântico são curtos. Nos 
planaltos que integram o domínio, estão as áreas de nascentes de 
rios que se dirigem para a bacia do rio Paraná, como o Iguaçu, o 
Iapó e o Paranapanema, entre outros. 

No presente mapeamento foram identificadas três regiões 
geomorfológicas que integram este domínio: as Colinas Costeiras, 
o Planalto de Paranapiacaba e as Escarpas e Reversos da Serra 
do Mar. 

 
2.3.3.1 – Região Geomorfológica Colinas Costeiras 

Esta região foi identificada por Gatto et al. (1983) com o nome de 
Colinas e Maciços Costeiros. No presente trabalho, corresponde 
aos relevos que ocorrem no baixo vale do rio Ribeira do Iguape na 
Folha SG.23-V-A, limitados a norte e oeste pela Região 
Geomorfológica Planalto de Paranapiacaba, a sul pela Região 
Geomorfológica Escarpas e Reversos da Serra do Mar e a 
sudeste e leste pela Região Geomorfológica Planícies Costeiras 

(Fig. 2.4). Sua área neste mapeamento é de 2.636 km2 (Tab. 2.I) e 
compreende apenas uma unidade geomorfológica, denominada 
Colinas do Baixo Ribeira do Iguape. 

Com relação ao clima, esta região apresenta média 
pluviométrica anual variável entre 1400 e 1800 m, sendo os 
meses de janeiro, fevereiro e março os mais chuvosos. A 
temperatura média anual é de 21ºC. 

A característica principal desta região é dada pela presença 
dos relevos colinosos em nível topográfico mais baixo, no sopé de 
elevações que constituem serras, situadas próximo ao litoral. Por 
sua área, neste estudo, corresponder aà da unidade que lhe está 
subordinada, suas características serão descritas na unidade. 

 
2.3.3.1.1 – Unidade Geomorfológica Colinas do Baixo Ribeira do 

Iguape 

Esta unidade corresponde à região denominada Colinas 
Costeiras, abrangendo um pequeno trecho no leste da Folha 
SG.22-X-B e o centro-oeste da Folha SG.23-V-A (Fig. 2.5) e 
constitui uma unidade restrita a este mapeamento. Seu limite 
sudeste é feito com as Planícies Litorâneas, a sudoeste estão os 
relevos da Serra do Mar Paranaense, sendo contornada no 
restante pela Serrania do Ribeira. 

A cidade de Registro constitui-se no principal centro urbano da 
área; destacando-se também as localidades de Pariquera-Açu, 
Jacupiranga, Eldorado, Sete Barras e Juquiá, todas no Estado de 
São Paulo. 

As formas de relevo que ocorrem na área, representadas por 
colinas e morros baixos, sua evolução distinta daquela dos relevos 
circundantes e a presença de formação superficial própria 
permitiram a individualização do relevo dessa área como unidade 
geomorfológica. 

As Colinas do Baixo Ribeira do Iguape são constituídas 
litologicamente por rochas de idade pré-cambrianas, compostas 
pelos gnaisses e migmatitos dos Complexos Embu e Paraíba do 
Sul e pelos filitos e quartzitos dos grupos Açungui e Setuva. Essas 
rochas estão parcialmente recobertas pelos cascalhos, areias e 
argilas da Formação Pariquera-Açu, que data do Pleistoceno. 
Sobre estas litologias, foi modelado um relevo de colinas e morros 
baixos, geralmente isolados uns dos outros por vales de fundo 
plano, que caracteriza a unidade (Fig. 2.18). Esses morros 
apresentam-se em forma de meia-laranja com vertentes 
convexizadas, mostrando um contato brusco com o plano aluvial 
que constitui o fundo do vale. Estes planos ocorrem com muita 
frequência, são geralmente úmidos e às vezes conformam áreas 
sem drenagem definida. Quando há um rio drenando-os, 
correspondem à várzea e/ou ao terraço deste rio. 

 

 
 



 384 

A convexidade das formas de relevo, que atingiu um alto grau 
nesta área, é resultado da atuação do clima úmido, agindo sobre 
rochas decompostas do Grupo Açungui e sobre os sedimentos 
inconsolidados da Formação Pariquera-Açu. 

O relevo da unidade foi mapeado como modelado de 
dissecação homogênea, representado principalmente por uma 
densidade fina dos canais de drenagem e um aprofundamento 
médio e baixo dos mesmos, na ordem de 23 a 32 m e 36 a 44 m – 
Df1 e Df2. Na parte oeste, a homogeneidade das formas de relevo 
da área é quebrada por um relevo topograficamente mais elevado, 
resultante de litologias mais resistentes à erosão, e que faz parte 
da Serrania do Ribeira. 

A presença de uma intrusão alcalina (vide 1 – Geologia) a 
oeste da cidade de Jacupiranga (SP) (Folha SG.22-X-B) é 
responsável pela presença de cristas que se dispõem de forma 
circular e por um relevo de topos tendendo ao plano, mostrando 
uma densidade baixa dos canais de drenagem e pouco 
aprofundamento dos mesmos (Dg1). O morro do Serrote, próximo 
a Juquiá, também corresponde a uma intrusão alcalina. 

Esta unidade apresenta cotas altimétricas muito baixas onde a 
altitude média do relevo está em torno de 70 m. As maiores cotas 
ocorrem nos limites com as unidades geomorfológicas Serrania do 
Ribeira e Serra do Mar Paranaense atingindo em média 100 m. As 
cotas mais baixas situam-se nos vales, onde o desnível para o 
topo dos relevos está em torno de 40 m, e próximo ao limite com a 
Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas, onde alcançam 30 
m. 

Esta unidade é drenada pelo baixo curso do rio Ribeira do 
Iguape e de seus afluentes deste trecho, destacando-se o rio 
Jacupiranga pela margem direita e o baixo curso do rio Juquiá-
Guaçu pela margem esquerda. Os vales são geralmente de fundo 
plano e eventualmente em “V” aberto. O fundo plano é dado pela 
acumulação aluvial, que nos rios maiores como o Ribeira do 
Iguape e o Juquiá-Guaçu, alcança 3 km de largura. O padrão 
geral da drenagem é dendrítico, com os rios maiores 

apresentando curso sinuoso com trechos meândricos. É comum 
observarem-se meandros abandonados próximos ao canal do rio 
(Fig. 2.18). Tanto no Ribeira do Iguape como nos demais rios que 
drenam a unidade, o cinturão meândrico do rio corresponde à 
planície e ao nível de terraço mais baixo, e é nesta faixa onde se 
encontram os meandros abandonados. 

O rio Ribeira do Iguape apresenta curso meandrante mais 
marcado, num trecho de aproximadamente 20 km à confluência 
do rio Juquiá-Guaçu (Fig. 2.18). Também é nesse trecho onde se 
vê o maior número de meandros abandonados deste rio. A jusante 
desse local, o rio ainda apresenta curvas meândricas e meandros 
abandonados em menor quantidade, intercalados por trechos 
retilinizados. Isto também ocorre no rio Juquiá-Guaçu e no rio 
Jacupiranga e mostra que a tendência atual desses rios é de 
retilinização de parte de seus cursos. 

No rio Ribeira do Iguape, além da planície e do nível de 
terraço mais baixo constituídos por material argilo-arenoso, 
observa-se, de forma descontínua, um nível de terraço 
intermediário de constituição areno-argilosa, em posição 
topográfica superior à do baixo terraço. O desnível entre os dois 
terraços não ultrapassa 5 m. Enquanto o terraço mais baixo é 
inundado durante as cheias, o terraço intermediário só é inundado 
em cheias excepcionais. Também ocorre ao longo do rio Ribeira 
do Iguape um nível de terraço que geralmente está 15 m acima do 
baixo terraço e pode ser reconhecido como alto terraço ou terraço 
de cascalho. Este terraço já apresenta retrabalhamento por 
pequenos canais que drenam para o Ribeira do Iguape, 
mostrando assim formas que tendem a colinas suaves. Freitas 
(1951) e Silveira (1952) referem-se a um segundo nível de terraço 
de cascalho que está 25 m acima do primeiro nível; este segundo 
nível ocorre de forma descontínua. Esses níveis de terraços do 
Ribeira do Iguape são bem observados na cidade de Eldorado 
(SP), como mostra o esquema representado pela Figura 2.19. 

 

 
 
O rio Ribeira do Iguape segue a direção SO-NE até a 

localidade de Sete Barras (SP), quando inflete para SE, passando 
a seguir este sentido geral. A direção SO-NE deste rio é 
continuada pelos seus afluentes, o rio Juquiá-Guaçu e depois pelo 
rio São Lourenço, afluente deste último. Este é o direcionamento 
da falha Ribeira – Cubatão, com a disposição da drenagem 
mostrando adaptação a ele. 

Recobrindo os topos de parte dos morros desta unidade, 
principalmente ao longo dos vales principais, como o do rio 
Ribeira do Iguape e do Jacupiranga, ocorrem sedimentos finos 
argilo-siltosos, areias arcosianas e rudáceos (Est. 2.IX e 2.X A), 
denominados por Bigarella e Mousinho (1965) de Formação 
Pariquera-Açu. Este material abrange desde os terraços de 
cascalhos já citados às rampas de pedimentos e individualiza a 
unidade em questão, do ponto de vista de formação superficial. 
Os cortes analisados onde ocorre este material mostram 
geralmente, da base para o topo, filito alterado sobre o qual se vê 
a deposição dos rudáceos, constituídos por seixos de quartzo e 
quartzito, predominantemente, com lentes de areias arcosianas, 
recobertos por material argilo-siltoso, que por sua vez está 
recoberto por um colúvio síltico-argiloso de coloração marrom. A 
maior espessura deste material está em torno de 10 m. O colúvio 

marrom que, além de recobrir os depósitos da Formação 
Pariquera-Açu, ocorre na maior parte dos relevos da unidade, já 
está pedogeneizado, dando origem a solos Podzólicos 
Latossólicos. Nas áreas de planícies e do baixo terraço do Ribeira 
do Iguape e de seus afluentes os solos correspondem a 
Cambissolos e Glei. 

 
2.3.3.2 – Região Geomorfológica Planalto de Paranapiacaba 

Esta região corresponde à parte norte do Domínio Morfoestrutural 
Faixa de Dobramentos Remobilizados (Fig. 2.4), dispondo-se de 
um modo geral em forma retangular, ocupando o canto sudeste da 
Folha SG.22-X-A, o nordeste da SG.22-X-C, o sudoeste da 
SG.22-X-D, quase toda a Folha SG.22-X-B, além do setor 
setentrional da SG.23-V-A. Para norte, continua-se pela Folha 
SF.23 Rio de Janeiro. Neste mapeamento, sua área é de 19.636 
km2, o que equivale a 7,4% do total (Tab. 2.I). 

As diferenças litológicas da área, dadas pelos quartzitos, filitos 
e metacalcários do Grupo Açungui, além dos granitos da Suíte 
Intrusiva Três Córregos, aliados à grande influência estrutural 
dada por falhamentos e fraturamentos, seguindo as direções 
preferenciais brasileiras, controlaram a dissecação efetuada 
principalmente pelo rio Ribeira do Iguape e seus afluentes, 
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gerando um relevo com características próprias. Isso possibilitou a 
individualização desta região. A ação conjunta da drenagem, 
estrutura geológica e litologia foi responsável pelo aparecimento 
de duas unidades dentro desta região: um planalto (de Guapiara – 
Ibiúna) e uma área de serras – Serrania do Ribeira. Na área 
drenada pelo Ribeira do Iguape, a dissecação controlada pela 
estrutura geológica foi mais intensa, dando um relevo 
predominantemente estrutural com cristas, linhas de cumeada e 
vales estruturais profundos, correspondendo à Serrania. A parte 
norte da região, que se apresenta como divisora de drenagem 
entre o Ribeira do Iguape e o Paranapanema, mostra um relevo 
com dissecação mais suave, compondo o Planalto. Nesse trecho, 
os alinhamentos estruturais estão bem marcados, mas não 
controlam o relevo como na Serrania do Ribeira. 

Com relação ao clima, esta região apresenta grande intervalo 
de variação nas médias anuais de precipitação (1000 - 1800 mm) 
e de temperatura (17º - 22ºC). Não há deficiência hídrica. 

Quase toda a bacia do Ribeira do Iguape drena essa região, 
com exceção do trecho referente a seu baixo curso. O rio 
Paranapanema e alguns de seus afluentes têm suas nascentes na 
área. Enquanto este rio se dirige para noroeste, buscando o rio 
Paraná, o Ribeira corre para leste, desaguando direto no oceano 
Atlântico. Estes rios assumem papel importante no relevo da 
região principalmente na individualização das duas unidades que 
a compõem: Serrania do Ribeira e Planalto de Guapiara – Ibiúna. 

 
2.3.3.2.1 – Unidade Geomorfológica Serrania do Ribeira 

Localizada na parte meridional da Região Geomorfológica 
Planalto de Paranapiacaba, esta unidade dispõe-se numa faixa 
alongada de direção geral SO-NE. Limita-se com as seguintes 
unidades geomorfológicas: a norte com o Planalto de Guapiara – 
Ibiúna, a noroeste e sul com o Planalto de Curitiba, a leste com as 
Colinas do Baixo Ribeira do Iguape e Serra do Mar Paranaense, a 
sudoeste com o Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga (Fig. 
2.5), sendo restrita a este mapeamento. Sua área é de 15.771 km2 

(Tab. 2.I) e suas cidades principais são: Ribeira, Apiaí e Iporanga, 
situadas no Estado de São Paulo. 

Os relevos que compõem a bacia do alto e médio Ribeira do 
Iguape conformam, de um modo geral, alinhamentos de cristas, 
separados por vales profundos, recebendo denominações locais 
de serras. Trata-se de um relevo muito dissecado, com marcante 
controle estrutural, o que permitiu sua identificação como unidade 
geomorfológica. A denominação de Serrania do Ribeira foi dada 
por Ponçano et al. (1981) para os relevos a oeste e sudoeste de 
Eldorado (SP). Neste mapeamento, além desses relevos, foram 
considerados também como pertencentes a esta unidade os 
relevos da área conhecida como serra de Paranapiacaba, por 
apresentarem feições semelhantes às observadas a oeste e 
sudoeste de Eldorado. 

Maack (1947) quando estudou o relevo desta área, colocou-o 
dentro do Primeiro Planalto (Planalto de Curitiba), mas pelas 
características acima expostas, que geraram um relevo diferente 
daquele planalto, optou-se por considerá-la como unidade à parte. 

Sob o ponto de vista geológico, esta unidade abrange os 
Grupos Açungui e Setuva, compostos por rochas 
metacarbonáticas, quartzitos, xistos e filitos, os granitos da Suíte 
Intrusiva Três Córregos, assim como rochas granulíticas dos 
Complexos Itatins, Embu e Paraíba do Sul, todos de idade pré-
cambriana. Ressaltam-se ainda intrusões alcalinas da Suíte 
Alcalina Ribeira do Iguape. Estas litologias acham-se cortadas por 
diques de diabásio que datam do Juracretáceo e têm direção NO-
SE. Esta área é também marcada por extensos falhamentos de 
direção NE-SO, entre os quais a Falha Ribeira – Cubatão. Estes 
fatores contribuíram para que a dissecação efetuada pelo rio 
Ribeira do Iguape e seus afluentes originassem um relevo com 
grande controle estrutural e litológico, que gerou alinhamento de 
cristas e linhas de cumeadas com vertentes íngremes, vales 
profundos, drenagem encaixada e com muitas corredeiras, que 
caracterizam esta unidade (Fig. 2.20). 

 

 
 

No limite da Folha SG.22-X-B com a SG.23-V-A, e 
principalmente na área que ocupa nesta última folha, o relevo 
dessa unidade caracteriza-se como dissecação intensa de borda 
de planalto, sendo conhecida em alguns trechos como serra de 
Paranapiacaba. 

O mapa geomorfológico mostra um direcionamento geral NE-
SO das principais linhas de cristas e cumeadas que caracterizam 
a área e que são resultantes do trabalho erosivo em litologias 
mais resistentes. Os alinhamentos estruturais, controlando a 
drenagem, geraram vales e/ou sulcos estruturais. O rio Betari, 
afluente da margem esquerda do Ribeira do Iguape, localizado no 
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centro da Folha SG.22-X-B, é um exemplo de rio com vale 
controlado estruturalmente (Fig. 2.20). Seu vale é profundo com 
vertentes abruptas, onde, nos trabalhos de campo, foram 
observadas formas triangulares facetadas e pontiagudas. 

As litologias do Grupo Açungui acham-se dobradas, mas só 
em trechos estes dobramentos sobressaem-se no relevo. 
Localmente, observam-se anticlinais erodidas, bem como 
sinclinais suspensas. 

A erosão que agiu, dissecando a unidade em questão em sua 
parte sudoeste, pôs em evidência alguns diques de diabásio que 
se destacam como relevo positivo, configurando cristas, dispostas 
na direção NO-SE. Mesmo as cristas que não chegam a se 
destacar no relevo, como os diques, são influenciadas por esse 
direcionamento, apresentando um paralelismo que se assemelha 
a um relevo apalacheano (Est. 2.X B). 

Por toda esta interferência estrutural no relevo da unidade, é 
normal que haja uma grande predominância do modelado de 
dissecação diferencial, onde os vales apresentam-se em 
diferentes graus de aprofundamento, sendo mapeados como D1, 
onde o aprofundamento está entre 110 a 146 m, D2, de 164 a 185 
m, e D3, que corresponde aos relevos onde os vales estão entre 
251 e 300 m. Em meio à dissecação diferencial, há áreas de 
relevo mapeadas como modelado de dissecação homogênea. 
Esta situação ocorre com maior frequência nas bordas da 
unidade, onde foram mapeados relevos com densidade média dos 
canais de drenagem e aprofundamento semelhante (Df2). Nas 
áreas mapeadas como Dm2, este relevo conforma colinas. Já os 
relevos tidos como Df2 representam pequenas cristas. Tanto no 
modelado de dissecação diferencial, como no de dissecação 
homogênea, um fato que deve ser ressaltado é o alto grau de 
dissecação a que o relevo foi submetido. Além da grande 
quantidade de formas de relevo, onde se vê uma drenagem bem 
instalada, cada forma, por sua vez, seja colina, crista ou linha de 
cumeada, apresenta suas vertentes inteiramente sulcadas, o que 
contribui para a grande dissecação que a área apresenta. Estes 
sulcos são observáveis na imagem de radar. 

A jusante da cidade de Ribeira, na margem esquerda do rio 
Ribeira do Iguape, observa-se, em meio à dissecação diferencial 
com vales profundos (D3), um outro tipo de relevo. Trata-se de 
uma área muito dissecada, com elevada densidade da drenagem, 
mapeada como Df2. Este relevo está em posição topográfica mais 
baixa que os circundantes, estando associado a uma área onde 
aflora o granito intrusivo Três Córregos. 

No Grupo Açungui se encontram rochas metacarbonáticas, 
em ocorrências localizadas. A dissolução dessas rochas tem 
ocasionado, localmente, a presença de relevos cársticos, mas a 
escala de mapeamento não permite sua representação. Ocorrem 
em forma de grutas, onde se destaca a Caverna do Diabo, 
localizada aproximadamente 30 km a oeste de Eldorado (SP). 
Trata-se de uma gruta de grande extensão, aberta por rio 
subterrâneo, com formações de estalactites e estalagmites. 

Na parte leste da unidade estudada, localizada na Folha 
SG.23-V-A, destaca-se um relevo conhecido como serra de 
Itatins, que neste mapeamento foi considerada como integrante da 
Unidade Geomorfológica Serrania do Ribeira. Este relevo está 
esculpido sobre migmatitos e granulitos do Complexo Itatins, de 
idade pré-cambriana. Trata-se de um relevo composto por cristas 
cujos vales que as separam estão controlados estruturalmente, 
tendo sido mapeadas como modelado de dissecação diferencial 
(D3). Este conjunto está em posição mais elevada que os relevos 
que o circundam a norte. Enquanto suas cotas altimétricas 
chegam a mais de 800 m, os relevos a norte estão em cotas em 
torno de 500 m. A serra de Itatins está limitada a noroeste e 
nordeste por dois alinhamentos estruturais, conhecidos como 
Falha Ribeira – Cubatão e Falha do Itariri. Estas estruturas e o 
fato de a “serra” estar topograficamente mais elevada que os 
relevos vizinhos sugerem que o conjunto corresponda a um horst. 
Silveira (1952) também se refere a este relevo como um possível 
bloco alçado por falha. 

Ao sul da serra de Itatins, destaca-se um conjunto de cristas 
controladas estruturalmente (D1), conhecido como serra da 
Juréia. Este relevo corresponde a um residual em meio aos 
sedimentos que compõem as Planícies Litorâneas. A serra da 
Juréia também está sendo considerada como pertencente à 
Serrania do Ribeira. 

As variações altimétricas nesta área são grandes. As maiores 
cotas estão nas bordas da unidade e alcançam mais de 1.000 m 
nos divisores de água. Já no vale do rio Ribeira do Iguape, na 
localidade de Itapeúna, próximo ao limite com as Colinas do Baixo 

Ribeira do Iguape, as cotas são inferiores a 100 m. A grande 
amplitude altimétrica do relevo deve-se ao profundo encaixamento 
dos rios, seguindo linhas estruturais. 

A Serrania do Ribeira abrange a maior parte da bacia do 
Ribeira do Iguape, com exceção de seu baixo curso, a jusante da 
localidade de Itapeúna. Tanto o Ribeira do Iguape como seus 
afluentes de maior porte têm suas nascentes nas unidades 
vizinhas. A característica geral da drenagem é de rios com cursos 
tortuosos, com corredeiras, cachoeiras e vales encaixados. Os 
elementos estruturais que controlam a drenagem são 
responsáveis pelo padrão misto de paralelo com retangular, como 
é o caso dos afluentes do rio Ribeira do Iguape, no canto sudeste 
da Folha SG.22-X-A, rios do Palmito, Caratuva e Socavão, entre 
outros, e os afluentes do rio São Lourencinho, no norte da Folha 
SG.23-V-A. No restante da bacia, a drenagem tende a um padrão 
subdendrítico. A presença de rochas metacarbonáticas na região 
é responsável por rios que desaparecem em sumidouros e tem 
parte do seu curso subterrâneo, como é o caso do rio que corre 
dentro da gruta conhecida como Caverna do Diabo. 

O rio Ribeira do Iguape, que é o principal eixo de drenagem 
na unidade, tem suas nascentes na cuesta da Serrinha através de 
dois formadores: os rios Açungui e Ribeirinha. Este rio, cujos 
formadores têm suas cabeceiras em cotas altimétricas superiores 
a 900 m, após 60 km, na confluência do Açungui com o 
Ribeirinha, atinge a cota de 360 m, descendo assim mais de 500 
m, o que mostra um acentuado declive na área de seu alto curso. 
Deste ponto até a localidade de Itapeúna, seu declive é bem 
menor, pois em 230 km o rio desce 190 m. Seu vale é encaixado e 
seu curso tortuoso com trechos retilinizados, sendo comum a 
presença de corredeiras. Principalmente em seu alto curso, o rio 
Ribeira do Iguape corta diques, que sobressaem no relevo como 
cristas. Nesse trecho, o rio apresenta corredeiras e forma 
garganta de superimposição. 

A jusante da localidade de Cedro Azul, o rio Ribeira do Iguape 
passa a apresentar estreito terraço, onde o rio se encaixa em 
aproximadamente 5 m. Este fato não é ressaltado na escala da 
imagem de radar. A partir da localidade de Ribeira, se observam 
dois níveis de terraço, que também não são mapeáveis nesta 
escala de trabalho. O nível mais alto corresponde a um terraço 
com seixos e blocos rolados, com intercalação de areias e lentes 
de argila, e o mais baixo ao terraço composto predominantemente 
por material argilo-arenoso. Na localidade de Iporanga, observou-
se que o desnível de um terraço para outro é de 15 m e do terraço 
baixo para o nível do rio está em torno de 10 m. Nesse trecho não 
se identifica o segundo nível de terraço de cascalho e o terraço 
intermediário encontrados em Eldorado (SP) (Fig. 2.19). 

As formações superficiais que ocorrem nessa unidade são 
pouco expressivas e se resumem a depósitos no sopé de 
encostas e aos depósitos aluviais. Este fato é evidenciado 
também pelos solos que ocorrem na Unidade e que são Solos 
Litólicos e Cambissolos principalmente, além de solos Podzólicos 
em ocorrências mais restritas. 

 
2.3.3.2.2 – Unidade Geomorfológica Planalto de Guapiara – Ibiúna 

Localizada na parte norte das Folhas SG.22-X-B e SG.23-V-A, 
esta unidade limita-se ao sul com a Serrinha do Ribeira e a 
noroeste com o Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga, 
conforme mostra a Figura 2.5. Este planalto foi identificado no 
mapeamento da Folha SF.23 Rio de Janeiro (GATTO et al., 1983) 
onde tem sua terminação norte. Sua extensão neste mapeamento 
é de 3.865 km2 (Tab. 2.I). Trata-se de uma área de baixa 
densidade demográfica, onde a localidade de Guapiara é a de 
maior destaque. 

Ao contrário do que se observa na Serrania do Ribeira, a 
influência dos alinhamentos estruturais sobre o relevo desta 
unidade é insignificante. Ela é mais notada no limite com a Folha 
SF.23 Rio de Janeiro, onde alguns vales se prolongam para o 
norte, adaptados aos controles estruturais já identificados na 
Serrania. O relevo da área caracteriza-se por colinas que 
compõem um modelado de dissecação homogênea, onde a 
densidade da drenagem varia de média a fina e o aprofundamento 
dos canais vai de 33 a 100 m – Dm2, Df1, Df2 e Df3. O relevo com 
densidade média de canais ocorre em quase toda a extensão da 
unidade na Folha SG.22-X-B, enquanto na Folha SG.23.V-A, 
domina a densidade fina. Neste relevo as cotas altimétricas estão 
em torno de 900 a 1.000 m, decaindo para norte e para sul, 
seguindo o sentido da drenagem. 
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O relevo do Planalto de Guapiara – Ibiúna abrange litologias 
representadas principalmente pelos granitos das Suítes Intrusivas 
Três Córregos e Serra do Mar, além de quartzitos, metarenitos, 
filitos, calcoxistos e metacarbonáticas do Grupo Açungui, de 
idades pré-cambrianas. Esta área está sob o domínio da região 
fitoecológica da Floresta Ombrófila Mista. 

Esta unidade corresponde à área de nascente de rios de duas 
bacias de drenagem: a do Paranapanema, que se dirige para 
oeste, buscando o rio Paraná e a do Ribeira do Iguape que corre 
direto para o Atlântico. Além do Paranapanema, seus afluentes 
rios Taquari, Pirituba e Itararé, entre outros, têm suas nascentes 
nesta área. Os rios Itapirapoã, Cotas Altas e Juquiá-Guaçu, 
afluentes do Ribeira do Iguape pela margem esquerda, também 

têm suas nascentes nesta unidade. De modo geral, há um 
predomínio do padrão dendrítico na drenagem. 

As formações superficiais desta unidade mostram a 
ocorrência de linha-de-pedra com no máximo 0,50 m de 
espessura, composta geralmente por seixos angulosos de 
quartzo, com uma camada coluvial superior de pequena 
espessura – 1 a 2 m. Esta linha corresponde a um paleopavimento 
que recobre o topo das colinas da área. É comum encontrar a 
linha-de-pedra sobre o material de alteração da rocha do 
substrato, onde se observa veio de quartzo, mostrando que o 
material que compõe as linhas foi fornecido pelo veio. Esta linha 
está recoberta por delgado manto coluvial que corresponde a 
solos do tipo Cambissolos principalmente. 

 
 
2.3.3.3 – Região Geomorfológica Escarpas e Reversos da Serra 

do Mar 

Esta região ocorre de forma descontínua dentro do Domínio 
Morfoestrutural Faixa de Dobramentos Remobilizados, sendo 
interrompida pelas regiões geomorfológicas Colinas Costeiras e 
Planalto de Paranapiacaba, como mostra a Figura 2.4. 

Sua identificação foi feita por Gatto et al. (1983) na Folha 
SF.23 Rio de Janeiro e, no mapeamento em questão, sua área é 
de 16.936 km2, abrangendo 6,3% das Folhas em estudo (Tab. 2.I). 

A Região Geomorfológica Escarpas e Reversos da Serra do 
Mar abrange a serra propriamente dita, com vertentes voltadas 
para leste e para oeste, localizada no leste do Paraná, os trechos 
onde representa a escarpa íngreme de planalto voltada para leste 
e que é conhecida regionalmente como Serra do Mar – no limite 
com a Folha SF.23 e nordeste de Santa Catarina. 

Geologicamente, esta região engloba granitos da Suíte 
Intrusiva Serra do Mar e litologias dos Complexos Luís Alves, 
Paraíba do Sul e Serra Negra principalmente, todos de idade pré-
cambriana. As características litológicas associadas às 
geomorfológicas, contribuíram para a identificação da região. 

Nesta região, a área de escarpas e serras apresenta 
precipitação e temperatura média anual entre 1.800 e 2.000 mm e 
20º e 22ºC, respectivamente. Na área de plantas, a precipitação 
decai para 1.200 mm e a temperatura para até 16ºC. 

As Escarpas e Reversos da Serra do Mar compreendem três 
unidades geomorfológicas: A Serra do Mar Paranaense, o 
Planalto de Curitiba e o Planalto Paulistano. 
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2.3.3.3.1 – Unidade Geomorfológica Serra do Mar Paranaense 

Esta unidade localiza-se na parte leste da área estudada, 
dispondo-se como uma faixa alongada de direção geral NE-SO 
(Fig. 2.5). Limita-se com as seguintes unidades: a nordeste com 
as Colinas do Baixo Ribeira do Iguape, a oeste com a Serrania do 
Ribeira e com o Planalto de Curitiba, a sul com as serras do 
Tabuleiro – Itajaí e a leste com as Planícies Litorâneas. Este 
conjunto de relevo constitui um prolongamento para sul do 
alinhamento da escarpa do Planalto Paulistano, conhecida 
regionalmente como serra do Mar, e que na Folha SG.23-V-A 
acha-se interrompida pela drenagem do Ribeira do Iguape e pelas 
Planícies Litorâneas. Ocupa uma superfície de 6.179 km2 (Tab. 
2.I). 

Na área deste mapeamento, o relevo se apresenta como uma 
serra propriamente dita, ou seja com vertentes para leste e para 
oeste, sendo que a vertente atlântica apresenta-se mais íngreme. 
Levando-se em conta esta característica, optou-se por conservar 
a denominação de Serra do Mar, apenas objetivando-a de 
Paranaense, uma vez que a configuração de serra encontra-se 
praticamente restrita ao Estado do Paraná. Por sua condição de 
serra, isolando o Planalto de Curitiba das Planícies Litorâneas, é 
que Maack (1947) considerou-a como serra marginal. 

O relevo que compõe esta unidade foi modelado 
principalmente em granitos da Suíte Intrusiva Serra do Mar, em 
litologias dos Complexos Paraíba do Sul e Luiz Alves e Serra 
Negra, representadas por gnaisses, xistos, metatexistos, 
anfibolitos e quartzitos e em riolitos que correspondem à 
sequência vulcano-sedimentar do Grupo Guaratubinha. 

A Serra do Mar Paranaense apresenta-se como um conjunto 
de cristas e picos, separados por vales profundos e em “V”, com 
encostas íngremes (Fig. 2.21). A dissecação que originou este 
relevo sofreu controle estrutural e litológico. Assim, é comum a 
presença de vales estruturais, seguindo alinhamentos nas 
direções preferenciais NE-SO e NO-SE. Estas características 
permitiram que o relevo fosse mapeado como modelado de 
dissecação diferencial (D1, D2 e D3).O conjunto de cristas e picos 
corresponde localmente a serras que recebem denominações 
como serras do Capivari Grande, da Virgem Maria, Ibitiraquire, da 
Graciosa, do Marumbi, dos Castelhanos e de Iquererim, estando 
esta última já no limite com o Estado de Santa Catarina. Há 
entretanto pequenas serras que estão isoladas do conjunto 
principal. Enquadram-se aí os relevos elevados a leste e sudeste 
da cidade de Curitiba e as cristas que, na área litorânea, 
destacam-se da Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas. 
Em ambos os casos, correspondem a relevos residuais em meio 
ao Planalto de Curitiba e à unidade anteriormente citada. 

Em sua parte leste, no contato com a Unidade 
Geomorfológica Planícies Litorâneas, destaca-se, no sopé das 
serras, uma área de relevo baixo, correspondendo a colinas, 
mapeada como modelado de dissecação homogênea (Dm1, Dm2 
e Df1). Esses relevos correspondem à área pré-Serra do Mar, mas 
que neste mapeamento foram enquadrados nesta unidade pela 
pequena dimensão espacial que possuem. 

Na Serra do Mar Paranaense se encontram as maiores cotas 
altimétricas deste mapeamento. Os picos mais altos estão em 
altitudes superiores a 1.500 m, destacando-se o Pico do Paraná 
na serra do Ibitiraquire, com 1.922 m. A amplitude altimétrica, 
devido à profundidade dos vales, é grande, chegando em alguns 
pontos a mais de 400 m. Este fato é ainda mais acentuado na 
vizinhança da área litorânea, onde os relevos colinosos que 
pertencem à Serra do Mar estão em cotas em torno de apenas 70 
m. 

A Serra do Mar Paranaense é uma área divisora de 
drenagem, representada por rios que correm para o Iguaçu, para 
a bacia do Ribeira do Iguape e por aqueles que se dirigem 
diretamente para o Atlântico. Este último conjunto de rios é que 
está mais diretamente ligado à unidade em questão. São rios 
curtos, com perfil íngreme, encachoeirados e com muitos seixos e 
blocos em seus leitos (Est. 2.XI A). Os principais rios que se 
dirigem para a vertente atlântica são o Guaraqueçaba, o 
Nhundiaquara, o São João e o Pirabeiraba. Dentre os rios que 
drenam para o interior, destacam-se as nascentes do Turvo, 
Capivari, e Negro. 

Tratando-se de um relevo de vertentes abruptas com espesso 
regolito, verifica-se no seu sopé uma ocorrência acentuada de 
material inconsolidado. Ele é geralmente representado por um 
colúvio, onde o material depositado não apresenta seleção. Em 
algumas áreas onde ocorre esse tipo de depósito, a escala 

permitiu que fossem mapeados como acumulação coluvial (Ac). 
Bigarella, Marques Filho e Ab’Sáber (1961) identificaram, na 
vertente da serra do Iquererim, material rudáceo associado a 
material de granulometria fina, interpretando-os como 
remanescentes de fases de pedimentação. Nos vales dos rios, no 
limite com a Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas, há 
terraços com cascalho já recobertos por material fino. Esta área 
apresenta Solos Litólicos que predominam nos trechos onde o 
relevo mostra uma dissecação extremamente forte, além de 
Cambissolos e Podzólicos. 

 
2.3.3.3.2 – Unidade Geomorfológica Planalto de Curitiba 

Compreendendo uma área de 10.355 km2 (Tab. 2.1), esta unidade 
corresponde à grande parte do Primeiro Planalto ou Planalto de 
Curitiba, definido por Maack (1947). Neste mapeamento este 
planalto teve sua área reduzida em relação à anterior proposta por 
Maack (op.cit.), em virtude de os relevos da área drenada pela 
bacia do rio Ribeira do Iguape terem sido considerados como a 
Unidade Geomorfológica Serrania do Ribeira. 

Restrita à parte nordeste da Folha SG.22 Curitiba, a unidade 
em questão apresenta-se espacialmente descontínua, devido à 
Serrania do Ribeira, que a isola em dois segmentos. No segmento 
posicionado ao sul da Serrania do Ribeira, localiza-se a cidade de 
Curitiba, principal centro urbano regional. Outras cidades de 
relativa importância e que servem como ponto de referência na 
unidade são Campo Largo (PR), São Bento do Sul (SC), Castro 
(PR) e Piraí do Sul (PR), as duas últimas localizadas no segmento 
norte. 

Além de se limitar com a Serrania do Ribeira, o Planalto de 
Curitiba se limita com as unidades geomorfológicas Patamar de 
Ponta Grossa – Itapetininga ao norte, noroeste, oeste e sudoeste, 
e com a Serra do Mar Paranaense a sul e leste (Fig. 2.5). Em 
geral, os limites são pouco marcados. Tal situação não ocorre na 
parte nordeste da unidade, onde o contato entre o Planalto de 
Curitiba e o Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga é feito por um 
escarpamento representado pela cuesta da Serrinha, como 
mostra a Figura 2.16. Também na parte leste e sul a área de 
contato é bem marcada, uma vez que nesta borda se erguem os 
relevos que formam a Serra do Mar Paranaense. 

Litologicamente, a área é constituída por gnaisses, 
migmatitos, quartzitos e anfibolitos dos Complexos Paraíba do 
Sul, Luiz Alves e Serra Negra, por granitos intrusivos Três 
Córregos, por arcósios, siltitos, conglomerados, arenitos, riolitos e 
andesitos dos grupos Castro e Campo Alegre e por quartzitos e 
rochas metacarbonáticas do Grupo Açungui. 

A individualização desta área como unidade geomorfológica 
deve-se à uniformidade do relevo e à presença de formações 
superficiais próprias representadas pelos sedimentos das Bacias 
de Curitiba – Formação Guabirotuba e Castro – e cobertura 
sedimentar da região de Castro. 

Altimetricamente, o Planalto de Curitiba posiciona-se entre 
850 e 1.100 m. Pequena diferença com relação àaltitude é 
observada entre os dois segmentos que compõem a unidade. O 
segmento sul tem cotas oscilando entre 850 e 950 m, ao passo 
que o segmento norte, onde se localizam as cidades de Castro 
(PR) e Piraí do Sul (PR), está um pouco mais elevado, com cotas 
variando de 950 a 1.100 m. 

O aspecto geral do relevo da área é dado pelas formas 
colinosas, que localmente mostram certa concordância 
topográfica, o que pode ser bem observado nas proximidades da 
localidade de Araucária. Este aspecto também é dado pela 
presença de duas bacias sedimentares interiores: Bacia de 
Curitiba (segmento sul) e Bacia de Castro (segmento norte), onde 
as formas de relevo são representadas por restos de uma 
superfície de aplanamento e por colinas suaves. 

A dissecação do planalto caracteriza-se como homogênea, 
resultante dos processos erosivos comandados pelas águas 
correntes. Os modelados gerados por essa dissecação 
apresentam pequenas variações com relação à densidade e ao 
aprofundamento da drenagem. Desta forma, observa-se, na área, 
trechos onde o relevo acha-se densamente cortado por canais de 
drenagem curtos e pouco aprofundados (Df1). Esta feição do 
relevo tem maior ocorrência no segmento sul da unidade. No 
segmento norte, o modelado predominante diferencia-se do trecho 
sul somente pela menor densidade de canais (Dm1). Estes 
mesmos modelados, com drenagem um pouco mais aprofundada 
– Df2 e Dm2 – ocorrem em trechos isolados, geralmente no 
contato com outra unidade geomorfológica. Nas Bacias de 
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Curitiba e Castro o modelado é também caracterizado por uma 
drenagem pouco aprofundada com incisões entre 30 e 50 m e 
densidade grosseira de canais (Dg1). Na área da primeira bacia, 
há trechos de modelado de aplanamento mapeado como 
superfície de aplanamento retocada inumada (Pri). Nessas áreas, 

a drenagem não aprofundou seus vales, permitindo assim a 
construção de amplas várzeas ao longo das margens e nos 
trechos de modelado de aplanamento, onde os canais nem 
sempre estão bem definidos. 

 

 
 

A drenagem da unidade em questão apresenta dois setores 
distintos. O primeiro setor compreende a bacia do rio Iapó, que 
drena a área da Bacia de Castro. Este rio tem suas nascentes na 
borda leste da Unidade Geomorfológica Patamar de Ponta Grossa 
– Itapetininga na Folha SG.22-X-A, e tem inicialmente direção N-
S, passando em seguida a correr para sudoeste até a cidade de 
Castro, a partir de onde passa a se dirigir para noroeste. Essas 
mudanças de rumo seguidas pelo rio Iapó demonstram que o seu 
curso delineia a forma de um arco, onde o ponto de inflexão é a 
cidade de Castro (Fig. 2.22). O rio Iapó e seus afluentes no alto 
curso apresentam bacia e vale assimétricos. Este comportamento 
é similar para todos e consiste na ocorrência de uma das margens 
do vale em forma de ressalto, por ser curta e íngreme. Esta 
característica é observada na margem direita, enquanto a margem 
esquerda é rampeada. Os afluentes do rio Iapó neste segmento 
confirmam a assimetria da bacia, uma vez que, pela margem 

direita, o rio Iapó apresenta poucos e curtos tributários que nem 
sempre constituem canal de escoamento permanente, ao passo 
que os da margem esquerda são em maior número, mais longos e 
também têm a margem direita em ressalto e a esquerda 
rampeada. Destes afluentes, os mais significativos são os rios 
Tigre, Taquara, Onça e ribeirão do Anselmo. Na margem direita, 
os afluentes de destaque ocorrem a jusante da cidade de Castro e 
são o rio Piraí, que tem segmentos do curso retilinizado, e o rio 
Piraí-Mirim. Estas características observadas no rio Iapó e seus 
afluentes são indicativas de uma drenagem controlada pela 
estrutura. O alto curso do rio Iapó, até a confluência do rio Piraí, 
apresenta-se sinuoso e meândrico, com faixa de planície e 
marcas de meandros abandonados. A partir deste ponto o rio se 
encaixa e tem curso tortuoso. Estas características se intensificam 
quando o rio cruza a cuesta da Serrinha onde abriu uma garganta. 
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O alto curso dos formadores da bacia do rio Iguaçu constitui o 
segundo setor da drenagem nesta unidade. O rio Iguaçu e o rio da 
Várzea, afluente do rio Negro, são os principais eixos dessa 
drenagem. Ambos têm suas nascentes localizadas na borda 
ocidental da Serra do Mar Paranaense e correm inicialmente para 
sudeste, infletindo em seguida para noroeste. Este traçado tem a 
forma de um arco, semelhante ao formado pelo rio Iapó, mas a 
assimetria de bacia e vales não é tão nítida como na bacia do rio 
citado. 

As principais características destes rios e seus afluentes são a 
sinuosidade do curso, que em muitos trechos apresenta meandros 
bem desenvolvidos, paleomeandros e a ocorrência de amplas 
várzeas, que aparecem ao longo dos canais e mais interiorizadas, 
onde nem sempre existe canal de escoamento definido. Este 
aspecto é mais frequente na área da Bacia de Curitiba, onde o 
relevo é muito plano. Outra característica desta drenagem é dada 
pelos terraços, que se individualizam das várzeas em função do 
grau de alagamento e posição altimétrica. Enquanto as primeiras 
se posicionam praticamente no nível do rio e são marcadas por 
alagamentos, os terraços estão topograficamente mais altos, em 
torno de 10 m, e apresentam um relevo plano e bem drenado. Na 
localidade de Balsa Nova, o rio Iguaçu apresenta dois níveis de 
terraços, constituídos por material fino. 

O rio Iguaçu, assim como o Iapó, também apresenta uma 
mudança em seu curso ao cruzar a cuesta da Serrinha, no limite 
com a Unidade Geomorfológica Patamar de Ponta Grossa – 
Itapetininga. Seu curso passa a ser encaixado, sem acumulação 
aluvial em suas margens. 

O Planalto de Curitiba também pode ser dividido em setores, 
quanto ao seu recobrimento por formações superficiais. O primeiro 
compreende a área da Bacia do Curitiba situada no segmento sul 
da unidade. Esta área, segundo Bigarella, Salamuni e Ab’Sáber 
(1961), se individualiza das demais devido ao preenchimento 
sedimentar que apresenta. Estes sedimentos foram depositados 
em duas fases distintas, onde os mais antigos são constituídos 
por argilitos, arenitos arcosianos e conglomerados denominados 
de Formação Guabirotuba de idade provavelmente plio-
pleistocênica, resultando em Latossolos, em Cambissolos e em 
solos Podzólicos. A sedimentação recente é constituída pelos 
depósitos das planícies de inundação e os baixos terraços que 
margeiam as várzeas holocênicas e correspondem a Solos 
Orgânicos e Glei. 

A Bacia de Castro constitui o segundo setor da unidade em 
termos de formação superficial. Nesta área, além do material fino 
que compõe as várzeas, ocorrem depósitos areno-argilosos, 
podendo apresentar rudáceos da base, semelhantes, segundo 
Almeida (1952b), aos da Bacia de Curitiba. Nos trechos onde a 
vertente do vale é abrupta, há ocorrência de material vermelho-
alaranjado, correspondendo ao regolito. 

Nas amplas várzeas, ocorrem solos escuros, ricos em matéria 
orgânica, correspondendo a Solos Orgânicos e Glei, enquanto nas 
colinas aparecem solos vermelhos, classificados como Latossolos. 

A área da Bacia de Castro é intensamente ocupada pela 
agricultura e pecuária. Este fato tem provocado a retirada da 
vegetação natural constituída por Savana e acelerado os 
processos erosivos nas encostas das baixas colinas. Com 
frequência são observadas ravinas e voçorocas, em vários 
estágios de desenvolvimento, algumas já estabilizadas (Est. 2.XI 
B). 

No restante da unidade, onde o relevo é de colinas um pouco 
mais altas, a característica dominante é a ocorrência 
generalizada, no topo e nas vertentes destas colinas de 
paleopavimentos detríticos, constituídos por seixos de quartzo e 
quartzito, predominantemente, que variam entre angulosos, 
subangulosos e subarredondados (Est. 2.XII A). Em sua maioria, 
os seixos apresentam diâmetro entre 0,1 e 0,5 m. A posição deste 
material no corte ocorre geralmente sobre a rocha em alteração. 
Sobre os paleopavimentos, há material coluvial, muitas vezes 
contendo grânulos, cuja espessura varia de 0,5 m a 2,0 m. Este 
colúvio é composto por silte, argila e areia e já está 
pedogeneizado dando solos dos tipos Podzólico e Cambissolo, 
principalmente. Estes pavimentos detríticos estão em sua maioria 
relacionados ao derramamento de quartzo dos veios, 
frequentemente observados na rocha subjacente. De forma mais 
restrita, ocorrem na área linhas de ferruginização que são vistas 
em meio a rocha em alteração, como também no paleopavimento 
detrítico, estando, em ambos os casos, in situ e com espessura 
máxima de 0,2 m. 

O recobrimento vegetal desta área acha-se preservado em 
alguns trechos, correspondendo à região fitoecológica da Floresta 
Ombrófila Mista e Savana sobre os relevos da bacia de Curitiba e 
Castro. Mesmo nas áreas de ocupação efetiva onde a vegetação 
já foi retirada não se observam problemas erosivos mais graves, 
com exceção da área da Bacia de Castro. 

 
2.3.3.3.3 – Unidade Geomorfológica Planalto Paulistano 

O Planalto Paulistano foi identificado por Almeida (1964) e sua 
denominação foi mantida no presente estudo, abrangendo 
também a escarpa de sua borda leste, que é conhecida como 
Serra do Mar. Na Folha SF.23 Rio de Janeiro, tem sua maior 
expressão geomorfológica e espacial. No presente mapeamento, 
sua área é de 429 km2 (Tab. 2.I), localizando-se num pequeno 
trecho ao norte e nordeste da Folha SG.23-V-A (Fig. 2.5), onde 
tem sua terminação sul. Seu limite sul e sudoeste é feito com a 
Unidade Geomorfológica Serrania do Ribeira e a sudeste com a 
Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas. Neste último 
trecho, o contato dessas unidades é feito por um escarpamento 
que, em parte, se caracteriza como frente dissecada de bloco 
falhado, por coincidir com a falha Ribeira – Cubatão. Esta escarpa 
que corresponde à serra do Mar, apresenta desnível acentuado, 
em torno de 900 m e tem sua frente bastante ravinada. 

O relevo está talhado sobre litologias dos complexos Embu e 
Paraíba do Sul, correspondendo a gnaisses, xistos, anfibolitos e 
quartzitos de idade pré-cambriana. Este relevo é representado por 
um modelado de dissecação homogênea, com densidade fina da 
drenagem, que se mostra pouco aprofundada (Df1), 
correspondendo na área a baixas colinas. Na frente da escarpa 
que corresponde à serra do Mar, ocorre um relevo de cristas – 
serra do Mongaguá, disposto na direção da escarpa e cujo topo 
corresponde ao do Planalto. Pelo seu controle estrutural, este 
relevo é tido como um modelado de dissecação diferencial, 
recebendo a legenda de D2. Entre a escarpa e as cristas, há um 
vale estrutural drenado pelo rio Branco. No trecho onde corta esta 
unidade, o rio citado apresenta curso tortuoso e encaixado. 

O trecho do Planalto Paulistano, neste mapeamento, funciona 
como área de nascente de rios que se dirigem para sul para a 
drenagem do Ribeira do Iguape, para norte para a drenagem do 
Tietê e para sudeste correspondendo a rios curtos que correm 
direto para o Atlântico. 

Esta área está compreendida dentro da região fitoecológica da 
Floresta Ombrófila Densa, e seus modelados estão recobertos por 
Cambissolos. 
 
2.3.4 – Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em Estilos 

Complexos 

O Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em Estilos 
Complexos ocupa a parte sudeste da Folha SG.22 Curitiba (Fig. 
2.4), dispondo-se aproximadamente numa faixa de direção N-S. 
Continua-se para o sul pela Folha SH.22 Porto Alegre, onde foi 
identificado por Justus, Machado e Franco (1986). No 
mapeamento em questão, ocupa uma área de 10.295 km2 (Tab. 
2.I). 

Litologicamente, este domínio abrange rochas de idade pré-
cambriana, que correspondem aos gnaisses, anfibolitos, 
quartzitos, metatexitos e diatexitos dos Complexos Luiz Alves e 
Canguçu, aos granitos da Suíte Intrusiva Valsungana, Tabuleiro, 
Catinga e Guabiruba, às rochas metassedimentares do Grupo 
Brusque, aos sedimentos antigos do Grupo Itajaí representados 
por siltitos, folhelhos, arenitos e conglomerados, aos metarenitos e 
metasiltitos da Formação Queçaba e aos riolitos e granitos 
subvulcânicos da Formação Cambirela. Estas rochas sofreram 
ação de falhamentos, dobramentos e metamorfismo. Os 
falhamentos que cortam essas litologias são de direção geral NE-
SO e secundariamente de NO-SE (vide 1 – Geologia). Esta 
complexidade geológica é traduzida no relevo através da grande 
heterogeneidade do modelado de dissecação e, secundariamente, 
direcionando conjuntos de relevo, como na parte setentrional da 
Folha SG.11-Z-D, que se constitui em alinhamentos de serras, 
conhecidas como serras das Tijucas e do Itajaí. 

Neste domínio, a linha de costa corta as estruturas antigas 
diagonalmente, o que contribuiu também para a grande 
dissecação que o relevo da área sofreu, gerando conjuntos de 
serras, diferindo do observado no Domínio Morfoestrutural Faixa 
de Dobramentos Remobilizados, onde foram preservados 
planaltos no reverso das escarpas e serra. O Domínio 
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Morfoestrutural dos Embasamentos em Estilos Complexos é 
drenado por rios que correm para leste, dirigindo-se direto para o 
Atlântico, sendo os principais o Itapocu, o Itajaí-Açu e o Tijucas. 
Neste mapeamento, ocorre apenas uma região que pertence ao 
domínio em tela: Serras do Leste Catarinense. 

 
2.3.4.1 – Região Geomorfológica Serras do Leste Catarinense 

Pertencente ao Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em 
Estilos Complexos, esta região foi identificada por Justus, 
Machado e Franco (1986) na Folha SH.22 Porto Alegre. Sua 
ocorrência restringe-se ao Estado de Santa Catarina, no qual 
ocupa a parte oriental, estendendo-se na direção N-S desde as 
proximidades de Joinville até Laguna na Folha SH.22 Porto 
Alegre. 

Na maior parte da bibliografia geográfica, a área em estudo 
integra a serra do Mar, caracterizada como uma faixa de relevos 

elevados que bordejam o litoral, desde o Espírito Santo até o sul 
de Santa Catarina. No entanto, alguns autores, entre os quais 
Almeida (1952a), Valverde (1957) e Monteiro (1968), descrevem, 
em seus trabalhos, diferenças geológicas e geomorfológicas 
significativas entre os relevos desenvolvidos no segmento entre o 
Espírito Santo e o norte de Santa Catarina e os deste ponto até 
sua terminação ao sul. No primeiro trecho, a serra do Mar se 
caracteriza como uma escarpa de planalto e como uma serra 
propriamente dita, com vertentes voltadas para leste e oeste. No 
segundo trecho, o que se verifica é uma sequência de serras sub-
paralelas, orientadas preferencialmente para NE e separadas por 
rios de vales muito profundos, que dão ao relevo um caráter de 
intensa dissecação. Nesse trecho não ocorrem os planaltos de 
reverso. Estes aspectos permitiram a individualização das duas 
áreas com a criação de duas regiões geomorfológicas, 
pertencentes inclusive a domínios morfoestruturais diferentes. 

 

 
O clima da região se caracteriza por elevada precipitação 

média anual (1400 a 1800 mm), sendo janeiro, fevereiro e março 
os meses mais chuvosos, e por uma temperatura média anual 
variável entre 10º e 20ºC. 

Devido à uniformidade do relevo da região, a mesma não 
comporta subdivisões, sendo por isso identificada apenas uma 
unidade geomorfológica, denominada Serras do Tabuleiro – Itajaí. 

 
2.3.4.1.1 – Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí 

A Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí, única 
componente da Região Geomorfológica Serras do Leste 
Catarinense, compreende uma área de 10.295 km2 (Tab. 2.I), 
disposta ao longo do litoral, desde o rio Itapocu – Folha SG.22-Z-
B, até o limite sul da Folha SG.22 Curitiba (Fig. 2.5). Prolonga-se, 
com características semelhantes, pela folha contígua SH.22 Porto 
Alegre, onde foi identificada por Justus, Machado e Franco (1986), 
até as proximidades de Imbituba e Laguna, tendo, desta forma, 
sua área restrita ao Estado de Santa Catarina. Sua borda leste, 
nos trechos em que não atinge o mar está em contato com a 
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Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas. A norte e noroeste 
seu limite é feito com as unidades geomorfológicas Serra do Mar 
Paranaense e Planalto de Curitiba. A oeste e sudoeste está em 
contato com as unidades geomorfológicas Patamar de Ponta 
Grossa – Itapetininga, Patamares do Alto Rio Itajaí e Depressão 
da Zona Carbonífera Catarinense (Fig. 2.5). 

Esta unidade representa a área economicamente mais 
desenvolvida de Santa Catarina e, em consequência, importantes 
centros urbanos do Estado nela se localizam, tais como 
Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau e Brusque. 

Constituída por um conjunto de serras subparalelas, a unidade 
em questão foi denominada por Almeida (1952a) como Serras 
Litorâneas e por Monteiro (1968) como Serras Cristalinas 
Litorâneas de Santa Catarina. A denominação de Serra do 
Tabuleiro – Itajaí, adotada neste mapeamento, deve-se à 
presença de duas das mais conhecidas serras que constituem a 
unidade. 

A caracterização geomorfológica da unidade é feita pela 
sequência de serras dispostas de forma subparalela, onde as 
mais importantes, além das que dão nome à unidade, são: 
Jaraguá, Luiz Alves, da Varzinha, da Limeira, das Tijucas, do 
Major e do Pinheiral. A orientação predominante destas serras é 
para nordeste e altimetricamente apresentam-se, gradativamente 
mais baixas em direção ao litoral, onde terminam através de 
pontas, penínsulas e ilhas. As cotas mais altas, em torno de 900 
m, ocorrem no limite ocidental da unidade, área de contato com a 
Unidade Geomorfológica Patamares do Alto Rio Itajaí. À medida 
que estes relevos se aproximam do litoral, as cotas decaem, 
atingindo próximo à linha da costa altitudes inferiores a 100 m. 

Uma característica geral do relevo da área é dada por intensa 
dissecação, que se acha em grande parte da unidade controlada 
estruturalmente, resultando num modelado de dissecação 
diferencial. Os vales são profundos com encostas íngremes e 
sulcadas, separadas por cristas bem marcadas na paisagem (Fig. 
2.23 e Est. 2.XII B). Estes aprofundamentos variam de 90 a 125 m 
(D1), de 155 a 200 m (D2) e de 297 a 422 m (D3). Este último 
caso corresponde principalmente aos conjuntos de formas de 
relevo representadas pelas serras do Tabuleiro e Anitápolis. 
Nestas serras ocorrem as maiores elevações da unidade, que em 
alguns casos ultrapassam a cota de 1.200 m. 

Na parte leste da unidade há presença de relevos elevados 
pertencentes a ela, dispostos em meio às Planícies Litorâneas 
(Fig. 2.6). Esses relevos antigamente constituíam ilhas, que 
posteriormente foram ligadas ao continente pela sedimentação 
marinha. Esta sedimentação também interligou ilhas constituindo 
uma ilha maior, como é o caso da ilha de Santa Catarina. 

Entre os conjuntos de relevos que configuram as serras desta 
unidade, ocorre um modelado de dissecação homogênea em 
áreas altimetricamente mais baixas, chegando a cotas inferiores a 
200 m nos vales, enquanto nas serras elas são superiores a 700 
m. Estas áreas apresentam relevo muito dissecado, com 
densidade de drenagem fina ou média, e formas muitas vezes de 
topos convexos, cujas vertentes são íngremes e bastante 
irregulares, apresentando ressaltos topográficos e nichos 
provocados pela erosão. Os vales dos rios maiores são 
geralmente profundos, em forma de “V” e em alguns trechos 
controlados estruturalmente. O planos alveolares são também 
comuns e já estão retrabalhados pelo rio, que se acha encaixado 
neles em mais ou menos 2 m. Há planos amplos, onde se observa 
a divagação e ou encaixamento do rio, que em muitos pontos 
mostra marcas de solapamento nas duas margens. 

Ao longo dos rios Itapocu, Itajaí-Açu, Itajaí-Mirim e Tijucas 
ocorrem também relevos de topos convexos configurando morros 
em forma de meia-laranja. Em muitos casos, essas formas 
acham-se isoladas por planos aluviais. Estes planos não possuem 
canal de drenagem, apresentando-se como áreas brejosas. Este 
relevo corresponde a um modelado de dissecação homogênea 
(Dm1) com densidade média da drenagem e aprofundamento 
entre 36 e 63 m. Sua gênese está associada às condições 
litológicas e paleoclimáticas da área. Atualmente, predominam os 
processos de alteração química, formando, em alguns trechos, 
espesso regolito e suavizando as formas de relevo. No vale do rio 
Itajaí-Mirim e em parte do rio Tijucas (Fig. 2.23), estas colinas 
dispõem-se nas laterais do plano aluvial do rio, e se interiorizam 
em direção as cristas, ligando-se a elas através de rampas de 
colúvio. 

A porção ocidental desta unidade na Folha SG.22-Z-B, a 
oeste de Joinville, norte de Jaraguá do Sul e noroeste de 
Blumenau, caracteriza-se como borda de planalto dissecado, sem 

delineamento de escarpa em todo o seu trecho. O relevo é 
enérgico, com vales profundos em forma de “V”, controlados 
estruturalmente e separados por cristas. 

Em torno da localidade de Luiz Alves, também na Folha 
SG.22-Z-B, o relevo apresenta feições que se diferenciam das 
anteriores, devido ao maior desgaste das formas. Mesmo assim, 
as mais altas, em torno de 400 m, conformam cristas, e as mais 
baixas assemelham-se às colinas. Ambas têm encostas íngremes 
e vales, comportando pequenos planos aluviais. Estes vales, em 
sua maioria, apresentam controle estrutural, o que dá uma 
caracterização especial ao relevo, permitindo uma legenda de 
dissecação diferencial (D1) para grande parte da área. Esses 
relevos são conhecidos como serra de Luiz Alves. 

Os principais rios desta unidade correm para o Atlântico, 
seguindo um sentido geral NE principalmente em seu médio 
curso. Os mais volumosos são os rios Itapocu, Itajaí-Açu, Itajaí-
Mirim, Tijucas, Biguaçu e Cubatão. No alto curso, estes rios se 
caracterizam por vales profundos em forma de “V”, com encostas 
muito íngremes e leito com rápidos, corredeiras e blocos. 
Localmente, ocorrem planos alveolares, nos quais os rios se 
acham encaixados, deixando nível de terraço. O médio curso 
apresenta vertentes suavizadas pela dissecação em colinas e 
fundo plano, pelo acúmulo de sedimentos no qual o rio está 
encaixado. Neste trecho de curso em alguns rios, há marcas de 
divagação do canal, através de meandros abandonados. Nas 
margens, frequentemente se observa acúmulo da areia e seixos. 
No baixo curso, estes rios apresentam baixo gradiente, o que 
permitiu a elaboração de amplas planícies que se confundem com 
a sedimentação marinha. 

O rio Itajaí-Açu, entre as localidades de Lontras e Apiúna, 
elaborou uma garganta numa área onde aflora granito intrusivo e 
riolitos (vide 1 – Geologia). Esse trecho ocorre no limite do 
Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares 
com o Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em Estilos 
Complexos. A jusante de Apiúna, o rio volta a apresentar terraço, 
no qual está encaixado em mais de 5 m. 

Na parte centro-sul da Folha SG.22-Z-D, a drenagem 
apresenta-se orientada para sul, formando vales paralelos. Esta 
drenagem está controlada estruturalmente e é representada pelos 
rios Capivari e Braço do Norte que correm para o rio Tubarão. 
Esses rios apresentam corredeiras em seu leito. 

A ocorrência de formações superficiais nesta unidade se dá 
de forma mais contínua e com maior espessura nos vales dos rios 
Itajaí-Mirim e Tijucas e nas colinas a leste da serra de Luiz Alves 
(Folha SG.22-Z-B). No contexto da unidade estas ocorrências são 
restritas. O que se observa com maior frequência é a rocha em 
elevado grau de alteração. Em alguns cortes, a espessura desse 
material atinge aproximadamente 20 m, dando origem a solos dos 
tipos Podzólico e Podzólico Latossólico. 

Nas encostas dos relevos dessa área, observa-se com muita 
frequência a presença de blocos rochosos envolvidos pelo 
material de alteração da rocha. A exposição desses blocos é 
resultante da ação do escoamento superficial, que retira o material 
fino (Est. 2.XIII A). 

Em algumas vertentes, observam-se depósitos coluviais que 
consistem em acúmulo de material grosseiro, blocos e seixos 
angulosos envolvidos por material fino, não apresentando 
acamamento. Na meia encosta e no sopé, é comum a presença 
de cones de dejeção. 

As formações superficiais que ocorrem nos vales dos rios 
Itajaí-Mirim e Tijucas consistem em espessos depósitos rudáceos 
de quartzo e quartzito principalmente, geralmente 
subarredondados e arredondados, envolvidos em matriz de fino. 
Os seixos estão intercalados por lentes de areias arcosianas e 
argilas (Est. 2.XIII B). A espessura desses depósitos chega a 
atingir 25 m. As colinas que ocorrem nas laterais do vale foram 
modeladas neste material. No vale do rio Itajaí-Mirim esses 
depósitos foram denominados de Formação Itaipava (ITINERARY, 
1975). 

Ao longo dos rios Itapocu, Itajaí-Açu, Itajaí-Mirim e Tijucas, é 
comum a presença de dois níveis de terraço constituídos por silte, 
argila e areia. O nível inferior é inundado durante as cheias 
excepcionais, e o segundo nível ocorre de maneira descontínua. 
No rio Itajaí-Mirim, este segundo nível mostra leitos de seixos de 
quartzo subangulosos e de pequeno diâmetro, intercalados a 
material arenoso. 

Nas colinas a leste da serra de Luiz Alves (Folha SG.22-Z-B), 
os depósitos observados diferem dos vales por apresentarem o 
material grosseiro, seixos e grânulos, sem nenhuma seleção; há 
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lentes de areia e de argila intercaladas. Em algumas colinas, o 
material grosseiro compõe pequenas linhas-de-pedra, que em sua 
maioria são concordantes com a topografia atual. 

A Geomorfologia da unidade, encostas íngremes e vales 
profundos, favorece a atuação dos processos erosivos, embora a 
área esteja recoberta por espécies da Floresta Ombrófila Densa. 
Nas encostas desmatadas, esses processos são intensificados, 
podendo ocorrer movimentos de massa, uma vez que o manto de 
material fino, resultante da alteração da rocha, é expressivo. Em 
muitas vertentes da área há anfiteatros de erosão ocasionados 
pelos movimentos de massa (Est. 2.XIV A). São na maioria das 
vezes sub-atuais, uma vez que já se encontram parcialmente 
vegetados por gramíneas e arbustos. Nos trechos desmatados, 
algumas encostas apresentam-se ravinadas. Este aspecto foi 
particularmente observado próximo à cidade de Angelina. Muitas 
áreas estão atualmente ocupadas pela pecuária, o que deixa nas 
encostas as marcas de pisoteio do gado. Estas marcas podem 
desencadear processos erosivos formadores de sulcos, que por 
sua vez tendem a evoluir para ravinas e voçorocas. 

 
2.4 – GEOMORFOGÊNESE 

A análise da geomorfogênese da Folha SG.22 Curitiba mostra que 
os eventos que precederam o Cenozoico se traduzem no relevo 
através das condicionantes estruturais, que orientaram a grande 
compartimentação do relevo. Os eventos geomorfológicos 
cenozoicos possibilitam uma análise mais completa das condições 
morfogenéticas reinantes, apesar das dificuldades encontradas na 
interpretação do relevo de algumas partes da área. Essas 
dificuldades ocorrem principalmente pelo caráter poligenético do 
relevo, devido à superposição de diferentes sistemas 
morfogenéticos, resultantes da interação de fatores diversos. 

Três grandes grupos de fatores interferiram nesta evolução: 
os fatores geológicos, os fatores climáticos e os fatores biológicos. 
A importância de um fator sobre o outro ocorreu de modo diferente 
ao longo da evolução geomorfológica. Atualmente verifica-se uma 
importância cada vez maior do último grupo de fatores, 
principalmente através da ação antrópica. Esses fatores são 
responsáveis pelas mudanças energéticas do ambiente. 

No Terciário, as condições ambientais permitiram a 
elaboração de amplas superfícies de aplanamento, intercaladas 
por fases de dissecação. Merece destaque, durante parte deste 
período, o papel desempenhado pela tectônica na evolução do 
relevo. No Quaternário, a sucessão rápida dos ambientes 
energéticos e a instalação do zoneamento morfoclimático não 
permitiu a individualização de uma extensa superfície de 
aplanamento em caráter regional. Neste período também foram 
elaborados níveis de pedimentação e terraços. O advento da 
Transgressão Flandriana no Holoceno permitiu a instalação de 
condições de umidade, ocasionando um reafeiçoamento das 
formas de dissecação. Na área litorânea, as variações eustáticas 
ocorridas durante o Quaternário interferiram nas feições 
morfológicas resultantes.  

Os eventos que resultaram na evolução geomorfológica da 
área estudada foram grupados e serão analisados a seguir, numa 
tentativa de ordenar e explicar essa evolução. 

 
2.4.1 – Condicionantes da evolução geomorfológica 

Os fatores geológicos traduzidos pelos elementos geotectônicos, 
grandes arranjos estruturais e eventualmente pela natureza e 
composição litológica geraram arranjos regionais de relevos 
classificados neste mapeamento como domínios morfoestruturais. 
Aos fatores geológicos associam-se os climáticos, cuja 
intervenção nos processos morfogenéticos permitiram a divisão 
dos domínios em regiões geomorfológicas e dessas em unidades 
geomorfológicas. 

Para um melhor entendimento das condicionantes da 
evolução geomorfológica dadas pelos domínios morfoestruturais, 
que constituem o maior táxon mapeado, é necessário remontar 
sumariamente à história dos fatos geológicos que interferiram em 
sua origem. Os dados geológicos usados foram obtidos através da 
Divisão de Geologia do Projeto RADAMBRASIL e da bibliografia 
específica. 

Os relevos que ocorrem na faixa leste e sudeste das folhas 
em estudo – Folhas SG.22-Z-B e Z-D – abrangem litologias muito 
antigas, cuja origem remonta ao Pré-Cambriano. As rochas mais 
antigas correspondem ao Complexo Luiz Alves, que data do Pré-
Cambriano Inferior. Essas litologias foram geradas em eventos 

geodinâmicos arqueanos e do Proterozoico Inferior. 
Possivelmente no Pré-Cambriano Superior, esta área corresponde 
a antigas montanhas que foram erodidas, gerando sedimentos 
(MONTEIRO, 1968). Esse material foi posteriormente 
metamorfizado e dobrado, constituindo o Grupo Brusque, que em 
seguida foi afetado por intrusões graníticas – suítes intrusivas 
Valsungana, Catinga e Guabituba. No final do Pré-Cambriano 
Superior, o advento do Episódio Campo Alegre (KAUL; 
COITINHO; ISSLER, 1982) trouxe nova sedimentação, 
depositando siltitos, folhelhos, arenitos e conglomerados em uma 
bacia tectônica. Associaram-se a esses sedimentos rochas 
vulcânicas, formando o Grupo Itajaí, que posteriormente foi 
afetado por uma intrusão que corresponde ao Granito Subida, da 
Suíte Intrusiva Serra do Mar. Os falhamentos que afetaram a área 
são de direção NE-SO principalmente e secundariamente de NO-
SE. Os processos morfogenéticos, atuando sob intervenção de 
fatores geológicos e climáticos, resultaram em um conjunto de 
serras paralelas orientadas preferencialmente de NE para SO, 
integrando o Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em 
Estilos Complexos. Neste domínio, a linha da costa dispõe-se na 
direção N-S, cortando diagonalmente as estruturas antigas, o que 
contribui para a instalação de rios de grande porte que influíram 
na intensa dissecação sofrida pelo relevo. 

Na parte nordeste da área mapeada ocorrem rochas que 
datam do Pré-Cambriano Inferior e Médio, correspondendo a 
complexos metamórficos e magmáticos – Complexos Paraíba do 
Sul e Serra Negra. Essas litologias sofreram perturbações 
provocadas por ciclos tectônicos e ação de ciclos erosivos. A 
exemplo do Complexo Luiz Alves também deveriam constituir 
montanhas durante o Pré-Cambriano Superior, que funcionaram 
como fonte de sedimentos que foram posteriormente dobrados e 
intrudidos pelos granitos da Suíte Intrusiva Três Córregos e 
metamorfizados (Grupo Açungui). Durante o Cambro-Ordoviciano 
houve deposição sedimentar em bacia tectônica – Episódio 
Campo Alegre – resultando nos arenitos, siltitos e conglomerados, 
bem como em rochas vulcânicas do Grupo Castro. O tectonismo 
que ocorreu durante o Cenozoico atuou mais intensamente nesta 
área que na do domínio anterior, refletindo-se nos processos 
morfogenéticos que também sofreram intervenção climática, 
elaborando um relevo que permitiu a identificação de outro 
domínio morfoestrutural denominado de Faixa de Dobramentos 
Remobilizados. A morfogênese que atuou na área do Grupo 
Açungui resultou um relevo com uma grande influência estrutural, 
representado por cristas e linhas de cumeada ligadas às litologias 
mais resistentes à erosão. Também expôs embora em poucas 
ocorrências, anticlinais já erodidos em seu interior e sinclinais 
mostrando uma inversão do relevo. 

Os fatos geológicos ocorridos durante o Paleozoico se 
traduzem pela deposição da Bacia do Paraná, que ocupa a parte 
centro-ocidental deste mapeamento e corresponde ao Domínio 
Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares. A 
delineação desta bacia data do Siluriano Superior tendo herdado 
sua posição das estruturas baicalianas (ALMEIDA, 1967). Durante 
o citado período, continuando-se pelo Devoniano houve 
ocorrência de transgressões marinhas com deposição de 
sequências sedimentares que correpondem às formações Furnas 
e Ponta Grossa. Durante o Carbonífero e o Permiano, esta 
sedimentação teve continuidade, apresentando fácies continental, 
fluvioglacial e lacustre. 

O Mesozoico inicia-se com a deposição de sedimentos fluviais 
e fluviolacustres (que constituem a Formação Piramboia). Durante 
o Jurássico, o clima passou a uma crescente aridez com o 
surgimento de desertos e a deposição da Formação Botucatu. 
Durante o Juracretáceo, a plataforma brasileira entra no estágio 
de reativação (ALMEIDA, 1969), com intensa fase de vulcanismo, 
correspondendo à Reativação Wealdeniana (ALMEIDA, 1967). O 
extravasamento do magma se deu por extensa área da Bacia do 
Paraná, resultando nas litologias básicas e ácidas da Formação 
Serra Geral. Posteriormente, já no final do Cretáceo e início do 
Terciário, o advento de climas semi-áridos permitiram a 
elaboração de uma superfície de aplanamento, cuja sedimentação 
correlativa recobriu parte das rochas vulcânicas – formações 
Caiuá e Tupanciretã. Durante o Cenozoico, a Bacia do Paraná 
sofreu um soerguimento epirogenético e ação climática, com 
períodos secos e úmidos, que influíram nos processos 
morfogenéticos que agiram na área. O conjunto de fatores 
resultou em planaltos e em um patamar intermediário que 
compõem o Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas 
Sedimentares. 
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No fim do Cretáceo e início do Terciário, teve início o 
delineamento dos sistemas morfogenéticos responsáveis pelas 
heranças encontradas no relevo atual. Essas heranças 
correspondem a formas de relevos e formações superficiais 
relacionadas e paleoclimas e ao tectonismo cenozoico, e serão 
analisadas a seguir. 

 
2.4.2 – Evolução do relevo no Terciário 

No final do Cretáceo e durante o Paleógeno, condições de relativa 
calma tectônica ligadas à terceira fase da Reativação 
Wealdeniana (ALMEIDA, 1967), permitiram que se instalassem 
ambientes propícios a elaboração de uma superfície de 
aplanamento, com ocorrência de remanescentes na área em 
questão. Data deste período a instalação das primitivas linhas de 
drenagem da área. 

O tectonismo terciário associado a processos erosivos 
interferiram na evolução do relevo, permitindo a circundesnudação 
na borda da Bacia do Paraná. Posteriormente, as condições 
climáticas reinantes possibilitaram a elaboração de nova 
superfície de aplanamento. A presença do oceano Atlântico a 
leste provocou o desenvolvimento de uma drenagem dirigindo-se 
para ele, cuja expansão resultou na dissecação da superfície 
anteriormente elaborada. 

Estes eventos, que se constituíram nos fatores determinantes 
da atual compartimentação do relevo, serão analisados a seguir. 

 
2.4.2.1 – Elaboração da Superfície Paleogênica 

A análise do relevo das folhas em questão mostra que a Unidade 
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais apresenta um 
modelado de aplanamento traduzido no mapa pelas legendas Pru, 
Pgu e Pri (Est. 2.III A), que tem sua continuidade interrompida por 
um relevo pouco dissecado (D1 e/ou Dg1). Estes modelados 
abrangem quase toda a área do referido planalto e trata-se de 
restos de uma superfície de aplanamento que, neste trecho, 
truncou rochas efusivas ácidas, principalmente, e básicas. Na 
borda leste da Unidade Geomorfológica Patamar de Ponta Grossa 
– Itapetininga, na área de reverso da cuesta da Serrinha, também 
ocorre modelado de aplanamento (P), que corta litologias 
sedimentares, como os arenitos da Formação Furnas e argilitos e 
arenitos da Formação Campo do Tenente. Esses relevos 
correspondem a remanescentes da superfície de aplanamento 
mais antiga encontrada na área em estudo. Sua ocorrência na 
Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais e em parte 
da Unidade Geomorfológica Patamar de Ponta Grossa – 
Itapetininga indica que na época de sua elaboração este 
aplanamento foi extensivo, atingindo tanto litologias sedimentares 
como rochas efusivas, já que na área estudada não há evidência 
de que os derrames de efusivas tenham se estendido para leste, 
recobrindo a sedimentação siluro-devoniana – Formação Furnas. 

Este aplanamento foi identificado em pesquisas anteriores, 
recebendo denominações regionais (Fig. 2.24). Ab’Sáber (1960), 
estudando o Rio Grande do Sul, chamou-o de Superfície de 
Vacaria. Ab’Sáber e Bigarella (1961b) denominaram-no de 
Superfície do Purunã no Estado do Paraná. Este aplanamento é 
contemporâneo à Superfície das Cristas Médias de De Martonne 
(1943). 

Vários autores, analisando esta superfície (AB’SÁBER; 
BIGARELLA, 1961b; ALMEIDA, 1956), consideraram os 
sedimentos do Grupo Bauru, que ocorrem principalmente no norte 
do Paraná e oeste de São Paulo, como sendo seus depósitos 
correlativos. Justus, Machado e Franco (1986) consideraram a 
Formação Tupanciretã como correlativa da fase inicial da 
elaboração dessa superfície nas Folhas SH.22/21. Na área em 
estudo, esses sedimentos têm ocorrência restrita, sendo 
encontrados de forma descontínua nas partes sudoeste – 
Formação Tupanciretã – e noroeste – Formação Caiuá . A 
pequena extensão dessas formações nas folhas em questão 
parece se relacionar à existência de depressões localizadas na 
Bacia do Paraná, que durante a elaboração do aplanamento 
funcionaram como áreas receptoras marginais, como salienta 
Almeida (1981), referindo-se a bacia que acumulou o Grupo 
Bauru. Assim, o trecho referente às litologias basálticas na área 
estudada correspondeu a uma região soerguida, que forneceu 
sedimentos para a deposição verificada ao norte (Grupo Bauru) e 
ao sul (Formação Tupanciretã). 

A ocorrência em pequena extensão de depósitos correlativos 
deste aplanamento na área em questão permite apenas que as 

conclusões sobre o clima e os processos atuantes na época de 
sua elaboração fiquem a nível de sugestão. Justus, Machado e 
Franco (1986) referem-se aos depósitos correlativos desse 
aplanamento como elaborados em condições de endorreísmo. 
Esses autores identificaram duas fases na elaboração desta 
superfície, sendo os depósitos acima citados relativos à primeira 
fase. Os autores citados, com base em depósitos correlativos e 
aspectos morfológicos, sugeriram que as condições vigentes na 
fase inicial de elaboração da superfície eram de alta energia, 
possivelmente ligados a sistema morfogenético semi-árido. 
Considerando-se os sedimentos do Grupo Bauru como 
correlativos da superfície em questão, o início do processo que 
resultou em sua elaboração remonta ao Cretáceo Superior, após o 
término do magmatismo que ocorreu na Bacia do Paraná. Esta 
fase estendeu-se pelo início do Terciário onde teve grande 
expansão, truncando intrusões do final do Senoniano (ALMEIDA, 
1981). 

No Terciário, a presença da massa oceânica na parte leste, 
representada pelo Atlântico, deve ter interferido na umidificação 
do clima. A instalação das primitivas linhas de drenagem pode ser 
considerada como desta época. Justus, Machado e Franco (1986) 
citam que, após a instalação da drenagem exorreica, retornaram 
as condições de alta energia, reafeiçoando o aplanamento 
anterior. Nas folhas em questão, são sugeridos como depósitos 
correlativos desta segunda fase de aplanamento as crostas 
ferruginosas que ocorrem em trechos da Unidade Geomorfológica 
Planalto dos Campos Gerais (Est. 2.XIV B), em posição 
interfluvial, a exemplo do que foi observado por Justus, Machado 
e Franco (op.cit.). Esta fase possivelmente foi responsável pela 
erosão de parte dos sedimentos do Grupo Bauru e da Formação 
Tupanciretã, que na época de sua deposição poderiam abranger 
área maior que a atual. 

As oscilações climáticas ocorridas durante a elaboração da 
superfície estudada, resultando em sistemas de erosão 
sucessivos e recorrentes, permitiram considerá-la como 
poligenética. 

Ab’Sáber e Bigarella (1961b) consideraram a Superfície do 
Purunã como tendo sido elaborada do Cretáceo ao Eoceno; em 
estudos posteriores, Bigarella, Jost e Becker (1974) referindo-se 
ao Pd3, colocaram-no como sendo do Terciário Inferior a Médio. 
Justus, Machado e Franco (1986) sugerem que os processos 
responsáveis pela elaboração da superfície de Vacaria ocorreram 
do Cretáceo ao Oligoceno. Este aplanamento na área em estudo, 
apesar de ter revelado poucas informações sobre o período de 
sua elaboração, permitiu que se concordasse com a datação 
proposta pelos últimos autores, tendo o referido aplanamento sido 
considerado como uma superfície paleogênica. 
2.4.2.2 – Eventos geomorfológicos ligados à tectônica terciária 

Após a relativa calma tectônica que permitiu a elaboração da 
Superfície Paleogênica, ocorreram, durante o Terciário Médio, 
fenômenos possivelmente correlacionados à Orogenia Andina 
(BETIM, 1930; MAACK, 1947; OLIVEIRA, 1950; ALMEIDA, 1967) 
e/ou a desequilíbrio isostático entre porções continentais e 
oceânicas (ASMUS; FERRARI, 1978), provocando movimentos 
tectônicos que tiveram grande influência no relevo do sudeste e 
sul do Brasil e em particular nas folhas em estudo. Os efeitos 
desta tectônica se fizeram sentir de modo diferenciado nos relevos 
do Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas 
Sedimentares e nos relevos dos domínios dos Embasamentos em 
Estilos Complexos e Faixa de Dobramentos Remobilizados. 

A atuação deste tectonismo sobre a área dos dois últimos 
domínios acima citados resultou em deslocamentos de blocos 
com surgimento de novos falhamentos e reativação de antigos. Os 
reflexos mais intensos ocorreram na parte noroeste das folhas 
estudadas, na área que corresponde ao Domínio Morfoestrutural 
Faixa de Dobramentos Remobilizados, onde o resultado marcante 
sobre o relevo são as escarpas e serras litorâneas reconhecidas 
no conjunto como a Unidade Geomorfológica Serra do Mar. 

Ruellan (1945), estudando a Serra do Mar no Paraná, 
classificou-a como frente dissecada de blocos falhados, resultante 
da combinação entre fenômenos tectônicos e erosivos. Segundo 
este autor, o comportamento diferente da drenagem nas duas 
vertentes da serra, com rios meandrantes e com formação de 
planície no trecho oeste e rios muito profundos a leste, depõe a 
favor da existência de um falhamento que lhe teria dado origem. 
Maack (1947) também se refere à serra nesse trecho como 
resultante de tectonismo de falhas, constituindo um relevo que cai 
abruptamente  em  direção  ao  mar  numa  marcante  escarpa  de  
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falha ou em escadas de falhas. À ideia de falhamento originando 
este relevo, Ab’Sáber e Bigarella (1961a) acrescentam o papel 
exercido pelas oscilações climáticas quaternárias no modelado 
atual da serra, sugerindo que na vertente leste as escarpas 
cresceram em amplitude devido à epirogênese e a retomada de 
erosão fluvial ligada à mudança climática e à interferência de 
movimentos eustáticos. 

Ab’Sáber (1954) referindo-se à Serra do Mar no Estado de 
São Paulo, cujo trecho interessa à área em questão, seguiu a 
interpretação de Washburne (AB’SÁBER, op.cit.), tratando este 
relevo “como herança de um escarpa de falha”, representando 
zona de recuo de escarpa de falhas principais, da família de falhas 
do Brasil de Sudeste. Almeida (1964), também em estudos no 
Estado de São Paulo, refere-se à serra do Mar como resultante de 
acidentes tectônicos paralelos à costa do tipo falhamentos e/ou 
flexuras monoclinais que deram origem à primitiva serra. Para 
este autor, os sítios onde se processaram os fenômenos 
tectônicos estavam localizados na área da plataforma continental, 
achando-se pois distante das escarpas atuais que seriam 
resultado da erosão. 

Asmus e Ferrari (1978), formulando uma hipótese para o 
tectonismo cenozoico no sudeste brasileiro, associam o 
aparecimento da Serra do Mar ao basculamento de blocos 
crustais resultante de deslizamento gravitacional ao longo de 
direções de foliação e de falhamentos transversais pré-
cambrianos, provocado por desequilíbrio isostático entre a 
margem continental e a oceânica. Estes autores também 
ressaltam o papel erosivo posterior no modelado deste relevo. 

Neste mapeamento a Serra do Mar caracteriza-se como 
escarpa de borda de planalto no limite com a Folha SF.23 
Paranapanema, sendo interrompida pela drenagem do Ribeira do 
Iguape e reaparecendo no Paraná, onde apresenta vertentes 
voltadas para oeste e leste até a altura do vale do Itapocu, já no 
Estado de Santa Catarina. Enquanto a vertente leste apresenta 
desníveis em relação às Planícies Litorâneas, que em alguns 
trechos chega perto de 2.000 m, a vertente oeste mostra 
desníveis entre 300 a 1.000 m em relação à Unidade 
Geomorfológica Planalto de Curitiba. Trata-se de um relevo 
representado por escarpas, cristas e picos que regionalmente 
recebem a denominação de serras. Algumas cristas e picos 
formam conjuntos menores, dispondo-se mais a leste do conjunto 
principal. Seu contato com a Unidade Geomorfológica Planícies 
Litorâneas é brusco e os sedimentos aí depositados são 
geralmente marinhos com cobertura coluvial pouco espessa no 
sopé das elevações. Este material acha-se depositado sobre 
rochas do embasamento e sua idade é quaternária. A intensa 
dissecação sofrida por este relevo, a ausência de espessos 
depósitos no sopé das elevações e a presença de conjuntos de 
relevo isolados do conjunto principal podem ser indicativos do 
recuo da escarpa para oeste. 

No reverso da Serra do Mar, no Mapa Geomorfológico, 
ocorrem planaltos em cotas altimétricas superiores a 800 m, 
destacando-se as unidades geomorfológicas Planalto de Curitiba, 
Serrania do Ribeira, Planalto de Guapiara – Ibiúna e Planalto 
Paulistano. Estes relevos correspondem a planaltos soerguidos 
resultantes da tectônica terciária. 

Ao sul do vale do Itapocu, a Serra do Mar não é observada 
quer como escarpa de planalto, quer como serra marginal ao 
planalto a oeste e ao litoral a leste. O que se observa para sul, no 
Domínio Morfoestrutural dos Embasamentos em Estilos 
Complexos, são relevos muito dissecados correspondendo a 
conjuntos de serras – Unidade Geomorfológica Serras do 
Tabuleiro – Itajaí). Estas serras estão em cotas que variam de 
mais de 1.000 m para menos de 300 m em alguns trechos. Elas 
estão controladas pelas estruturas geológicas que se dispõem 
diagonalmente à linha da costa. Isso possibilitou a dissecação do 
relevo, fato que será discutido posteriormente, e impediu a 
formação de um escarpamento ou de uma serra marginal nessa 
área, a exemplo do que ocorreu a norte do vale do Itapocu com a 
presença da Serra do Mar. 

A análise da drenagem que corre sobre áreas da Bacia do 
Paraná mostra que os rios cataclinais, ao cruzarem a área de 
contato das rochas pré-cambrianas com as sedimentares e destas 
com as rochas efusivas, geralmente elaboraram gargantas que 
correspondem a cânions profundos e largos, onde o rio atual é 
estreito em relação a largura da garganta. Os cânions mais 
expressivos são os dos rios Pituba, Itararé, Jaguariaíva (Fig. 
2.16), Iapó e Iguaçu, no contato das rochas cristalinas e 
metamórficas pré-cambrianas com os sedimentos do Paleozoico, 

e as gargantas formadas pelos rios Iguaçu e Ivaí em rochas 
efusivas. Este fato é uma evidência de que estes rios sofreram 
uma superimposição ocasionada pela epirogênese positiva que, 
durante o Terciário Médio, afetou a Bacia do Paraná, provocando 
um soerguimento generalizado da mesma. Esta epirogênese teve 
atuação mais intensa nas bordas da Bacia que em seu centro, 
sendo responsável também pelo alçamento da Superfície 
Paleogênica com basculamento para oeste. 

A superposição da rede de drenagem que elaborou os 
cânions analisados anteriormente criou também nas áreas de 
contato das litologias pré-cambrianas metamórficas com as 
paleozoicas sedimentares, e destas com a de rochas efusivas 
mesozoicas, corredeiras e saltos no leito dos rios, que formam 
uma linha de quedas. Esta linha é mais expressiva quando os rios 
cruzam o contato das rochas cristalinas e metamórficas com as 
sedimentares do Domínio Morfoestrutural Bacias e Coberturas 
Sedimentares, principalmente no trecho que vai do norte da Folha 
SG.22 até o rio Iguaçu (Fig. 2.25). Este alinhamento de pequenas 
quedas-d’água é considerado como uma fall line, semelhante a 
que antecede a zona apalacheana na América do Norte 
(AB’SÁBER, 1954; MONTEIRO, 1968). Este fato foi salientado por 
James (apud MONTEIRO, 1968) e por Ab’Sáber (op.cit.), que se 
referiu à fall line no Estado de São Paulo. Entre as causas 
enumeradas por este último autor para o aparecimento desta 
linha, duas são observadas na área em estudo: “a forte 
discordância angular generalizada existente entre os maciços 
antigos e a cobertura sedimentar sub-horizontal gonduânica, e a 
orientação diversa das linhas gerais do relevo antigo do 
embasamento em face ao mergulho homogêneo e moderado da 
cobertura sedimentar paleozoica”. Nas folhas em questão, 
enquanto o relevo controlado pelas estruturas geológicas pré-
cambrianas se dispõe de NE para SO, nas rochas sedimentares 
ocorre um relevo monoclinal com caimento geral para noroeste e 
oeste, que é a direção do mergulho das rochas sedimentares. 
Aliada a esta causa, em parte da área estudada, os sedimentos 
gonduânicos da borda da Bacia do Paraná são representados 
pelo arenito Furnas, que, por apresentar silicificação, oferece 
maior resistência a erosão, ao contrário dos filitos, metarenitos, 
metacalcários do Grupo Açungui que são erodidos mais 
facilmente. Isto faz com que os rios ao encontrarem os arenitos da 
Formação Furnas, mais resistente, apresentem corredeiras e 
pequenas cachoeiras. Essas quebras no perfil longitudinal do rio 
também são observadas nos rios anaclinais que compõem a bacia 
do Itajaí-Açu. 

A epirogênese cenozoica ocasionou superimposição da 
drenagem, favorecendo uma fase de entalhamento generalizado. 
Este entalhamento efetuado pelos rios ortoclinais na área das 
rochas sedimentares deu início ao processo de circundesnudação 
na borda do Paraná, provocando na área em estudo o 
aparecimento de um patamar entre os relevos em rochas 
cristalinas e metamórficas e os relevos em rochas efusivas. 
Ab’Sáber (1949), referindo-se a este processo na Bacia do 
Paraná, propôs uma evolução abaixo sumarizada: 
– após a superimposição da drenagem, os rios ortoclinais 
estabelecidos sobre as formações sedimentares mesozoicas 
iniciaram o trabalho de entalhe e desnudação periférica 
generalizada do pacote sedimentar;  
– o arcabouço de rochas eruptivas no centro da Bacia do Paraná 
facilitou o processo de circundesnudação; 
– esboço da linha de cuesta conformando escarpas de 
circundesnudação; no Estado do Paraná, as formações 
devonianas resultaram em outra linha de cuesta; 
– o clima regional durante a fase de entalhamento da drenagem 
deveria ser mais úmido que o do Cretáceo. 

O rio Paraná, a montante da cidade de Guaíra (PR), 
apresenta-se largo, com ilhas em seu leito e sedimentação fluvial 
em suas margens. A jusante deste local, mostra-se encaixado em 
rochas efusivas, formando um cânion profundo com curso 
retilinizado, recoberto atualmente pelo lago originado pela 
barragem de Itaipu. O limite entre os dois trechos corresponde aos 
Saltos das Sete Quedas, a montante do que se dispõe a Bacia do 
Alto Paraná. Esta mudança no tipo de curso do rio interferiu no 
comportamento de seus afluentes nesse trecho, apresentando 
quedas-d’água alguns quilômetros antes de confluírem com o rio 
Paraná (Fig. 2.26), sendo as mais significativas as do Iguaçu (Est. 
2.I B) com um desnível de 80 m. O trecho onde o rio apresenta-se 
encaixado corresponde a um sistema de falhas de larga 
envergadura (REZENDE, 1972). Esta diferença no 
comportamento da drenagem possivelmente se liga ao abatimento  



 397 

 

 
 



 398 
 



 399 

da região Chaco-Pampeana, que ocasionou uma mudança no 
perfil do rio, contribuindo para seu encaixamento, já que este rio, 
por estar no eixo da Bacia, foi pouco atingido pelo encaixamento 
provocado pela epirogênese terciária, ao contrário de seus 
afluentes principais em seus médio e alto cursos. Almeida (1949) 
refere-se a este fato, salientando que o abatimento verificado na 
área não permitiu a superimposição do rio Paraná, sendo assim 
responsável pelo aparecimento das quedas que os rios 
apresentam. Este abatimento está ligado ao tectonismo terciário. 

O soerguimento generalizado em direção ao centro da Bacia 
do Paraná, permitindo o encaixamento da drenagem, provocou a 
dissecação da Superfície Paleogênica, que na época de sua 
elaboração tinha extensão maior e atualmente acha-se 
fragmentada. O desmonte desta superfície no trecho em que esta 
está talhada em rochas efusivas da Formação Serra Geral 
resultou no aparecimento da Unidade Geomorfológica Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai. 

 

 
As rochas efusivas básicas apresentam diferenças texturais 

dentro de um mesmo derrame (Fig. 2.11). Essas diferenças 
mostram resistências diversas à erosão. Assim, é comum 
observar-se nas encostas uma topografia de patamares ou 
degraus, que corresponde à característica principal do relevo do 
Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai (Est. 2.IV B). A 
relação entre a forma da encosta e a litologia é direta. Leinz 
(1949) atentou para este fato, explicando que a parte superior do 
derrame composta por disjunções horizontais, vesículas e 
amígdalas resiste menos à erosão por se constituir na área de 
maior retenção de água de infiltração dentro do mesmo. Esta área 
resulta no trecho menos íngreme do patamar e em seu piso. O 
centro do derrame, apresentando disjunções verticais, é mais 
resistente à erosão, correspondendo ao trecho mais escarpado, 
geralmente conformando uma cornija. A base do derrame e o topo 
do subjacente, que apresentam disjunções horizontais, geram 
novo piso, formando assim o patamar (Fig. 2.12). Como a 
espessura de um derrame é variável, os patamares nem sempre 
mostram-se simétricos, variando às vezes em número e tipo de 
uma vertente para outra, dentro de um mesmo vale. 

A drenagem que se instalou sobre rochas efusivas, em seu 
trabalho de entalhe e de elaboração do curso dos rios, também 

sofreu as influências da diferença de resistência interna dos 
derrames à erosão. Geralmente, o trabalho dos rios sobre o trecho 
onde as rochas efusivas apresentam disjunções horizontais 
resulta em leitos rasos, enquanto a ação dos mesmos sobre o 
trecho com disjunções verticais resulta em cânions (LEINZ, 1949). 

A atuação da epirogênese terciária sobre a Bacia do Paraná, 
além do encaixamento da drenagem, influenciou também no tipo 
de curso dos rios, principalmente na área das rochas efusivas, 
onde os rios apresentam meandros encaixados. Este tipo de canal 
é melhor evidenciado nos rios Iguaçu e Uruguai (Fig. 2.27), por 
apresentarem cursos mais largos. A presença dos meandros 
encaixados parece ser indicativa de que a drenagem anterior ao 
encaixamento apresentava canais meândricos. Como atualmente 
os meandros ainda são observados, apresentando-se encaixados, 
isto pode evidenciar que o soerguimento que possibilitou o 
encaixamento da drenagem foi lento, permitindo que o rio 
mantivesse o tipo de canal. No rio Iguaçu, há cicatrizes de 
meandros abandonados, uma das quais apresenta-se muito 
simétrica (Fig. 2.28). Essas cicatrizes têm o mesmo porte do rio 
atual e também estão encaixadas, o que mostra que o abandono 
do meandro ocorreu posteriormente ao encaixamento do rio. O 
estudo dos meandros encaixados nesta área mostrou que 
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algumas curvas estão adaptadas aos alinhamentos estruturais. 
Como as rochas efusivas apresentam um sistema de fraturas e 
disjunções que se cruzam diagonalmente, é possível que a 
medida em que o rio processava seu encaixamento, algumas 
curvas meândricas fossem se adaptando à estrutura (Fig. 2.27). 

Nesses trechos, o que há atualmente a ideia de curso encurvado 
é o resultado do trabalho da drenagem, que arredondou as 
arestas. Esta situação é melhor verificada nos rios de menor 
porte, onde o tipo de canal já se aproxima mais do tortuoso ou 
irregular. 

 

 
 
2.4.2.3 – Elaboração da Superfície Neogênica 

Ab’Sáber e Bigarella (1961b) estudando a superfície de 
aplanamento do Primeiro Planalto no Paraná (Unidade 
Geomorfológica Planalto de Curitiba), referem-se a uma fase de 
aplanamento posterior à Superfície do Purunã (Superfície 
Paleogênica), usando a denominação proposta por Almeida (apud 
AB’SÁBER; BIGARELLA, op.cit.), ou seja, Superfície do Alto 
Iguaçu. Essa superfície é contemporânea à Superfície Cerro da 
Cadeia, identificada no Rio Grande do Sul (AB’SÁBER, 1960), e à 
Superfície Neogênica em São Paulo (DE MARTONNE, 1943), 
como mostra a Figura 2.24. Sua elaboração se ligou a ambientes 
de alta energia ocorridos durante o Plioceno, assumindo caráter 
interplanáltico. Esse aplanamento contribui para o prosseguimento 
dos processos de circundesnudação, reafeiçoando os relevos da 
área atingida por esses processos e ajudando no recuo para oeste 
das escarpas de circundesnudação – cuestas da Serra Geral e da 
Serrinha. 

A dificuldade para caracterizar esta superfície do ponto de 
vista processual reside na ausência de depósitos correlativos que 
possam fornecer indicações precisas. Ab’Sáber e Bigarella 
(1961b) sugerem que ela foi originada por pediplanação exorreica, 
em um clima sub-úmido continental que agiu após a escavação 
das primeiras depressões periféricas subseqüentes, que 
corresponde a uma faixa de circundesnudação. 

Na área em estudo, são encontradas evidências desta 
superfície nas unidades geomorfológicas Planalto de Curitiba, 
Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga, com exceção de seu 
trecho leste, Planalto de Lages e nas cristas niveladas que 
ocorrem na parte sudoeste da Serrania do Ribeira. 

Na Unidade Geomorfológica Planalto de Curitiba, esta 
superfície caracteriza-se como de eversão, de acordo com Maack 
(1947), por ter ultrapassado a base do arenito da Formação 
Furnas, que inumou a Superfície Fóssil Pré-Devoniana 
identificada por aquele autor, na cuesta da Serrinha. 

Nas folhas em questão, a Superfície Neogênica foi 
responsável pelo nivelamento dos relevos na área de contato 
entre as unidades geomorfológicas Patamar de Ponta Grossa – 
Itapetininga e Planalto de Curitiba, no trecho ao sul do rio Iguaçu. 
O contato entre as duas unidades, que para norte é marcado pela 
cuesta da Serrinha, a partir deste local passa a ser impreciso, com 
formas de relevo semelhantes constituindo uma superfície de 
baixas colinas. Ressalta-se aqui que o Patamar de Ponta Grossa 
– Itapetininga é composto por litologias sedimentares, enquanto o 
Planalto de Curitiba compreende rochas cristalinas e 

metamórficas, indicando que este aplanamento cortou litologias 
diferenciadas.  

No Planalto de Lages o evento provocado por epirogênese do 
qual resultou o domo de Lages expôs litologias permocarboníferas 
em meio aos sedimentos da Formação Rio do Rasto, que data do 
final do Permiano. Este evento possivelmente foi responsável pela 
pequena espessura das rochas efusivas basálticas nesta área, 
cuja escarpa de circundesnudação descreve um arco para oeste, 
deixando seu alinhamento geral NO-SE. Nesse trecho, a ação do 
aplanamento que gerou a Superfície Neogênica, além de 
contribuir no recuo da escarpa, truncou as estruturas geológicas 
que foram perturbadas por pequenas extrusões alcalinas. Nesse 
trecho, o aplanamento em questão deixou relevos residuais onde 
se destaca o morro do Tributo na Folha SG.22-Z-C. Alguns 
desses relevos tem topo mantido por rochas efusivas.  

 
2.4.2.4 – Tipos de contato entre os relevos da Bacia Sedimentar 

do Paraná e os do Maciço Antigo 

Nas folhas em estudo, o limite entre os relevos do Domínio 
Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares e os 
relevos dosdomínios morfoestruturais dos Embasamentos em 
Estilos Complexos e Faixa de Dobramentos Remobilizados, se faz 
ao longo de uma faixa de contato que atravessa a parte oriental 
da área, em uma direção geral N-S. Os relevos da bacia dispõem-
se a oeste, enquanto os do Maciço Antigo estão a leste. 

O estudo da faixa de contato entre a Bacia e o Maciço mostra 
que os tipos verificados remontam aos eventos ocorridos durante 
o Terciário, ligados principalmente à circundesnudação periférica 
que se processou na área. Do ponto de vista estrutural vale 
salientar que o contato geológico nesta área se dá através de forte 
discordância angular, com grande diferença no mergulho das 
camadas. Esses mergulhos são muito fortes nas formações 
proterozoicas que servem como embasamento às rochas 
paleozoicas que compõem a Bacia do Paraná e que apresentam 
um mergulho fraco entre 2º e 4º. Este fato associado aos fatores 
climáticos que atuaram na área, ocasionando fases de 
aplanamento e de dissecação, geraram contatos diferenciados. 

Na área em estudo podem-se distinguir três grandes tipos de 
contato. O primeiro deles ocorre no norte da Folha SG.22 Curitiba 
até o rio Iguaçu. Nesse trecho, o arenito da Formação Furnas, 
funcionando como rocha dura em relação às litologias 
subjacentes, permitiu a criação de um escarpamento, 
conformando uma cuesta reconhecida como Serrinha. Esta 
litologia, resistindo à ação erosiva, impediu a criação de um 
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compartimento deprimido no estilo da Depressão Central Gaúcha. 
O que se formou foi um patamar intermediário (MOREIRA; LIMA, 
1977), correspondendo ao Patamar de Ponta Grossa – 
Itapetininga, limitado pela cuesta, como mostra o perfil B–B’ (Fig. 

2.29). Nesse trecho, as cotas estão em torno de 900 m no Maciço 
Antigo, ultrapassam 1.100 m no topo da cuesta, decaindo para 
oeste, atingindo 700 a 800 m no sopé da cuesta da Serra Geral. 

 

 
 

Do rio Iguaçu para sul, até os limites com a Unidade 
Geomorfológica Patamares do Alto Rio Itajaí, não se observa mais 
a presença do arenito da Formação Furnas e, conseqüentemente, 
da escarpa formada nesta litologia. Nesse trecho, há uma 
continuidade das formas de relevos tanto na área da Bacia do 
Paraná como na do Maciço Antigo. O contato aí é apenas 
geológico. Esta continuidade também é topográfica como mostra o 
perfil C–C’ (Fig. 2.29) e é explicada pela atuação na área do 
aplanamento que resultou na Superfície Neogênica e que foi 
posteriormente dissecada, conformando uma superfície colinosa. 
Este tipo corresponde ao contato em pedimento proposto por 
Derruau (1966). As cotas altimétricas nesse trecho estão em torno 
de 900 m tanto na Bacia como no Maciço Antigo. 

O terceiro tipo de contato ocorre na parte sudeste da área 
estudada. Nesse trecho, a expansão para oeste da drenagem do 
rio Itajaí-Açu, que será analisada posteriormente, provocou o 
aparecimento de um relevo muito dissecado, tanto na área da 
Bacia como no Maciço. Este relevo conforma patamares e colinas 
na área da Bacia e cristas separadas por vales profundos na área 
do Maciço Antigo, como mostra o perfil D–D’ (Fig. 2.29). A 
diferenciação das formas de relevo nos dois setores é resultante 
da resposta diferente dada pela litologia e estrutura aos processos 
erosivos. Nesse trecho, as cotas nos topos dos relevos estão em 
torno de 800 m, decaindo para menos de 400 m nos vales 
maiores da área do Maciço Antigo. 
 
2.4.2.4.1 – As cuestas da Bacia do Paraná 

Os processos de circundesnudação que atuaram na borda leste 
do Domínio Morfoestrutural Bacias e Coberturas Sedimentares, 
aliados ao aplanamento que resultou na Superfície Neogênica que 
colaborou na circundesnudação, propiciaram a formação de duas 
linhas de escarpa conformando cuestas. Uma delas está 
localizada mais a leste no contato da Bacia com o Maciço Antigo, 
e está sendo tratada neste relatório como cuesta da Serrinha (Est. 
2.I A). A outra é a que limita a área de circundesnudação a oeste, 
correspondendo a cuesta da Serra Geral. 

A cuesta da Serrinha é formada pelo arenito pertencente a 
Formação Furnas, de idade siluro-devoniana, correspondendo à 
primeira fase de sedimentação da Bacia do Paraná. Esta rocha 
funciona como a camada resistente que mantém a cornija, 
enquanto a base é formada em quase toda sua extensão por 
filitos, metarenitos, metacalcários do Grupo Açungui que oferecem 
menor resistência à erosão, funcionando, portanto, como camada 
tenra. Ela estende-se do leste da cidade de Itararé, na Folha 
SG.22-X-B, até o rio Iguaçu – Folha SG.22-X-C, numa extensão 
de mais de 200 km. Esta é uma cuesta de frente externa com uma 
cornija bem marcada pelo arenito Furnas. Seu talude apresenta-
se com inclinação moderada, em virtude da camada tenra ser 
mais espessa que a resistente. Esta cuesta atinge cotas 
superiores a 1.100 m, enquanto na depressão que se originou a 
sua frente elas estão em torno de 700 a 800 m. 

Analisando-se a cuesta da Serrinha de norte para sul, vê-se 
que sua direção até o rio Iapó é de NE para SO, com as camadas 
sedimentares da Bacia do Paraná, inclinando-se para noroeste. 
Do rio Iapó para sul, sua direção passa a ser de NO para SE, e as 
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camadas sedimentares tem inclinação para oeste. Esta mudança 
de direção conforma um arco voltado para leste e ocorre na área 
do Arco de Ponta Grossa, que, na época da sedimentação da 
Bacia do Paraná, atuou controlando a disposição da 
sedimentação. Esta mudança de direção permite a sugestão de 
que durante a tectônica terciária, esta área sofreu movimentação, 
interferindo nos processos erosivos. No trecho que vai do rio 
Pirituba até o rio Capivari, a cuesta da Serrinha apresenta muitas 
reentrâncias onde as maiores são dadas pelas gargantas dos rios 

cataclinais que a cruzam, como a dos rios Pirituba, Itararé e 
Jaguariaíva (Fig. 2.16). Essas reentrâncias mostram um controle 
estrutural, dispondo-se segundo as direções estruturais da área. 
Além de contribuir na elaboração de reentrâncias, esses rios 
formaram cânions extensos, chegando até a 10 km, e profundos, 
com desnível de 240 m. Esses cânions são largos em relação ao 
rio atual e resultaram da superimposição da drenagem, como já foi 
comentado no item 2.4.2.2 deste relatório. 

No trecho situado 30 km aproximadamente a norte do local 
onde o rio Iapó cruza a cuesta da Serrinha, esta apresenta sua 
frente muito retalhada e controlada estruturalmente. Este trecho 
corresponde à área de maior influência do Arco de Ponta Grossa, 
onde os rios cataclinais de reverso acham-se controlados 
estruturalmente com direção SE-NO que é a mesma apresentada 
pelos diques de diabásio, que ocorrem no local em grande 
quantidade. Esses rios têm um padrão de drenagem paralelo. A 
influência do Arco de Ponta Grossa nesse trecho também se faz 
sentir no mergulho das camadas sedimentares, que é maior que 
no trecho entre os rios Pirituba e Capivari. Este fato se reflete na 
garganta elaborada pelo rio Iapó, que, apesar de profunda, não 
tem a extensão e largura das gargantas anteriormente descritas. 

Do sul do rio Iapó até o rio Iguaçu, a Serrinha mostra uma 
disposição geral retilínea de direção NO-SE, sem apresentar as 
reentrâncias verificadas no primeiro trecho, devido à ausência de 
rios cataclinais. As pequenas reentrâncias observadas obedecem 
às direções estruturais. 

Nas imediações do rio Iguaçu, a cuesta perde altitude, 
apresentando um desnível em torno de 100 m. Ao sul deste rio, 
não há mais ocorrência significativa do arenito Furnas, inexistindo 
a cuesta, o que permite associá-la a esta litologia. Esse fato 
também contribuiu para que a garganta elaborada pelo rio Iguaçu 
ao cruzar a cuesta não tivesse a amplitude daquelas verificadas 
no primeiro trecho analisado; a garganta do Iguaçu tem pouca 
extensão e profundidade. 

São raros os morros-testemunhos que ocorrem na frente da 
cuesta da Serrinha, principalmente no trecho ao sul do rio 
Jaguariaíva. É possível que este fato se ligue a um recuo lento da 
cuesta, e/ou à pequena espessura da rocha resistente que 
corresponde ao arenito Furnas no seu contato com as litologias 
pré-cambrianas. Este fato também pode estar associado ao 
controle estrutural sofrido pelos processos erosivos que 
elaboraram a cuesta, e que é bem evidenciado pelo traçado 
retangular das reentrâncias de sua frente. 

A análise da drenagem na área da cuesta da Serrinha mostra 
que atualmente não há uma drenagem ortoclinal bem 
desenvolvida modelando a frente da mesma. Entretanto, o rio 
Iapó, em seu curso, funciona como tal, mas a jusante da cidade 
de Castro passa a ser um rio cataclinal como os rios Pirituba, 
Itararé, Jaguariaíva e Iguaçu. Esta é a drenagem que tem maior 
expressão, enquanto os rios anaclinais mais significativos 
correspondem às nascentes do rio Ribeira do Iguape e de alguns 
de seus afluentes. 

A escarpa que se constitui na serra Geral dispõe-se de uma 
maneira geral de nor-noroeste para sul-sudeste, abrangendo em 
sua extensão quase toda a Folha SG.22 Curitiba. Esta escarpa 
situa-se no contato da área de ocorrência das rochas 
sedimentares paleozoicas da Bacia do Paraná a leste; com as 
litologias mesozoicas representadas pelas rochas efusivas, a 
oeste. Por se apresentar descaracterizada como escarpa em 
alguns trechos, a serra Geral não foi considerada em toda sua 
extensão como uma cuesta. Na sua parte norte, o contato entre as 
regiões geomorfológicas Planalto das Araucárias e Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná é feito pelos relevos mais elevados 
deste primeiro planalto, que configuram uma escarpa já 
inteiramente descaracterizada. Atualmente o rio Ivaí, corre 
margeando o contato das duas regiões, caracterizando-se como 
rio ortoclinal, e o Mapa Geológico (vide 1 – Geologia) assinala 
restos de rochas efusivas da Formação Serra Geral e do arenito 
Botucatu, a leste de sua área atual de ocorrência. Nesta área, o 
rio Ivaí apresenta dois trechos de superimposição, como mostra a 
Figura 2.30. O rio drena o Patamar Oriental da Bacia do Paraná, 
superimpõe-se aos relevos de parte do Planalto das Araucárias, e 
retorna ao Patamar Oriental da Bacia do Paraná, apresentando 
nesse trecho estreita faixa de planície e terraço não mapeáveis na 
escala de 1:1 000 000. Quanto volta a drenar a Região 
Geomorfológica Planalto das Araucárias, apresenta outra 
garganta de superimposição. Estes fatos indicam que o trabalho 

efetuado pela drenagem ortoclinal do rio Ivaí recuou a serra Geral, 
além de descaracterizá-la como escarpa. 
 

Ao sul do trecho acima descrito, a serra Geral conforma uma 
cuesta em grande parte de sua extensão, com exceção do 
segmento que vai do sul do rio Iguaçu até as nascentes do rio 
Canoinhas, e no segmento a oeste da Unidade Geomorfológica 
Planalto de Lages. No primeiro caso, o trabalho intenso da 
drenagem anaclinal que se dirige para o Iguaçu descaracterizou a 
escarpa, fragmentando-a e resultando um relevo muito dissecado. 
No segundo caso, a epirogênese que originou o domo de Lages e 
os processos morfogenéticos que atuaram posteriormente 
contribuíram para o recuo das rochas efusivas para oeste, e 
possivelmente em um pequeno espessamento dessa litologia no 
trecho em questão, não permitindo a formação de uma cuesta. 

A serra Geral corresponde à linha de cuesta mais interna da 
parte oriental da Bacia do Paraná, com frente voltada para leste. 
Em seu topo, as cotas altimétricas estão entre 1.100 e 1.200 m, 
enquanto em sua base atingem entre 700 e 800 m. Sua frente é 
caracterizada por uma cornija retilínea mantida principalmente 
pelas rochas efusivas e secundariamente pelo arenito da 
Formação Botucatu. Seu talude é extenso, convexo e é formado 
por arenitos finos, siltitos e folhelhos da Formação Rio do Rasto, 
que correspondem à camada tenra, que é mais espessa que a 
resistente. No mapeamento em questão, há apenas um rio 
cataclinal cortando a cuesta, que é o rio Iguaçu, já que o Canoas 
passa a drenar as rochas efusivas no trecho onde ela inexiste. O 
rio Iguaçu elaborou no citado trecho uma ampla garganta, 
fragmentando a cuesta, mas sem conformar um cânion como nos 
rios cataclinais que cruzam a cuesta da Serrinha. O trabalho da 
drenagem anaclinal, representada principalmente pelos rios que 
se dirigem para as bacias do Iguaçu e Itajaí, provocou um intenso 
retalhamento da Serra Geral. Este retalhamento também segue as 
direções estruturais, mas não de modo tão marcado como na 
Serrinha, e resultou na presença de inúmeros morros residuais na 
frente da cuesta. Geralmente, esses relevos tem topo plano 
mantido pela rocha efusiva, embora alguns mostrem-se 
pontiagudos. 

A cuesta da Serra Geral a sul da Unidade Geomorfológica 
Planalto de Lages apresenta-se com frente voltada para norte, 
divergindo do sentido leste que vinha mostrando até esta área. A 
epirogênese que resultou no domo de Lages perturbou as 
litologias desse trecho, ocasionando mergulhos para sul, que 
também estão relacionados à presença da Sinclinal de Torres. A 
mudança na direção do mergulho fez com que a escarpa 
elaborada aí se voltasse para norte. Nesse trecho, a cuesta 
também apresenta-se muito recortada pelos rios anaclinais que se 
dirigem para o Canoas, que aí assume o caráter de ortoclinal. 

A evolução do relevo de cuestas da Bacia do Paraná, nas 
folhas em tela, se liga à existência da estrutura monoclinal da 
Bacia, à alternância de camadas de diferentes resistências e aos 
processos erosivos que agiram concomitante e posteriormente à 
epirogênese que atuou na área. O traçado retangular das 
reentrâncias da frente das cuestas mostra que a influência 
estrutural também se associou aos fatores expostos. Isso mostra 
que o relevo nessa área não resultou exclusivamente de 
processos erosivos agindo sobre camadas de resistência 
diferentes, concordando assim com a situação identificada por 
Penteado (1980) na Depressão Periférica Paulista. Mesmo assim, 
as cuestas estão intimamente associadas à circundesnudação 
periférica à Bacia, cujos processos que lhe deram origem já foram 
discutidos no item 2.4.2.2. Assim, o encaixamento da drenagem 
provocado pela epirogênese resultou no entalhe vertical dos 
canais que, agindo sobre rochas tenras, originaram uma 
depressão ortoclinal na borda da Bacia e as duas linhas de 
cuestas. O aplanamento que gerou a Superfície Neogênica 
modelou a área de circundesnudação e as cuestas, cujo recuo 
passou a se processar pela drenagem anaclinal e pela ação dos 
processos morfogenéticos atuantes durante o Quaternário. A 
ocorrência de processos resultantes de morfogênese diferentes no 
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modelado dessas cuestas permitem que elas sejam classificadas 
como um relevo poligenético. 

 
2.4.2.5 – Expansão da drenagem na vertente atlântica 

Após a elaboração da Superfície Neogênica, passou-se a uma 
fase de maior umidificação do clima, com expansão das bacias de 
drenagem, entalhe vertical dos canais e consequentemente a uma 
fase onde predominou a dissecação, resultando no desmonte da 
superfície anteriormente elaborada. Esta situação ocorreu com 
maior intensidade na parte leste da área estudada, onde a 
presença do oceano Atlântico permitiu o desenvolvimento de uma 
drenagem neste sentido. 

A análise da drenagem na área em estudo mostra duas 
grandes bacias que se dirigem para o Atlântico: a bacia do rio 
Ribeira do Iguape na parte nordeste e a bacia do rio Itajaí-Açu na 
parte sudeste. Esta drenagem começou a se organizar a partir da 
abertura do Atlântico, em sua fase oceânica, principalmente após 
os eventos tectônicos terciários, que no centro-leste da área 
estudada tiveram como principal resultado o aparecimento de 
escarpas e serras que neste mapeamento correspondem à Serra 
do Mar Paranaense. 

Ab’Sáber e Bigarella (1961a), referindo-se aos rios Ribeira do 
Iguape e Itajaí, sugerem que o aparecimento desses rios ocorreu 
a partir de flexuras e falhas pós-deformação da Superfície do 
Purunã, de idade Paleogênica, embora a expansão dessas bacias 
tenha ocorrido após a elaboração da Superfície do Alto Iguaçu ou 
Superfície Neogênica, segundo os autores citados. 

No trecho que se dispõe do norte da baía de Guaratuba até o 
limite com a Folha SF.23, a direção da linha de costa é 
coincidente com a direção das estruturas geológicas (NE-SO), que 
é também a direção da Serra do Mar Paranaense. A drenagem da 
vertente atlântica desta serra é curta e de gradiente elevado e não 
conseguiu romper este divisor, o que só ocorre com a drenagem 
do Ribeira do Iguape. 

Maack (1947) refere-se a uma origem tectônica para o rio 
Ribeira do Iguape e, como já foi comentado, Ab’Sáber e Bigarella 
(1961a) sugerem que este rio se originou a partir de flexuras e 
falhas terciárias. A análise da disposição do Ribeira mostra que 
sua direção geral é SO-NE até confluir com o rio Juquiá-Guaçu, 
quando inflete para SE. Esta direção inicial do Ribeira é seguida 
por este último rio e por seu afluente, rio São Lourenço, e coincide 
com a falha Ribeira – Cubatão. Partindo-se do pressuposto de que 
nessa área os falhamentos antigos sofreram reativação durante o 
tectonismo terciário e da adaptação estrutural dos rios acima 
citados, pode-se admitir que este tectonismo tenha influído no 
aparecimento, disposição e expansão da drenagem desta bacia. 

O rio Ribeira do Iguape drena área de litologias do Grupo 
Açungui, composto por quartzitos, metacalcários, xistos e filitos, 
intrudidos por granitos. Estas litologias nesta área atingem o litoral 
e sob morfogênese úmida, principalmente o filito, mostram baixa 
resistência à erosão. Este é outro fator importante que possibilitou 
a expansão da drenagem desta bacia para oeste. O Ribeira do 
Iguape passou a se expandir por erosão remontante, 
possivelmente capturando rios de bacias que se dirigem para o rio 
Paraná. Esta expansão se deu até a cuesta da Serrinha, na frente 
da qual este rio tem suas nascentes. A resistência imposta pelo 
arenito da Formação Furnas possivelmente impediu que esta 
expansão se desse também por áreas de litologias sedimentares 
da Bacia do Paraná. Nesse trecho, essa drenagem contribuiu para 
o recuo da cuesta, deixando morros-testemunhos. 

As drenagens que possivelmente tiveram rios capturados para 
a bacia do Ribeira do Iguape são as das bacias do Iapó e Alto 
Iguaçu. Na área do Iapó, esta situação é sugerida pelos afluentes 
da margem esquerda, que apresentam a mesma direção de 
alguns afluentes do Ribeira do Iguape. O divisor dessa drenagem 
é estreito e pouco preciso. Além disso, os afluentes do Iapó 
mostram vales amplos, com extensas várzeas em relação aos rios 
atuais, que são curtos e estreitos. Isso pode contribuir para 
sugestão de captura, onde os rios anteriores a ela seriam mais 
extensos e com maior caudal. Outra bacia que pode ter tido 
drenagem capturada pelo Ribeira do Iguape é a do 
Paranapanema, que faz seu limite norte. O divisor de águas 
dessas bacias também é pouco preciso, com as nascentes dos 
rios muito próximas. 

Com a drenagem do Ribeira do Iguape correndo para o 
Atlântico e as das bacias que estão em sua volta dirigindo-se para 
o rio Paraná, a maior proximidade do nível de base da primeira é 
responsável por um gradiente mais elevado. Isso resultou no 
aprofundamento da drenagem, superimpondo-se em trechos às 
estruturas antigas, resultando no desmonte da Superfície 
Neogênica e no aparecimento de um relevo muito dissecado que 
corresponde à Unidade Geomorfológica Serrania do Ribeira. Esta 
dissecação obedeceu ao controle estrutural sofrido pela 
drenagem, dado pela disposição das estruturas geológicas 
antigas. 

Na parte sudoeste da Serrania do Ribeira, observam-se 
cristas dispostas em duas direções estruturais NO-SE e NE-SO. 
As primeiras correspondem a diques de diabásio e aos quartzitos 
do Grupo Açungui adaptadas às direções estruturais. Estes 
relevos apresentam um marcante paralelismo e concordância de 
topo e acham-se cortados por uma drenagem que se dispõe 
segundo um padrão misto de paralelo com retangular. A ação da 
erosão diferencial associada ao controle estrutural resultou em um 
relevo com características apalacheanas. A concordância de topo 
sugere que em fase anterior à dissecação do relevo, a área havia 
sofrido a ação do aplanamento que elaborou a Superfície 
Neogênica. 

Ao sul da baía de Guaratuba, o litoral, que a norte se dispõe 
de NE para SO, passa a ter uma direção N-S, cortando 
diagonalmente a direção preferencial das estruturas geológicas. 
Este fato possibilitou que algumas litologias expostas à ação de 
uma morfogênese úmida fossem erodidas mais facilmente, 
favorecendo a instalação e expansão de uma drenagem paralela a 
essas estruturas, o que também foi salientado por Almeida 
(1952a) e Monteiro (1968). Esta expansão também foi facilitada 
por componentes dessa drenagem que se encaixaram em fraturas 
de direção N-S. Estes fatos possibilitaram maior expansão às 
bacias deste setor na área da Unidade Geomorfológica Serras do 
Tabuleiro – Itajaí que às da vertente atlântica da Serra do Mar 
Paranaense. 

A bacia do rio Itajaí-Açu teve sua expansão nos moldes 
propostos para a bacia do Ribeira do Iguape. A presença de filitos 
e quartzitos facilitou o trabalho do rio. Através de erosão 
remontante, o Itajaí-Açu atingiu litologias sedimentares da Bacia 
do Paraná, expandindo-se através delas, dissecando a Superfície 
Neogênica. Este fato possivelmente permitiu a captura de rios que 
atualmente são seus formadores, como o Itajaí do Norte, o Itajaí 
do Oeste e o Itajaí do Sul. Estes rios apresentam vales 
controlados estruturalmente, sendo o do Itajaí do Norte ou Hercílio 
o melhor exemplo, como mostra a Figura 2.14, onde o rio está 
adaptado ao Lineamento do rio Hercílio (vide 1 – Geologia). 

O estudo da drenagem do rio Itajaí do Norte mostra que seu 
principal formador, o rio Iraputã, tem direção geral S-N, enquanto 
o primeiro rio tem direção oposta NO-SE. Isso é mostrado na 
Figura 2.31, onde se vê que parte do alto curso do Itajaí do Norte 
continua para norte, à direção do Iraputã. Este último rio dispõe-se 
paralelo ao rio Canoinhas que integra outra bacia, e também se 
dirige para norte. O divisor de águas entre o Canoinhas e o 
Iraputã é pouco preciso, e o primeiro rio apresenta poucos 
afluentes em sua margem direita, que é a que se limita com o 
Iraputã. Além disso, são afluentes de pequena extensão, se 
comparados com os da margem esquerda. O divisor de águas 
entre a nascente do Itajaí do Norte e um afluente do Canoinhas 
também é pouco preciso e estreito, atingindo pouco mais de 5 km. 
A ausência de um vale morto com depósitos não permite a 
afirmação de um processo de captura nesse trecho. Assim, pela 
disposição da drenagem, sugere-se que o rio Iraputã corria para a 
bacia da qual faz parte o Canoinhas, assim como o alto curso do 
rio Itajaí do Norte, e que possivelmente foram capturados pela 
drenagem do Itajaí-Açu. As causas do desencadeamento da 
captura poderiam se ligar a modificação no perfil do rio Itajaí do 
Norte, que possibilitou a erosão remontante. Esta modificação foi 
decorrente da proximidade do oceano Atlântico, onde deságua o 
Itajaí-Açu, enquanto, antes da captura, o rio Iraputã e o alto curso 
do Itajaí do Norte integravam a bacia de rios que se dirigem para o 
Paraná, que corre na parte oeste da área mapeada, a mais de 450 
km deste local. 
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O rio Itajaí-Açu ao deixar os terrenos sedimentares da Bacia 
do Paraná e cruzar rochas pré-cambrianas, tais como granito 
intrusivo e riolitos entre as localidades de Lontras e Apiúna, 
apresenta garganta de superimposição. Este fato é o resultado do 
trabalho do rio que, após remover a cobertura sedimentar 
paleozoica, superimpôs-se às estruturas antigas. O processo que 
permitiu que o rio removesse a cobertura sedimentar e se 
superimpusesse, pode estar ligado à ocorrência que controlou a 
drenagem, seguindo direções estruturais, e é sugerido como uma 
reativação de falhas ligada à tectônica terciária. 

A reativação de falhas antigas, encaixando e controlando a 
drenagem, também interferiu na mudança do nível de base. 
Analisando-se o vale do rio Itajaí do Norte ou Hercílio e dos rios 
que se dirigem para o Iguaçu, observa-se que o primeiro é um 
vale encaixado, profundo, com vertentes íngremes, onde o 
desnível do topo ao fundo do vale chega a 400 m. Os afluentes do 
Itajaí do Norte também apresentam condições de vale semelhante 
e são rios curtos, com forte gradiente. A drenagem que se dirige 
para o Iguaçu e para o Negro, seu afluente, apresentam vale em 
“V” aberto com aprofundamento entre 30 e 50 m. O gradiente 
desta drenagem é fraco. O divisor de águas entre essas duas 
bacias, como já foi mencionado, é pouco preciso. O maior 
gradiente dos afluentes do Itajaí do Norte, aumentando o poder 
erosivo dos rios, permite a sugestão de que podem ocorrer 
capturas nesta área, por parte da drenagem do Itajaí do Norte, 
através de erosão remontante, já que as áreas de nascentes das 
drenagens comentadas estão muito próximas umas das outras. 

A expansão das bacias hidrográficas, na parte sudeste da 
área em estudo, foi responsável pela dissecação do relevo neste 
setor, gerando conjuntos de serras paralelas que recebem as 
denominações locais de serras do Tabuleiro, do Pinheiral, das 
Tijucas, do Itajaí, de Jaraguá, que compõem a Unidade 
Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí. Essas serras 
funcionam como divisores de água e se dispõem no sentido geral 
NE. Estes alinhamentos de serras correspondem às áreas de 
litologias mais resistentes, o que indica uma erosão diferencial, 
que resultou nos vales e serras. A expansão da drenagem para 
oeste atingindo litologias sedimentares da Bacia do Paraná, 
instalando-se também nesta área, desfigurou o tipo de contato 
entre os relevos da Bacia Sedimentar e os relevos do Maciço 
Antigo. 

 
2.4.3 – Evolução do relevo no Quaternário 

Durante o Quaternário, a ocorrência de períodos glaciais e 
interglaciais no hemisfério norte interferiu no clima em geral, que 
durante este período agiu como fator preponderante na 
esculturação do relevo. A alternância entre fases secas com 
predomínio de uma morfogênese mecânica e fases úmidas com 
condições propícias à morfogênese química e pedogênese 
permitiu a elaboração de uma superfície de aplanamento, fases de 
pedimentação e terraceamento, intercalados de fases de 
dissecação. No Holoceno, a instauração de um clima úmido 
remodelou o relevo, possibilitando que, na área estudada, as 
formas de dissecação predominem sobre as demais. 
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Os fatos ocorridos durante este período e que resultaram no 
relevo atual, são analisados em seguida. 

 
2.4.3.1 – Elaboração da Superfície Pleistocênica 

Após a predominância de morfogênese úmida responsável pela 
dissecação da Superfície Neogênica e da expansão das redes de 
drenagem, surgiu uma fase de clima semi-árido responsável pela 
elaboração de mais uma superfície de aplanamento, 
correspondendo, como mostra a Figura 2.24, à Superfície de 
Curitiba descrita por Ab’Sáber e Bigarella (1961b) e 
contemporânea à Superfície da Campanha (AB’SÁBER, 1960). Na 
área em questão, seus remanescentes ocorrem nos arredores das 
cidades de Curitiba e Castro (PR), na bacia do Baixo Ribeira do 
Iguape e ao longo do rio Paraná. 

Nos arredores de Curitiba, o Mapa Geomorfológico mostra um 
modelado de aplanamento Pri e um relevo de baixas colinas 
mapeado com a legenda Dg1 embutidos na Superfície Neogênica. 
Estes relevos correspondem ao aplanamento em questão. 
Situação idêntica ocorre na área a oeste da cidade de Castro, 
onde o aplanamento truncou o topo das baixas colinas da área 
que também estão embutidas na superfície anteriormente 
elaborada.  

A Unidade Geomorfológica Colinas do Baixo Ribeira do 
Iguape está num compartimento topográfico rebaixado em relação 
à Serrania do Ribeira e à Serra do Mar Paranaense. Configura-se 
como uma depressão interplanáltica, com abertura para o litoral. 
Não há indicações que comprovem uma origem tectônica para 
explicar este compartimento rebaixado. Pressinotti e Pressinotti 
(1980), referindo-se à formação da planície costeira do litoral sul 
paulista, sugerem uma origem por falhamentos de gravidade para 
esta área, onde o bloco costeiro afundou, e a superfície onde se 
depositou a Formação Pariquera-Açu (Colinas do Baixo Ribeira do 
Iguape) corresponde a um patamar superior. No entanto, estes 
autores não associaram o aparecimento deste compartimento a 
um falhamento em degraus, com o bloco da Serrania do Ribeira e 
Serra do Mar Paranaense, funcionando como o degrau superior. 
Ab’Sáber (1965) refere-se a área do baixo curso do rio Ribeira do 
Iguape como resultante “de uma penetração em forma de 
embayement da pediplanação, por entre os longos festões 
apalachianos das serras regionais”. 

Durante os trabalhos de campo efetuados na Unidade 
Geomorfológica Colinas do Baixo Ribeira do Iguape, observou-se 
em alguns cortes de estrada, que a Formação Pariquera-Açu 
estava depositada sobre um plano que truncava a estrutura da 
rocha. Isto é indicativo de que esta formação foi depositada sobre 
uma superfície de aplanamento possivelmente elaborada 
concomitantemente ao início de sua deposição. Bigarella e 
Mousinho (1965) correlacionaram este aplanamento ao Pd1 
embutido no Pd2, caracterizando-se assim como a Superfície 
Pleistocênica. 

Nas Folhas SG.21-X-B e X-D, observa-se, ao longo do rio 
Paraná, um relevo de amplas lombas, alongadas no sentido dos 
eixos da drenagem, que é pouco aprofundada. Este relevo 
constitui-se numa superfície mais baixa em relação ao topo da 
Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio 
Uruguai, do qual se limita por um escarpamento registrado no 
Mapa Geomorfológico – Folha SG.21-X-D, onde o desnível chega 
a 100 m. Esta superfície penetra no planalto através dos vales, 
constituindo um nível embutido, cujo elaboração parece estar 
ligada à fase de aplanamento que agiu na parte leste da área 
estudada, correspondendo à Superfície Pleistocênica. 

A análise dos remanescentes dessa superfície indica que o 
aplanamento em questão teve um caráter interplanáltico e 
perplanáltico, embutindo-se na Superfície Neogênica e 
reafeiçoando-a em alguns trechos. Os depósitos correlativos desta 
fase de aplanamento correspondem aos sedimentos da Bacia de 
Curitiba reconhecidos como Formação Guabirotuba, aos da Bacia 
de Castro – cobertura sedimentar da região de Castro – e à parte 
basal da Formação Pariquera-Açu . 

Muitos autores, entre os quais Siemiradzki (apud AB’SÁBER, 
1957), Bigarella, Salamuni e Ab’Sáber (1961) e Ab’Sáber (1954) 
sugerem uma origem tectônica para as bacias interiores. Almeida 
(1981) liga a gênese de tais bacias à terceira fase da Reativação 
Wealdeniana, ou seja, ao tectonismo terciário. Os estudos 
realizados por Bigarella, Salamuni e Ab’Sáber (op.cit.) na Bacia de 
Curitiba mostram que seu preenchimento corresponde à 
elaboração da Superfície de Curitiba – Superfície Pleistocênica. 
Os sedimentos que preencheram esta bacia são compostos por 

depósitos semi-consolidados representados por argilitos, arenitos 
arcosianos e rudáceos – Formação Guabirotuba (Est. 2.XV A). A 
origem desses sedimentos foi analisada por Bigarella, Salamuni e 
Ab’Sáber (op.cit.) e discutida por Canali e Muratori (1981), que 
complementaram o estudo dos primeiros autores, e pode ser 
sumarizada em: 
– formação de regolitos durante a vigência do clima úmido que 
dissecou a Superfície do Alto Iguaçu (Superfície Neogênica), que 
durante a fase de semi-aridez que se seguiu, foram transportados 
através de enxurradas, formando leques coalescentes; 
– em plena vigência da semi-aridez, houve predomínio do 
intemperismo físico com deposição de seixos; 
– preenchimento dos vales do Alto Iguaçu; 
– concomitante a esses processos, possivelmente ocorreram 
deformações tectônicas ligeiras que teriam contribuído para o 
represamento dos sedimentos; a drenagem passa a endorreica; 
– condições ambientais propícias à pediplanação. 

A análise da Bacia de Castro mostra disposição do relevo e da 
drenagem semelhante à de Curitiba. Almeida (1952b), 
descrevendo os sedimentos desta área, considera-os idênticos 
aos de Curitiba. Segundo este autor, há um predomínio de 
camadas arenosas com cimento argiloso e grãos pouco rolados, 
intercalados com lentes de argila, podendo apresentar 
conglomerados na base. Durante os trabalhos de campo, 
observou-se, nesta área, presença de material argilo-siltoso em 
grande quantidade. Estes fatos contribuem para se supor que as 
duas bacias têm gênese semelhante. Considerando-se os 
depósitos da Bacia de Castro também como correlativos da 
Superfície Pleistocênica, pode-se sugerir para esses sedimentos a 
mesma idade daqueles da Bacia de Curitiba. 

Segundo Bigarella e Salamuni (1962), a Formação 
Guabirotuba data do Quaternário Antigo, apesar de, por falta de 
maiores evidências, esses autores preferirem considerá-la como 
plio-pleistocênica. O aplanamento em questão ocorreu 
concomitante a esta deposição, truncando seu topo. Na área em 
estudo, este aplanamento está sendo sugerido como do 
Pleistoceno, considerando-se que esta época iniciou o 
Quaternário e que este período teve seu começo ligado ao 
aparecimento das primeiras glaciações. Mercer (1975) identificou 
por datação radiométrica um período glacial no sudeste da 
América do Sul, cujo início ocorreu a 3,5 milhões de anos atrás. 
Este período glacial, que pode indicar o início do Quaternário, 
coloca os climas secos que atuaram elaborando a superfície em 
questão, como desta idade. Isto permite que se sugira uma idade 
pleistocênica para esta superfície. 

A Bacia de Castro é cortada pelo alto curso do rio Iapó e seus 
afluentes, cujo padrão geral da drenagem aproxima-se do anelar, 
descrevendo um arco voltado para sul, como mostra a Figura 
2.22. Seus afluentes da margem esquerda nesta área mostram 
um padrão de drenagem subangular e são rios mais longos que 
os que o Iapó recebe pela margem direita, também nesta área da 
Bacia. Esta situação corresponde a uma assimetria de bacia 
hidrográfica. Essa assimetria também se verifica em nível das 
sub-bacias dos afluentes da margem esquerda. Além disso, esses 
rios apresentam vale assimétrico: enquanto a margem esquerda é 
rampeada, a direita é escarpada como mostra o mapa 
geomorfológico. Na margem escarpada, aflora a rocha do 
substrato, enquanto na rampeada ocorre a várzea e aí os 
depósitos da cobertura sedimentar são mais espessos. Na Bacia 
de Curitiba, este fato ocorre com menor frequência, apesar de o 
rio Iguaçu ter disposição semelhante à do Iapó. Este rio e seus 
afluentes nesse trecho não apresentam atualmente cursos 
meândricos, assim como não há marcas de paleomeandros em 
suas várzeas, o que indica que a migração dos cursos não se 
processou ligada a uma evolução meândrica. Fuck (1967) refere-
se à drenagem do Iapó nesse trecho como adaptada a linhas 
tectônicas. Assim, é possível que essa migração possa ter sido 
provocada por ligeiras deformações tectônicas que deslocaram os 
rios para sua margem direita. O subparalelismo dos afluentes do 
Iapó parece colaborar com essa hipótese. 

 
2.4.3.2 – Morfogênese resultante das oscilações climáticas 

As flutuações climáticas quaternárias tiveram atuação importante 
sobre a Geomorfologia da área estudada. Os remanescentes 
desta época são evidenciados pela presença de formações 
superficiais indicativas dessas flutuações, e ocorrem de forma 
mais concentrada na faixa próxima ao litoral, apesar de serem 
comuns em toda a área estudada. Assim, para efeito de 
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localização, serão tratados em itens diferentes dentro deste 
tópico. 

 
2.4.3.2.1 – Morfogênese da área pré-litorânea 

Nas folhas em estudo, nas unidades geomorfológicas Serra do 
Mar Paranaense e Serras do Tabuleiro – Itajaí, ocorre um relevo 
baixo em relação aos circundantes, que corresponde aos morros 
do vale do Itajaí Mirim e aos baixos relevos da vertente leste da 
primeira unidade. Na área do Baixo Ribeira do Iguape, a extensão 
desses relevos permitiu a identificação de uma unidade 
geomorfológica – Colinas do Baixo Ribeira do Iguape. Os 
trabalhos de campo mostraram nessas áreas que geralmente 
esses relevos estão esculpidos em material inconsolidado, 
correspondendo a formações superficiais. 

Na Unidade Colinas do Baixo Ribeira do Iguape, 
acompanhando a calha dos rios principais, mas ocorrendo 
também em questão interfluvial, há sedimentos finos argilo-
siltosos, areias arcosianas e rudáceas, denominados por Bigarella 
e Mousinho (1965) de Formação Pariquera-Açu (Est. 2.IX B e 2.X 
A). Este material foi estudado, entre outros autores, por Freitas 
(1951), Silveira (1952), Rich (1953), Almeida (1964), Franzinelli 
(1970) e Pressinotti e Pressinotti (1980), que se referiram a ela 
como sendo material acumulado em forma de terraços do rio 
Ribeira do Iguape. Esta formação apresenta uma espessura que 
chega a 10 m, e está recoberta por um material coluvial, argilo-
arenoso, com grânulos e pequenos seixos angulosos em seu 
meio. O colúvio é de cor castanha e tem espessura variada. 
Quando ocorre ao longo das calhas de drenagem, esta formação 
corresponde aos dois níveis mais elevados de terraço do rio (Fig. 
2.19 e Est. 2.X A). Nestas ocorrências, nota-se que os seixos 
estão mais trabalhados, apresentando um arredondamento maior. 
Quando se localiza em áreas interfluviais, este material 
corresponde à Superfície Pleistocênica e a pedimentos. Aí, os 
seixos são mais angulosos, fato também referido por Bigarella e 
Mousinho (1965) e pedimentos (Est. 2.IX B). 

Ao longo do vale do rio Itajaí Mirim, principalmente, a jusante 
da cidade de Brusque (SC) até próximo à sua foz, ocorre relevo 
de morros, talhado em material rudáceo que se alterna com 
sequência de areias arcosianas e lentes de argilas onde o 
conjunto mostra espessura superior a 20 m. Este material foi 
denominado de Formação Itaipava (ITINERARY, 1975), 
englobando como um membro desta formação as Camadas 
Canhanduba (BIGARELLA; SALAMUNI, 1961), que passaram a 
ser conhecidas como Membro Canhanduba, tendo sido 
modificada também a ortografia da palavra, para a forma 
etimológica correta: Canhanduba. No Mapa Geomorfológico, esta 
área corresponde a um nível topográfico mais baixo da Unidade 
Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí. Becker (1976), 
estudando esta formação, considera que ela corresponde a níveis 
de terraço do rio Itajaí-Mirim, enquanto os sedimentos do Membro 
Canhanduba equivalem a remanescentes de pedimentos. Nesta 
formação, assim como já foi salientado na Formação Pariquera-
Açu, a angulosidade dos seixos é maior nas áreas remanescentes 
de pedimentos que nos terraços. Nesta área, ocorrem, de forma 
descontínua, três níveis de terraço com cascalho. O nível mais 
alto corresponde ao terraço observado na cidade de Brusque por 
Becker (op.cit); o nível intermediário já se encontra dissecado, 
compondo os morros nas laterais do vale do Itajaí-Mirim e o baixo 
terraço com cascalho que mostra desnível em torno 20 m em 
relação ao topo do terraço anterior. 

No vale do rio Tijucas, entre as localidades de Canelinha (SC) 
e São João Batista (SC), também se observa deposição de 
seixos, formando leitos que se intercalam a camadas argilosas e 
de areias arcosianas. Este material foi descrito por Kaul (1977) 
como um nível de terraço de cota alta, correlacionável ao do rio 
Itajaí-Mirim. Isto é indicativo de que, ao longo do Tijucas, também 
houve uma fase de deposição de material grosseiro, num nível de 
alto terraço, mas cujos sedimentos não foram preservados como 
no Itajaí-Mirim. 

Próximo a localidade de Canelinha (SC) (nordeste da Folha 
SG.22-Z-D), a 2,5 km do rio Tijucas, ocorrem também sedimentos 
inconsolidados. Veem-se camadas argilosas intercaladas com 
camadas areno-siltosas e areias arcosianas , com leito de seixos. 
Observam-se em alguns cortes até três leitos de seixos. Eles são, 
predominantemente, de quartzo e são angulosos e subangulosos. 
Este depósito não está diretamente ligado à calha do Tijucas. 
Assemelha-se a remanescentes de fases de pedimentação, 
preenchendo depressões do terreno. Ele se dispõe ao longo de 

colinas rampeadas em direção ao vale do rio do Moura, afluente 
do Tijucas. Seu aspecto físico é semelhante ao material que 
compõe o Membro Canhanduba, da Formação Itaipava. 

Bigarella, Marques Filho e Ab’Sáber (1961), estudando os 
sedimentos depositados na vertente e sopé da serra do Iquererim 
em Santa Catarina (Folha SG.22-Z-B), verificaram a ocorrência de 
material dentrítico grosseiro e de composição heterogênea que 
denominaram de Formação Iquererim. A análise desse material 
permitiu aos autores a identificação de duas fases de deposição, 
que correlacionaram a processos de pedimentação ocorridos 
durante o Quaternário. Analisando o tipo de sedimento, 
concluíram que seu depósito está associado a fases de clima 
semi-árido, com predominância de desagregação mecânica e 
onde as chuvas torrenciais provocaram corridas de lama, 
transportando o material através da encosta. A interpretação dada 
pelos autores para a gênese da Formação Iquererim contribuiu 
para o estudo e a interpretação dos demais sedimentos que 
ocorrem na área próxima ao litoral, relacionando sua ocorrência a 
processos ligados às oscilações climáticas quaternárias. Essas 
oscilações estão associadas aos períodos glaciais, que 
correspondem a níveis de mar baixo e clima seco e períodos 
interglaciais que resultaram em níveis de mar alto e climas 
úmidos. 

Levando em consideração a recorrência cíclica dos 
fenômenos climáticos ocorridos durante o Pleistoceno é que 
Bigarella e Mousinho (1965) explicam a origem e deposição dos 
sedimentos da Formação Pariquera-Açu, cuja linha foi seguida por 
Becker (1976) para a gênese da Formação Itaipava. Estas 
conclusões equivalem às ideias obtidas neste mapeamento, 
através do estudo destas formações: assim, durante as fases de 
clima semi-árido, verificaram-se ambientes de alta energia, com 
atuação de morfogênese mecânica gerando grande quantidade de 
detritos grosseiros, que através de torrentes preencheram os 
vales e depressões do terreno. Estes ambientes permitiram a 
elaboração da Superfície Pleistocênica e de pedimentos. Durante 
as fases de clima úmido com ambientes de baixa energia, houve a 
elaboração de espessos regolitos e entalhe vertical da drenagem. 
Nos rios maiores, este entalhe propiciou a formação dos terrenos. 
A passagem de uma fase para outra resultou em climas com 
chuvas torrenciais, acelerando os processos de deposição. 

A presença dos sedimentos descritos ao longo de toda a área 
próxima ao litoral, embora de forma descontínua, mostra que os 
processos morfogenéticos resultantes das oscilações climáticas 
ocorreram de forma semelhante ao longo dessa área. 

Como já foi referido, as formações superficiais acima descritas 
estão compondo um relevo de colinas, geralmente isoladas entre 
si. A observação de uma sequência de colinas mostra que suas 
vertentes foram modeladas neste material, assim como sobre as 
linhas-de-pedra, paleopavimentos e colúvios. Isto é indicativo de 
que a esculturação de forma de colina é posterior à deposição do 
material. Estas colinas já são consequência da morfogênese 
úmida, que dissecou o nível de alto terraço com cascalho e as 
rampas pedimentares. Trata-se de formas poligenéticas 
resultantes dos processos gerados pelas oscilações climáticas 
quaternárias. 

 
2.4.3.2.2 – Morfogênese na área interiorana 

Tanto nos relevos dos domínios morfoestruturais dos 
Embasamentos em Estilos Complexos e Faixa de Dobramentos 
Remobilizados como nos relevos das Bacias e Coberturas 
Sedimentares (Bacia do Paraná), os trabalhos de campo mostram 
a ocorrência de paleopavimentos e colúvios. Ab’Sáber (1966), 
analisando a opinião de alguns pesquisadores sobre a gênese dos 
paleopavimentos, explica que eles são resultantes de uma fase 
climática mais seca, quando uma drenagem exorreica intermitente 
retira o excesso dos seixos dos pavimentos, retrabalhando-os e 
depositando-os mais à frente. Este autor complementa as ideias 
de Tricart (apud AB’SÁBER, op.cit.), que se refere ao pavimento 
como resultante de uma fase de lavagem do material fino, 
deixando os grosseiros, que passam a formar o pavimento. 

Nos topos dos relevos que compõem as unidades 
geomorfológicas Planaltos de Curitiba e Guapiara – Ibiúna, os 
paleopavimentos são formados por um leito de seixos de quartzo 
com espessura variando entre 0,5 e 1,5 m, contendo ou não 
lentes de areias arcosianas (Est. 2.XII A). Os seixos, geralmente 
angulosos a subangulosos, encontram-se sob um material coluvial 
de pouca espessura. Nos cortes de estrada estudados nestes 
planaltos, verificou-se que a rocha do substrato geralmente é rica 
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em veios de quartzo. Como este material é mais resistente à 
erosão química que os demais componentes da rocha, ele se 
mantém ainda como veio, em meio a rocha alterada ou em estado 
de alteração. A ação da erosão mecânica sobre o veio, originou 
seixos angulosos que se derramaram lateralmente, fornecendo 
material ao paleopavimento. Esta situação ocorreu com muita 
frequência nos paleopavimentos observados nesta área. 

Nos relevos das unidades geomorfológicas Patamar de Ponta 
Grossa – Itapetininga e Planaltos de Lages, Campos Gerais, 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai e Santo Ângelo, pertencentes 
ao Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas 
Sedimentares, os paleopavimentos ocorrem sob a forma de 
linhas-de-pedra descontínuas e de pequena espessura, dispostas 
no topo dos relevos. O material componente da linha geralmente 
está ligado à rocha do substrato; é comum também a presença de 
fragmentos de crosta ferruginosa compondo a linha (Est. 2.XV B), 
principalmente nos três últimos planaltos. Aí, os fragmentos de 
crosta são provenientes de depósitos possivelmente ligados à 
segunda fase da Superfície Paleogênica. No Patamar de Ponta 
Grossa – Itapetininga e Planalto de Lages, é frequente a 
ocorrência de zonas de enriquecimento de ferro nas rochas 
sedimentares. Este enriquecimento é resultante da percolação da 
água através das zonas de fraqueza da rocha, onde se concentra 
o ferro. Dessas zonas é que provêm as placas que formam as 
linhas-de-pedra nestas duas últimas unidades. 

Nas rochas em estudo, há linhas-de-pedra que não têm a 
mesma gênese dos paleopavimentos e das linhas anteriormente 
analisadas. Elas ocorrem ao longo da encosta, acompanhando de 
modo geral a sua forma. Nesta área, com exceção dos depósitos 
de talude, essas linhas pertencem a uma geração mais nova e 
estão geralmente ligadas à descida do material por gravidade, ao 
longo da encosta. 

A observação do relevo da área deste mapeamento mostra 
que, de maneira bastante generalizada, suas formas estão 
recobertas por um material coluvial, que geralmente apresenta 
pequena espessura. Nos Planaltos Rebaixados e de Santo Ângelo 
é onde este material alcança maior espessura, chegando, em 
alguns trechos, a mais de cinco metros. Geralmente estão 
separados da rocha por uma linha-de-pedra e, quando esta não 
existe, seu contato com a rocha ocorre de forma brusca. A 
ocorrência de colúvios se liga a movimentos de massa verificados 
sob um clima úmido. Assim, a presença dos paleopavimentos e 
colúvios são evidências de oscilações climáticas controlando os 
processos morfogenéticos nessa área. 

Na Unidade Geomorfológica Patamares do Alto Rio Itajaí ao 
longo dos vales principais, observam-se rampas pedimentadas, 
com uma dissecação em colinas suaves. O vale do rio Itajaí do 
Oeste é um exemplo deste relevo. Situação semelhante ocorre na 
Unidade Geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio 
Uruguai, principalmente em sua parte ocidental, ao longo do vale 
de alguns afluentes dos rios Iguaçu e Uruguai. Neste caso, a 
dissecação agindo sobre a rampa, chegou a esboçar colinas, mas 
a resistência diversa à erosão, dada pelas diferenças internas dos 
derrames de rochas efusivas que compõem este planalto, mostra, 
nessas encostas, ressaltos topográficos localizados e de pequena 
expressão. No Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga, 
localmente também há rampas pedimentadas como a observada 
na 2.VII B. A ocorrência desses relevos mais baixos ao longo dos 
vales parece estar ligada aos episódios climáticos quaternários 
responsáveis pela elaboração dos pedimentos, posteriormente 
remodelados por morfogênese úmida. 

 
2.4.3.3 – Influência do clima úmido holocênico no relevo 

A análise das Folhas SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 
Asunción e Folha SG.23 Iguape mostra um relevo muito 
dissecado, tanto no interior como na área próxima ao litoral. Os 
modelados de aplanamento têm ocorrência restrita, 
correspondendo a relevos residuais resultantes de processos 
ligados sobretudo a ações climáticas que ocorreram no passado. 
Entre as fases de predominância de clima seco com atuação de 
morfogênese mecânica e degradação lateral, onde foram 
elaboradas as superfícies de aplanamento, houve fases de clima 
úmido que favoreceram o entalhe vertical da drenagem, 
ocasionando o desmonte das superfícies. Deste modo, nem toda 
a dissecação que se observa foi originada pelo clima úmido atual, 
mas resultado de uma evolução até o presente. 

As condições de umidade que se instalaram no Holoceno 
durante a Transgressão Flandriana interferiram no relevo. As 

flutuações positivas – submergências e negativas – emergências 
do nível do mar ao longo dessa transgressão influíram no clima, 
através de fases de maior e menor umidade. Na área em estudo, 
há remanescentes no relevo da atuação dessas fases. 

Os trabalhos de campo mostraram, principalmente nas 
unidades geomorfológicas Serra do Mar Paranaense e Serra do 
Tabuleiro – Itajaí, onde o relevo caracteriza-se por vertentes 
íngremes, que há um espesso regolito recobrindo as rochas pré-
cambrianas do substrato. Este material às vezes chega a ter 
quase 20 m de espessura e sua origem está relacionada ao 
predomínio da ação química, ocasionada por clima úmido. A 
presença de espesso regolito, associada à alta declividade das 
vertentes e ao alto nível de pluviosidade da área, pode provocar 
movimentos de massa. Maack (1972) estudando a Serra do Mar 
no Paraná, referiu-se a estes movimentos de massa, ligando-se à 
ação do clima quente e úmido holocênico, levando em conta 
também a erosão fluvial, já que os rios da área têm gradiente 
elevado, colaborando no processo. A fitoestabilização desse 
relevo impede que atualmente esse processo seja extensivo. 
Mousinho e Bigarella (1965) referem-se a depósitos na Serra do 
Mar em seu trecho no Estado do Paraná como remanescentes de 
movimentos de massa através de solifluxão. Estes autores 
observaram que este material está estabilizado, podendo sofrer 
novo transporte em consequência de ação antrópica. O material 
estudado permitiu aos autores citados concluir que a fase de 
desmoronamentos extensivos ocorreu há cerca de 2.400 anos 
atrás, de acordo com estudos de Bigarella (apud MOUSINHO; 
BIGARELLA, op.cit.), quando ocorreu o último período de clima 
menos úmido, dentro do clima úmido atual. 

Nas encostas em patamares da Unidade Geomorfológica 
Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai, ocorreu, com 
frequência, cicatrizes resultantes de movimentos de massa, 
conformando anfiteatros erosivos. Essas formas apresentam 
quebras ao longo da encosta, resultante da presença do patamar, 
e são mais expressivas no patamar superior (Fig. 2.32). Estes 
anfiteatros erosivos ocorrem com menor frequência nos relevos da 
Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí, sem as 
rupturas verificadas naqueles já descritos. Na Unidade 
Geomorfológica Serrania do Ribeira também se observam 
cicatrizes provocadas por movimentos de massa. Estas formas 
apresentam-se fitoestabilizadas, o que indica que o processo que 
as originou não está mais atuante ou pelo menos não é mais tão 
intenso. Essas formas remontam assim a uma época anterior 
propícia a atuação desse processo, possivelmente ligada à que 
deu origem aos movimentos de massa verificados na Unidade 
Geomorfológica Serra do Mar Paranaense. Esta sugestão permite 
que se considerem esses movimentos como tendo sido de 
ocorrência generalizada nos relevos com encostas íngremes da 
área em estudo. 
 

 
Nas Serras do Tabuleiro – Itajaí observa-se com freqüência, 

ao longo das vertentes florestadas e onde a vegetação foi retirada, 
a presença, em meio ao regolito, de matacões, às vezes com 
diâmetro superior a 2 m. Eles são resultado da alteração da rocha, 
que se processa através das juntas, deixando blocos (matacões) 
em meio ao material alterado (Est. 2.XIII A). Em algumas 



 409 

vertentes, a concentração dos blocos é maior ao longo das 
canaletas de escoamento de água. Isso é indicativo de que a 
exposição desses blocos rochosos se deve à retirada do material 
fino, através da ação do escoamento superficial. A cobertura 
vegetal de floresta, nesta área, inibe atualmente a atuação desse 
processo, de onde se deduz que a exposição do matacão pode se 
ligar a uma fase de menor umidade dentro do clima úmido 
holocênico, quando houve uma diminuição da cobertura florestal, 
possibilitando a retirada do material fino através do escoamento 
superficial. Posteriormente, o aumento da umidade provocou o 
aumento da cobertura florestal que preservou os campos de 
blocos, alguns postos em evidência, atualmente, pelo 
desmatamento. 

Uma característica da drenagem deste mapeamento é a 
presença de baixos terraços formados geralmente por argilas, 
siltes e areias. Esses terraços ocorrem nos rios com cursos 
meândricos e/ou tortuosos. Nos rios onde há o terraço com 
cascalho, como o Ribeira do Iguape e o Itajaí-Mirim, o desnível 
entre este e o baixo terraço varia de 5 a 10 m. Este nível descrito 
mostra-se muito largo em relação ao leito atual do rio. Nos rios 
Ribeira do Iguape e Iguaçu, sobre este nível há marcas de 
meandros abandonados, alguns ainda contendo água (Est. 2.XIII 
A). Esta situação permite sugerir que a largura desses terraços é 
resultante da evolução meândrica do rio. O desnível entre o baixo 
terraço e a planície inundada está em torno de 5 m. A ocorrência 
em pequena quantidade de material rudáceo neste terraço indica 
que os processos atuantes na época de elaboração do material 
que o compõe não se ligaram a uma fase climática semi-árida, 
mas a uma fase de menor umidade dentro do clima holocênico, 
que possibilitou o entulhamento do vale. 

Os rios que apresentam curso meândrico mostram muitos 
meandros abandonados ao longo de seu curso, muitas vezes em 
número superior aos meandros atuais do rio. Esses meandros 
abandonados geralmente já estão colmatados. O estudo do 
mandamento do Ribeira do Iguape, por se constituir no rio de 
maior caudal com este tipo de curso, permite uma análise sobre a 
tendência atual desses rios. A jusante de Eldorado (SP), este rio 
mostra trechos meandrantes intercalados de segmentos com 
meandros embrionários e trechos tortuosos (Fig. 2.33). Desta 
cidade até sua foz é muito comum a presença de meandros 
abandonados, mesmo no trecho onde o rio mostra-se tortuoso. 
Estes meandros abandonados estão geralmente sobre o baixo 
terraço do rio. O curso atual deste rio apesar de apresentar curvas 
meândricas e curvas embrionárias tendendo a meândricas, 
indicando que em trechos o rio ainda está em fase de 
meandramento, mostra curvas onde a aproximação da base do 
pedúnculo indica um corte próximo do meandro. Esta situação 
sugere uma possível retilinização de trechos do rio. Também a 
grande quantidade de meandros abandonados em relação aos 
atuais é indicativa de que este rio já teve uma fase meandrante 
mais intensa que a atual. O rio Iguaçu, ao drenar o Patamar de 
Ponta Grossa – Itapetininga, apresenta um trecho meandrante, 
com comportamento semelhante ao do Ribeira do Iguape. Esta 
modificação na dinâmica dos rios parece se ligar a mudanças 
climáticas. O fato de a maior parte dos meandros abandonados 
estarem sobre o baixo terraço mostra que este processo, apesar 
de continuar atualmente, teve início há mais tempo. Atualmente, a 
retificação artificial da foz do rio Ribeira do Iguape interfere em 
seu comportamento, provocando aumento da carga sólida, 
assoreamento da área do porto de Iguape, deslizamentos de terra 
e retomada erosiva a montante da bacia. 

Na maior parte da área estudada, há uma grande tendência 
no relevo às formas colinosas. Como já foi comentado no item 
anterior, muitas dessas colinas, principalmente às da área próxima 
ao litoral, são formas poligenéticas. As Colinas do Baixo Ribeira 
do Iguape e aquelas que integram às unidades geomorfológicas 
Serra do Mar Paranaense e Serras do Tabuleiro – Itajaí 
correspondem a morros, pela sua situação de topo e pelo fato de 
quase sempre se apresentarem separadas entre si (Fig. 2.18). A 
forma desses relevos com vertentes policonvexas sugere uma 

fase de mamelonização bem desenvolvida, efetuada pelo clima 
úmido atual. 

A observação do relevo da Unidade Geomorfológica Planalto 
Dissecado do Rio Iguaçu – Rio Uruguai mostra uma evolução das 
formas, com uma tendência a suavização das bordas dos 
patamares que ocorrem nas encostas do relevo da área. Ao longo 
dos vales, já se esboça uma dissecação sobre as rampas dos 
patamares inferiores. Situação semelhante é verificada ao longo 
dos vales da Unidade Geomorfológica Patamares do Alto Rio 
Itajaí, principalmente dos vales dos rios Itajaí do Sul e Itajaí do 
Oeste. Nesse último trecho, as rampas apresentam maior grau de 
dissecação, gerando formas que se assemelham a colinas. A 
suavização dos bordos dos patamares é uma consequência do 
clima úmido atual. 

A dissecação que se verifica no Planalto dos Campos Gerais, 
talhado em rochas efusivas, configura colinas suaves com 
drenagem pouco aprofundada. Uma característica peculiar desta 
drenagem é dada pela presença de depressões úmidas (dales), 
quase sempre circulares, mas às vezes alongadas, seguindo o 
curso dos rios. As dales correspondem geralmente à área de 
nascentes dos rios, ocorrendo entre as colinas. Maack (1968) 
refere-se à origem dessas depressões como resultantes da “ação 
conjunta de decomposição química, erosão e dissolução 
mecânica devido à infiltração e lavagem de água e pela ação 
animal”. A observação macroscópica do material dessas 
depressões mostra geralmente uma sequência argilosa, cuja 
coloração varia em tons de cinza do mais claro ao mais escuro. 
Há locais onde a argila mostra níveis com cores diferentes; há 
argilas esbranquiçadas e alaranjadas. Este material, que está 
relacionado com áreas de baixadas de má drenagem, indica que a 
origem dessas depressões na área de ocorrência das rochas 
efusivas, principalmente no Planalto dos Campos Gerais, parece 
estar ligada à impermeabilidade do material argiloso, que ocorre 
frequentemente nesta unidade geomorfológica.. 
 
2.4.4 – Evolução morfogenética do litoral 

As feições geomorfológicas existentes na área litorânea abrangida 
por este relatório estão diretamente ligadas às variações cíclicas 
do nível médio do mar ocorridas durante o Quaternário. Estas 
variações determinaram uma migração constante para leste e 
para oeste da linha de costa, e possibilitaram a retificação do 
litoral pelo aporte de sedimentos de origem marinha e fluvial. 

A estas variações relacionadas aos grandes períodos glaciais 
quaternários se associam os eventos tectônicos provocados 
provavelmente pela separação das placas Sul Americana e 
Africana e/ou relacionados à Orogenia Andina. A atividade 
tectônica compreendeu a reativação de antigas linhas de fraqueza 
do Pré-Cambriano, e resultou no aparecimento de falhas normais 
de grande rejeito, ao longo das quais ocorreram, por ação 
gravitacional, movimentos de blocos. Estes movimentos ocorridos 
durante o Terciário Médio correspondem a inúmeros eventos, 
cujos testemunhos mais importantes, na área abrangida por este 
relatório, são o soerguimento da Serra do Mar e a subsidência da 
bacia de Santos. 

As condições de desequilíbrio isostático entre a porção 
continental e o bloco litorâneo adjacente perduraram durante o 
Pleistoceno. A persistência deste fato pode ser explicada pelo 
alívio de carga provocada pela erosão na porção continental, com 
tendência a sobrelevar-se, e o acúmulo de sedimentos na área da 
atual bacia de Santos, com tendência a subsidiar. 

O abatimento do bloco litorâneo que produziu a submergência 
de larga faixa costeira propiciou a ingressão do mar e a formação 
de golfos, enseadas e baías (Fig. 2.34) que conferiram ao litoral 
um aspecto bastante irregular. Posteriormente, durante o 
Quaternário e especialmente no Holoceno, muitas das 
irregularidades existentes foram retificadas pela sedimentação 
extensiva de caráter marinho e fluvial. 
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A sedimentação progradante relacionada às oscilações 
eustáticas quaternárias foi o principal fator condicionante do 
relevo, atenuando contrastes altimétricos e retificando 
irregularidades ao longo da linha de costa. 

É possível se ter uma ideia da linha de costa exibida pelo 
litoral antes que a sedimentação quaternária o afetasse 
profundamente, abstraindo-se a área das planícies fluviomarinhas 
existentes, o que é mostrado na Figura 2.35. A sedimentação foi 
favorecida pela presença das rochas granito-gnáissicas 
constituintes do embasamento e das altas escarpas localizadas a 
oeste. Estas rochas submetidas às condições de ataque 
determinadas pela vigência de um clima úmido holocênico, que 
criava condições de intemperismo químico intenso, garantiam o 
fornecimento em larga escala do material destinado aos 
processos sedimentares. Além desta fonte de sedimentos, deve-
se considerar que o recuo, plataforma a dentro, da linha de costa 
durante os períodos glaciais, expunha elevações formadas por 
rochas cristalinas intemperizadas. Durante um novo período 
transgressivo, este material alimentava igualmente os processos 
sedimentares, fornecendo areias para a formação de restingas. 

Resumidamente, as feições geomorfológicas existentes na 
área litorânea abrangida por este relatório são atribuíveis às 
atividades tectônicas de falhamento e epirogenéticas, e aos 
movimentos eustáticos de natureza glacial pós-pliocênicos, com 
ênfase especial para a Transgressão Flandriana, que deixou mais 
claramente impressos na paisagem seus efeitos. Enquanto a 
epirogênese se mostrou tendencialmente positiva, admitindo 

alguns autores que o levantamento continental prossegue nos 
dias atuais, os movimentos glacio-eustáticos foram 
alternadamente positivos e negativos. 
2.4.4.1 – Feições geomorfológicas relacionadas às oscilações 

eustáticas quaternárias 

A elucidação dos diversos níveis estabelecidos pelo mar durante o 
Quaternário é facilitada pela curva de Fairbridge (1961). Para este 
autor, é indissimulável a relação existente entre os períodos 
glaciais e interglaciais e as oscilações do nível do mar. 

O caráter de instabilidade climática reinante durante o 
Quaternário, com a existência de variações climáticas entre o 
úmido e o árido, que correspondem às épocas de climas 
interglaciais e glaciais, tem conexão com as oscilações eustáticas 
quaternárias. 

A relação de interdependência entre os dois fenômenos 
assinalados é sincrônica, resultando diretamente da retenção de 
água sob a forma de gelo durante os grandes períodos glaciais, e 
a liberação de igual volume durante os períodos seguintes, ou 
seja, os interglaciais. 

Ainda de acordo com Fairbridge (1961), foram três os 
movimentos transgressivos ocorridos durante o Pleistoceno; estes 
movimentos são conhecidos com os nomes de Aftonian, Yarmouth 
e Sangamon; durante estes movimentos transgressivos, o nível do 
mar ascendeu a 100, 60 e 23 m, respectivamente. Os episódios 
transgressivos retro-citados elaboraram feições geomórficas tais 
como terraços marinhos, cristas praiais, ilhas e cordões litorâneos, 
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que podem ser identificados ao longo da área litorânea abordada. 
Neste relatório, são feitas tentativas de interpretação destas 
feições, sem a pretensão de serem alcançados resultados 
definitivos ou absolutos. As possibilidades de interpretação foram 
condicionadas pela escala ao milionésimo adotada no 
mapeamento. 
 

 
 

Os níveis de terraços marinhos existentes no litoral das Folhas 
SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape dizem respeito a terraços de 
construção marinha – wave built terraces  – de idade situada entre 
o Pleistoceno Superior e o Holoceno. Estes terraços, além de bem 
conservados, guardam entre si um escalonamento bem 
conspícuo, coerente com os dados propostos por Fairbridge 
(1961), especialmente em relação aos dois últimos episódios 
transgressivos, iniciados há cerca de 120 mil anos e 16 mil anos 
A.P., respectivamente. 

Finda a fase regressiva correspondente à época glacial 
Illinois, há aproximadamente 12 mil anos, o nível do mar ascendeu 
novamente a cotas mais elevadas no episódio transgressivo de 
menor amplitude ocorrido no Pleistoceno. Este episódio 
transgressivo, denominado de Sangamon por Fairbridge (1961), 
acusou três picos máximos para o nível do mar; 23, 8 e 3 m do 
mais antigo para o mais recente. 

Testemunhos do nível marinho de 23 m são encontrados ao 
longo do litoral catarinense no Balneário de Itapema (SC) (Folha 
SG.22-Z-D). Trata-se de um terraço arenoso de topo plano e cota 
de 25 m. Esta cota permite supor que o máximo transgressivo 
coincide com os dados propostos por Fairbridge (op.cit.) para o 

pico mais elevado da penúltima transgressão. Na localidade de 
Paulo Lopes (SC) (Folha SG.22-Z-D) também se observam 
remanescentes de terraços marinhos correspondentes a este 
nível. Esta ocorrência está profundamente mascarada pelas ações 
pluviais e intemperismo químico atuantes após a sua elaboração. 

O segundo pico do mar alto ainda dentro do episódio 
transgressivo Sangamon-Wisconsin atingiu 7± 1 m acima do nível 
atual. As comprovações deste nível são relativamente abundantes 
ao longo do litoral brasileiro. 

No litoral ora estudado, são encontrados testemunhos deste 
nível de mar alto em Cananéia (SP), na ilha de Santa Catarina e 
nas proximidades da cidade de Paranaguá (PR). 

No litoral paulista o nível do mar de 7 ± 1m é correlacionável 
aos terraços arenosos alçados de 7 a 8 m acima do nível atual do 
mar. Estes depósitos arenosos descritos e mapeados inicialmente 
por Silveira (1952) foram posteriormente denominados por Suguio 
e Petri (1973) de Formação Cananéia, que inclui ainda sob esta 
denominação quatro sequências litológicas distintas, obtidas a 
partir de furos de sondagem. Na ilha de Santa Catarina, são feitas 
menções a este nível na localidade de Santo Antônio de Lisboa, 
por Duarte (1981), referido como sedimentos arenosos com 
estratificação plano-paralela típica de estirâncio, topo 
plataformizado e espessura em torno de 4,5 m. Próximo à cidade 
de Paranaguá (PR), na junção das rodovias BR-277 e Estrada do 
Mar, existem depósitos de restinga alçados 9 m acima do nível 
atual do mar, correlacionáveis aos depósitos da Formação Chuí – 
membro Taim, do Rio Grande do Sul, de idade correspondente à 
transgressão Sangamon (ITINERARY, 1975). 

O último nível do mar alto (3 m), ocorrido ainda no interglacial 
Sangamon, é de difícil identificação ou comprovação, visto que, 
durante a Transgressão Flandriana, já portanto no Holoceno, o 
mesmo nível foi atingido nas fases submersivas conhecidas com 
os nomes de Older Peron e Younger Peron de Fairbridge (1961), 
tendo sido desta forma destruídos os eventuais testemunhos 
existentes e correlacionáveis a este nível. 

A Transgressão Flandriana teve início há cerca de 16 mil anos 
A P., vindo a atingir sua cota máxima, em torno de 4 m, há 5.000 
anos A P. O nível marinho anterior ao início da Transgressão 
Flandriana, ou seja, durante o glacial Wisconsin, atingiu 110 m. 

Os terraços marinhos arenosos mais elevados da área de 
Itajubá e Piçarras, no litoral catarinense (Folha SG.22-Z-B), são 
correlacionáveis à submergência Older Peron de Fairbridge 
(op.cit.), que corresponde ao nível do mar mais elevado ocorrido 
dentro da Transgressão Flandriana. Os terraços de Itajubá e 
Piçarras são de constituição predominantemente arenosa e estão 
atualmente a 6 m de altura, sendo separados do nível do terraço 
mais baixo por ressalto topográfico, não mapeáveis na escala de 
1:1 000 000. 

As cristas praiais de Jurerê e Canasvieiras, na ilha de Santa 
Catarina, com idades situadas entre 5.000 e 5.200 anos, são, 
segundo Duarte (1981), igualmente correlacionáveis à 
submergência Older Peron de Fairbridge. De acordo com Suguio 
e Martin (1978), este nível do mar alto é reconhecido com o nome 
de Transgressão Santos, designação genericamente estendida a 
todo o Holoceno. A elaboração de importantes feições 
geomorfológicas exibidas no litoral paulista, como a ilha de Santa 
Cananéia e a ilha Comprida, pelo menos em parte, e as planícies 
costeiras da área de Iguape e Itanhaém, pode ser atribuída à 
Transgressão Santos. 

As ilhas Comprida e de Cananéia (Folha SG.23-V-A) 
começaram a ser formadas durante este máximo transgressivo 
holocênico, tendo sido alargadas posteriormente por cordões 
litorâneos depositados durante o recuo do mar (Fig. 2.36). A 
elaboração do trecho mais externo da praia de Leste no litoral 
paranaense, formado por cordões litorâneos encurvados, bem 
nítidos na imagem de radar, assim como as ilhas das Peças (Fig. 
2.34) e a península de Superagui, sobretudo em seus setores 
mais orientais, deve ter ocorrido durante o mesmo período de 
tempo. A configuração sub-atual à atual das baías de Paranaguá, 
Guaratuba e São Francisco pode ser atribuída a este período. Os 
cordões arenosos do feixe de restinga da ilha do Mel (Fig. 2.34), 
citados por Bigarella et al. (1978) também podem ser 
correlacionados a esta fase submersiva. 

 



 413 

 
 

Aproximadamente 1.000 anos após esta fase, o nível do mar 
voltou a subir, caracterizando desta forma a submergência 
Younger Peron, de Fairbridge (1961). Os testemunhos deste nível 
de mar alto são encontrados ao longo do litoral catarinense na 
área de Itajubá e Piçarras, com terraços arenosos de cota 4 ± 1m. 
Na ilha de Santa Catarina, Duarte (1981) faz referência a 
testemunhos deste nível oceânico elevado na localidade de 
Ratones e Santo Antônio de Lisboa. Trata-se de cristas isoladas 
de praias, formadas por material grosseiro incoerente com 
estratificação plano-paralela. 

Os terraços de construção marinha do nível de 4 m formados 
por arenitos inconsolidados de coloração castanho-ferruginosa na 
região de Cananéia e Iguape, referidos inicialmente por Silveira 
(1950 apud AB’SÁBER, 1955) como terraços de “piçarras”, são 
também correlacionáveis a este moderado episódio submersivo 
recente. O arenito inconsolidado de “piçarras” corresponde a 
antigos manguesais; a ocorrência dos terraços de “piçarras” não 
está restrita ao litoral paulista, sendo registradas ocorrências 
semelhantes em outros pontos do litoral meridional, como na ilha 
de Santa Catarina, por exemplo (Est. 2.XVI A). 

Posteriormente a esta fase submersiva, mais três ocorreram, 
sendo que apenas uma delas, a mais antiga, denominada por 
Fairbridge (1961) de Submergência Abrolhos, é passível de 
comprovação; esta submergência ocorreu há cerca de 2.500 anos 
A P. 

As áreas paludais encontradas em diversos pontos do litoral, 
associadas geralmente a ambientes estuarinos e 
desembocaduras de rios, são correlacionáveis à Submergência 
Abrolhos, cuja amplitude não foi superior a 2 m. 

Nas comprovações das idades destes diversos níveis 
costeiros holocênicos através de datações radioisotópicas, são 
utilizados frequentemente materiais conchíferos pertencentes aos 
sambaquis; estes depósitos artificiais, construídos em grande 
número ao longo do litoral meridional pelo habitante pré-Cabralino, 
fornecem pela sua posição, dados importantes sobre variações do 
nível do mar ao longo do Holoceno. Conquanto não seja possível 
determinar-se com precisão a relação existente entre a altura do 
nível marinho e a posição do sambaqui, o fato é que os 
sedimentos ou depósitos a ele sotopostos terão que ser 
necessariamente mais antigos que o mesmo, razão pela qual se 
constituem num elemento importante na datação de antigas linhas 
de costa. 

A obtenção de dados relativos às idades dos diversos níveis 
marinhos holocênicos permitiu a elucidação dos fenômenos 
transgressivos e regressivos ocorridos durante este período 
geológico. Já o mesmo não acontece com as variações de nível 
médio marinho do Pleistoceno, cujas idades ainda não estão 
completamente determinadas. Estudos sistemáticos realizados 
ultimamente conduziram a um estágio bem mais adiantado no 
conhecimento e compreensão dos testemunhos de terraços 
marinhos existentes ao longo do litoral brasileiro, sobretudo 
aqueles níveis relativos ao último período de mar elevado, 
correspondente ao interglacial Illinois-Wisconsin (Riss-Würm). 

Os eventos geomorfológicos analisados na área 
correspondente a este mapeamento estão agrupados em um 
quadro síntese da geomorfogênese (Fig. 2.37), no qual 
relacionam-se os processos, materiais correlativos, morfogênese 
atuante e os movimentos tectônicos e/ou eustáticos.
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‘EVENTOS GEOMORFOLÓGICOS SISTEMA MORFOGENÉTICO 

NO INTERIOR NO LITORAL PROCESSOS 
MATERIAIS 

CORRELATIVOS 
MORFOGÊNESE 

MOVIMENTOS TECTÔNICOS 
E/OU EUSTÁTICOS TEMPO GEOLÓGICO 

Ligeira tendência à retilinização dos 
cursos d’água nos rios principais. 
Depressões úmidas (dales) 
Dissecação generalizada 
Formação de anfiteatros de erosão no 
Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio 
Uruguai e Serras do Tabuleiro/Itajaí 
Baixos terraços sem cascalho 

Áreas paludais nos estuários 
e nas baías de Paranágua, 
Guaratuba e São Francisco 
Cristas praiais/restingas 
Formação de ilhas-barreiras 
Dunas ativas na ilha de 
Santa Catarina 
Terraços arenosos de 
construção marinha 

Entalhe vertical da 
drenagem 
Pedogenização 
Alteração 
Escoamento 
superficial 
Movimentos de 
massa 
 

Aluviões, depósitos 
marinhos arenosos 
Elúvios e Colúvios 
Linhas-de-pedra de 
pequena espessua 

Química com 
ligeiras mudanças 
para Mecânica 

Oscilações do nível do mar 
Transgressão Flandriana 
Quiescência tectônica 

 
Holoceno 

Alternância de fases de 
pedimentação, alteração e fraca 
dissecação 
Formação dos terraços de cascalho 

Terraços arenosos de 
construção marinha 
Dunas no sudeste da Folha 
SG.22, na ilha de Santa 
Catarina e Praia de Leste 
(PR) 

Alternância de fases 
de degradação 
lateral com fases de 
erosão linear 

Depósitos marinhos: 
Formação Cananéia 
Aluviões, linhas-de-
pedra, 
paleopavimentos e 
colúvios 
Formação Pariquera-
Açu, Iquerim e 
Itaipava. Camadas 
Cachoeira e Trindade 

Mecânica/Química Transgressões e Regressões 

Quiesciência tectônica 

Superfície Pleistocênica elaborada 
principalmente na Bacia de Curitiba, 
Bacia de Castro, nível mais baixo dos 
Planaltos Rebaixados e no baixo vale 
do Ribeira do Iguape 
Reafeiçoamento da Superfície 
Neogênica 

Alargamento da planície 
costeira 

Pediplanação de 
caráter endorréico 

Formação 
Guabirotuba 
Material da Bacia de 
Castro 
Formação Pariquera-
Açu III 

Mecânica/Química Regressão (Glacial Nebraska) 
Quiesciência tectônica 

 

 

 

 
 

 

 

 
Pleistoceno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quaternário 

Dissecação 

Expansão da drenagem para o 
Atlântico: bacias do Ribeira do Iguape 
e do Itajaí Açu 

Alargamento da planície 
costeira 

Entalhe vertical da 
drenagem 

Colúvios Química 

Superfície Neogênica 
Reafeiçoamento das linhas de cuesta 
Reafeiçoamento da superfície de 
aplanamento 
Paleogênica 

Alargamento da planície 
costeira 

Pedimentação 
exorréica 

 

— 

Mecânica 

Quiesciência tectônica Plioceno Superior 

Plioceno Médio 
a 

Inferior 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.500.000 A.P. 

14.000 A.P. 
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Terciário 
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EVENTOS GEOMORFOLÓGICOS SISTEMA MORFOGENÉTICO 

NO INTERIOR NO LITORAL PROCESSOS 
MATERIAIS 

CORRELATIVOS MORFOGÊNESE 

MOVIMENTOS TECTÔNICOS 
E/OU EUSTÁTICOS TEMPO GEOLÓGICO 

Na Bacia do Paraná: 

– elaboração das primitivas cuestas 

– abertura de um vão periférico às 
litologias efusivas 

– dissecção da Superfície 
Paleogênica 

– superimposição da drenagem 

– alçamento da Superfície 
Paleogênica 

 
No Maciço Antigo: 

– soerguimento de planaltos 

– elaboração de escarpas (Serra do 
Mar) 

Primitiva linha de costa 
Formação de enseadas 

Abatimento do bloco 
litorâneo 

Entalhe vertical da 
drenagem 
Circundesnudação 
periférica à Bacia do 
Paraná 

 

 

— 

Química Reativação tectônica 
Epirogênese 

Mioceno 
a 

Oligoceno Superior 
(?) 

Oligoceno Inferior 
(?) 

a Paleoceno 

  

Superfície Paleogênica (2ª fase) 
Instalação da primitiva drenagem para 
oeste 
Superfície Paleogênica (1ª fase) 

Estágio oceânico Pediplanação 
exorréica 
Entalhe vertical da 
drenagem 
Pediplanação 
endorréica 

Crostas ferruginosas 
(?) 
— 

Sedimentos detríticos 
continentais: 
Formações Caiuá e 
Tupanciretã 

Mecânica Química 
Mecânica 

Quiesciência tectônica 
Reativação tectônica 

Quiesciência tectônica 

Senoniano (?) Cretáceo Superior 

 

 

Fig. 2.37 - Quadro síntese da Geomorfogênese. 

65.000.000 A.P. 
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2.5 – APLICAÇÕES DA PESQUISA GEOMORFOLÓGICA 

Este capítulo é desenvolvido, principalmente, a partir do mapa de 
avaliação do relevo, composto por conjuntos de modelados que se 
constituem nas categorias do relevo. Nas Folhas SG.22/21/23 
foram identificadas 12 categorias, abrangendo os modelados de 
acumulação, de aplanamento e de dissecação. Questões 
morfodinâmicas específicas são também analisadas, e referem-se 
aos problemas de assoreamento dos corpos líquidos e aos 
problemas de dinâmica fluvial, ligados à ação antrópica. 

 
2.5.1 – Análise morfodinâmica das categorias do relevo 

A análise das categorias compreende considerações relativas 
às características morfológicas, formações superficiais, processos 
predominantes e atividades antrópicas, concluindo sobre a 
morfodinâmica atual do relevo. A introdução da variável 
antropismo, nesta análise, baseia-se no fato de que a mesma é 
altamente representativa na área e consequentemente na 
manutenção do equilíbrio ambiental. 

A base para a obtenção das categorias de relevo é o Mapa 
Geomorfológico, onde os diferentes modelados foram agrupados 
ou divididos de acordo com suas peculiaridades. 

Os modelados de acumulação compõem duas categorias 
representadas pelos ambientes marinho e fluviomarinho e pelo 
ambiente fluvial. Os modelados de aplanamento também foram 
considerados em duas categorias, em função da presença ou 
ausência de formações superficiais. Por não oferecerem 
possibilidades de medidas nas cartas topográficas da escala 
utilizada, as incisões rasas e esparsas destas categorias foram 
consideradas insignificantes para as medidas de densidade e 
aprofundamento. 

Os modelados de dissecação sofreram tratamento especial, 
levando em consideração a combinação dos parâmetros 
densidade e aprofundamento das incisões, que geraram as 
categorias de modelados de dissecação. Os dados morfométricos 
extraídos das imagens de radar e das cartas topográficas nas 
escalas 1:50 000 e 1:100 000, agrupados no Mapa 
Geomorfológico conforme as regiões geomorfológicas, foram 
reelaborados a fim de representarem a avaliação global dessas 
medidas para as folhas em estudo. Eles foram ordenados em 
quatro classes de aprofundamento das incisões, combinadas a 
três classes de densidade de drenagem. Para tanto, utilizou-se o 
procedimento estatístico de classificação, que consta da 
adaptação da Análise Hierárquica por Pares Recíprocos 
(SANCHEZ, 1972). As fácies de dissecação encontradas 
constituem as categorias de modelados de dissecação, ordenadas 
segundo sua expressividade erosiva, estando representadas no 
mapa de avaliação do relevo através de cor, diferenciada por 
ornamentos. Foram identificadas oito categorias, das quais uma é 
composta por duas subcategorias. Estas estão relacionadas à 
variação do grau de atuação dos processos morfogenéticos, 
devido às diferenças geomorfológicas existentes na categoria. 

Os qualificativos das faixas de graus de declividade foram 
sintetizados e adaptados à classificação de Young apud 
Sacramento (1975). 

A avaliação morfodinâmica distinguiu três graus relativos à 
estabilidade, conforme preconiza Tricart (1977), para qualificar as 
unidades ambientais: estável, de transição e instável. Como 
estável, considerou-se a área que apresenta condições de fraca 
intensidade dos processos de erosão; possibilitando o predomínio 
da pedogênese sobre a morfogênese. De transição são as áreas 
cuja dinâmica apresenta o equilíbrio pedogênese – morfogênese, 
onde a predominância de uma ou outra é pouco sensível. Como 
instáveis foram consideradas as áreas com predominância 
acentuada da morfogênese, em consequência da atuação dos 
processos naturais e/ou antrópicos. 

A intensidade dos processos foi obtida com base em 
observações qualitativas, onde a atuação dos processos foi 
considerada em combinação com a cobertura vegetal, os solos e 
a litologia, e classificada em muito fraca, fraca, média, forte e 
muito forte. Estes elementos por sua vez contribuíram também 
para a definição dos graus de estabilidade morfodinâmica e 
consequentemente para o levantamento dos problemas 
concernentes às restrições e às favorabilidades do relevo a nível 
regional. 

As condições climáticas não foram consideradas 
sistematicamente por categoria, uma vez que suas características 

revelam certa uniformidade climática para a área, especialmente 
com relação aos elementos precipitação e temperatura, conforme 
exposto a seguir. 

As precipitações se distribuem durante todos os meses do 
ano, de forma que em nenhum local ocorre deficiência hídrica, 
sendo comum o excesso em alguns setores. Para toda a área, a 
média da precipitação anual varia entre 1.200 e 2.000 mm. 
Valores inferiores a 1.200 mm não ocorrem, sendo que os valores 
acima de 2.000 mm são observados com frequência e 
correspondem ao litoral do Paraná e São Paulo e ao oeste de 
Santa Catarina. Ao final de um ano, os totais pluviométricos 
mostram, com exceção do litoral do Paraná e São Paulo, que nas 
áreas dos planaltos ocorrem mais chuvas do que no litoral. 

Com relação à temperatura, a área apresenta duas estações: 
verão, com janeiro representando o mês mais quente e inverno, 
com julho sendo o mês mais frio. As variações térmicas são o 
aspecto mais importante na diversificação climática, podendo ser 
distinguidos três setores, dos quais o primeiro é constituído pelo 
litoral, vale do rio Ribeira do Iguape e sudoeste do Paraná, 
apresentando a temperatura média anual mais elevada (20ºC), 
sendo que a média mensal em nenhum mês é inferior a 15ºC. O 
segundo setor corresponde à quase totalidade da área deste 
mapeamento, apresenta pelo menos um mês com temperatura 
média inferior a 15ºC, ocorrência de geadas e média mensal do 
mês mais quente em torno de 22ºC. O terceiro setor é 
representado pelas superfícies mais elevadas e apresenta pelo 
menos um mês com temperatura média inferior a 10ºC, estando a 
temperatura média anual entre 12º e 15ºC e a do mês mais 
quente, em torno de 20ºC. 

Também relacionadas às características climáticas desta área 
estão o predomínio do intemperismo químico, a cobertura vegetal 
de floresta e os diferentes estágios de pedogênese observados 
nos solos. Por outro lado, o desenvolvimento destas variáveis 
depende também, das correlações diretas e/ou indiretas 
existentes entre elas e entre outras variáveis componentes do 
sistema. As categorias de relevo identificadas serão analisadas a 
seguir: 

 
2.5.1.1 – Modelados de acumulação litorânea 

Os modelados pertencentes a esta categoria correspondem à 
Região Geomorfológica Planícies Costeiras identificada no 
mapeamento geomorfológico. Representam uma área de 
sedimentação quaternária, cujo relevo apresenta-se sob a forma 
de planícies e terraços marinhos (Am) e fluviomarinhos (Afm), com 
declividade entre 0º e 2º. Os modelados eólicos têm ocorrência 
localizada, com maior expressão na costa oriental da ilha de 
Santa Catarina – Lagoa da Conceição e nas praias de 
Moçambique e Ingleses, onde formam pequenos campos de 
dunas. 

Os relevos que compõem esta categoria apresentam-se 
geralmente como áreas planas, pedogenizadas e bem drenadas. 
As áreas brejosas ou sujeitas a inundações têm pequena 
ocorrência e restringem-se a setores próximos à linha de costa ou 
à desembocadura de rios. 

A fraca declividade do relevo, associada à constituição das 
formações superficiais arenosas e argilo-arenosas 
predominantemente, favorece o escoamento freático, embora 
localmente a pouca consolidação dessas formações possibilite o 
escoamento concentrado, dando origem a pequenos sulcos na 
superfície, especificamente quando esta acha-se desprotegida de 
vegetação ou quando encontra-se sob interferência antrópica. Em 
condições naturais ou de adequada utilização, a atuação dos 
processos modeladores do relevo é de fraca a média intensidade, 
caracterizando a área como morfodinamicamente estável, uma 
vez que a mesma acha-se recoberta por solos em diferentes 
estágios de evolução, o que indica o predomínio da pedogênese 
sobre a morfogênese. 

Nesta área, a ocorrência de problemas ambientais está 
significativamente ligada à existência de sítios urbanos, sendo que 
o principal impacto diz respeito às questões de assoreamento e 
poluição dos corpos líquidos, com consequente desaparecimento 
da fauna e flora específicas destes ambientes, e às questões de 
escoamento pluvial desses centros. Neste caso, verifica-se na 
área a expansão de sítios urbanos tradicionais e a implantação de 
projetos urbanos ligados ao turismo de verão. A localização 
destes centros se dá principalmente nas partes mais baixas da 
planície marinha e nas áreas de atuação de processos 
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fluviomarinhos, como desembocaduras de rios e córregos. Estes 
aspectos favorecem a ocorrência de alagamentos ou cheias, nos 
períodos de maior pluviosidade, uma vez que as obras de 
revestimento urbano favorecem a concentração das águas, para a 
qual os sistemas de escoamento não foram dimensionados ou 
redimensionados. A presença do lençol freático a pouca 
profundidade, a subida periódica do nível das águas dos rios e 
córregos próximos, coincidindo com marés altas e ainda a retirada 
da cobertura vegetal e execução de cortes nas vertentes de 
elevações circunvizinhas contribuem para o agravamento da 
situação. Em janeiro de 1983, todos os centros urbanos, turísticos 
ou não, do litoral de Santa Catarina foram atingidos pelo processo 
de alagamento descrito acima, que ocasionou danos 
consideráveis e de elevado custo para os municípios. 

As áreas junto à linha de costa, compostas por restingas, 
dunas, faixas de praias, mangues e outras formas típicas, se 
individualizam devido ao permanente trabalho de abrasão e/ou 
sedimentação aí ocorrentes. A ação e intensidade destes 
processos conferem a elas uma dinâmica morfológica instável. 
Igual dinâmica é observada ao longo dos rios que drenam a 
Região Geomorfológica Planícies Costeiras, onde as variações do 
regime hidrológico acarretam desgaste, transporte e deposição de 
sedimentos, implicando mudança das feições geomorfológicas e 
caracterizando a área como instável, com forte intensidade dos 
processos. Estas são também as áreas que apresentam maior 
possibilidade de desequilíbrio ambiental, quando de sua 
ocupação, uma vez que sua utilização implica na alteração da 
paisagem natural, que em consequência poderá ativar e/ou 
acelerar os processos morfogenéticos próprios do ambiente.  

Na condição de instabilidade, os processos morfogenéticos de 
atuação mais significantes referem-se aos eólicos, sendo no 
entanto especialmente restritos, conforme exposto acima. Nestas 
áreas, a ação combinada dos ventos sul e nordeste forma 
pequenos campos de dunas, cuja altura dificilmente ultrapassa 5 
m. A associação de dunas e cordões dunares com uma cobertura 
vegetal rarefeita ou inexistente confere à área a condição de forte 
instabilidade morfodinâmica. Desta forma, todo e qualquer 
processo de manejo levado a efeito deve ser compatível com sua 
dinâmica ambiental, a fim de que o processo não seja acelerado, 
pondo em risco os balneários, que ocorrem nas proximidades. 

 
2.5.1.2 – Modelados de acumulação fluvial 

Na Folha SG.22 Curitiba, é restrita a ocorrência de grandes áreas 
de acumulação fluvial, devido à tendência ao encaixamento que 
se observa na maioria dos rios que as drenam. No mapa 
geomorfológico, estes modelados correspondem às planícies (Af) 
e terraços (Atf) e localizam-se nos altos cursos dos rios que 
drenam os planaltos e nos baixos cursos dos rios que correm para 
o litoral. Maior representatividade de ocorrência verifica-se para os 
rios Iguaçu, Tibagi, Iapó, Ribeira do Iguape, Itapocu, Itajaí-Açu e 
afluentes. 

Neste modelado, as áreas de planície, comportando os canais 
e as várzeas, apresentam escoamento concentrado fluvial com 
solapamentos das margens e cheias periódicas, ligados à 
dinâmica natural do rio ou às alterações antrópicas no curso do 
rio, do tipo retificação do canal, barragens, etc. Em ambos os 
casos, a atuação dos processos é de forte intensidade, dando à 
área a condição de instabilidade morfodinâmica. 

As áreas de terraços apresentam-se bem drenadas, através 
do escoamento freático que é favorecido pela baixa declividade do 
relevo – entre 0º e 2º. No entanto, quando a variação textural das 
formações superficiais (arenosas, areno-argilosas, argilosas e 
com cascalho) se combina com a elevação do nível do lençol 
freático, diminuindo assim a permeabilidade, pode ocorrer 
escoamento superficial difuso, que localmente passa a 
concentrado, originando na superfície sulcos e ravinas. Também a 
ação antrópica pode desencadear o processo de escoamento 
concentrado, assim como intensificá-lo. Em condições naturais ou 
mesmo de ocupação controlada, os processos ocorrentes na área 
são de fraca a média intensidade e refletem um relevo sob 
condições de boa estabilidade morfodinâmica. 

Nas folhas em questão, a ocupação dos modelados de 
acumulação fluvial remonta ao início da colonização estrangeira 
no sul do Brasil, quando, pela facilidade de penetração, produção 
e comunicação, as vilas e núcleos populacionais foram sendo 
implantados nas margens dos principais rios da área. A partir de 
então, foram se desenvolvendo e dando origem a importantes 
centros urbanos. Em conseqüência, verifica-se hoje uma intensa 

ocupação dessas áreas, cuja principal característica é dada pelo 
desmatamento generalizado dos fundos de vales, vertentes e 
cabeceiras de drenagem, que acarreta, nos períodos de maior 
precipitação, uma intensificação dos processos de escoamento 
superficial, resultando em enchentes na planícies aluvial e 
excepcionalmente nos baixos terraços, em níveis anteriormente 
não atingidos. Um exemplo disso foram as acumulações que 
castigaram os vales do Itajaí-Açu, Iguaçu e Ribeira do Iguape 
principalmente durante junho e julho de 1983. 

A facilidade de implantação de sítios urbanos nestes 
modelados nem sempre se reflete positivamente no seu 
desenvolvimento, já que a implantação e manutenção dos 
serviços básicos, tais como água, esgoto, luz, rodovias, 
edificações e outros, é dificultada pela presença do lençol freático 
permanentemente elevado e agravado por cheias periódicas, 
causadoras de danos de alto custo. 

Além dos centros urbanos, outras ocupações são significantes 
na área. Referem-se à agricultura e pecuária nas planícies e 
baixos terraços dos rios Ribeira do Iguape, Itajaí-Açu e Iapó, e à 
exploração de argila, areias e cascalhos, utilizados na atividade 
ceramista e na construção civil, nos vales dos rios Iguaçu, Tibaji, 
Itajaí-Mirim e Tijucas. Nestes casos, os maiores reflexos da 
instabilidade morfodinâmica é para a agricultura, principalmente a 
cíclica, sujeita a perda total por ocasião das cheias. Os vales dos 
rios Ribeira do Iguape (baixo curso) e Itajaí-Açu e seus afluentes 
são os que apresentam maior grau de aproveitamento (Est. 2.XVI 
B), sendo estes últimos também os mais suscetíveis a enchentes, 
embora se tenha levado a efeito a construção de inúmeras obras 
de represamento, na tentativa de minimizar tal problema. 
Associado à execução dessas obras, desenvolve-se atualmente 
na bacia do rio Itajaí-Açu o Projeto Nacional Pró-Várzea, que visa 
o aproveitamento racional e potencial de suas várzeas. 

 
2.5.1.3 – Modelados de aplanamento inumado 
 
Os modelados que compõem esta categoria correspondem aos 
aplanamentos retocados e degradados inumados legendados 
como Pri e Pgi no Mapa Geomorfológico, localizados em duas 
unidades geomorfológicas: Planalto de Curitiba, no setor referente 
à bacia de Curitiba, e Planalto dos Campos Gerais. 

O relevo nesta categoria apresenta fraco entalhe da 
drenagem, baixo grau de declividade (2º a 5º) e está recoberto por 
formações superficiais constituídas de colúvios e alteritos, de 
textura predominantemente argilosa e espessura variável (1,5 a 5 
m). Sobre estas formações, a pedogênese encontra-se bastante 
evoluída, dando origem a solos do tipo Latossolo, 
dominantemente. 

A baixa declividade do relevo faz predominar na área o 
escoamento freático, embora nos períodos de maior precipitação 
possa ocorrer escoamento superficial difuso. Em condições 
naturais, este escoamento tem curta duração e pequena 
intensidade, não chegando a transportar quantidades significantes 
do material superficial. Desta forma, quando perduram as 
características naturais, a área apresenta-se sob condições de 
estabilidade morfodinâmica, sendo a atuação dos processos 
morfogenéticos de fraca intensidade. 

As características naturais da área – baixa declividade, 
formações superficiais espessas, solos férteis e distribuição 
regular da precipitação são favoráveis à ocupação, especialmente 
referente à agricultura. No entanto, a ocupação não planejada, 
com uso de técnicas inadequadas, pode levar setores desta área 
à condição de instabilidade morfodinâmica, através da 
intensificação dos processos erosivos. A retirada da cobertura 
vegetal, expondo o solo, e o seu revolvimento com fins agrícolas 
favorecem o escoamento superficial difuso de forma generalizada, 
ocasionando a erosão laminar já que as partículas componentes 
dos solos acham-se pouco coesas na superfície desprotegida. 
Quando o escoamento difuso atinge pequenas depressões do 
relevo naturais ou antrópicas, as águas de escoamento tendem a 
se concentrar, adquirindo maior capacidade de erosão e 
transporte, originando na superfície sulcos e ravinas. Nestas 
áreas, a intensidade dos processos morfogenéticos é média, 
sendo que em determinadas épocas do ano passa a forte, quando 
há coincidência do período de maior intensidade e duração da 
precipitação com o preparo do solo para semeadura. 

Além da utilização agrícola, as condições naturais desta 
categoria são igualmente favoráveis à expansão dos centros 
urbanos aí localizados, bem como para a implantação de acessos 
viários e demais obras básicas. Nestes casos, a variável de maior 
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peso é representada pelo relevo que, sendo de baixa energia, não 
oferece obstáculos maiores para sua utilização. 

 
2.5.1.4 – Modelados de aplanamento desnudado 

Esta categoria é composta por superfícies de aplanamento, as 
quais estão representadas no mapeamento geomorfológico pelas 
letras símbolos Pgu, Pru e P. A principal característica 
diferenciadora da categoria anterior refere-se às formações 
superficiais, que nesta são menos encontradas, qualificando a 
área como desnudada ou exumada. 

Estes modelados têm pouca expressão espacial em relação 
ao total mapeado e acham-se setorizados nas regiões 
geomorfológicas Planaltos das Araucárias, Planalto das Missões, 
Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina e Patamar Oriental da 
Bacia do Paraná. 

Geomorfologicamente, caracteriza-se por apresentar um 
relevo de baixa energia (grau de declividade entre 3º e 5º), de 
onde sobressaem ressaltos topográficos, morros residuais, 
afloramentos rochosos e dales. Recobrindo estas formas, ocorrem 
colúvios, às vezes soterrando linhas-de-pedra descontínuas, e 
material de alteração de pequena espessura (< de 1 m), de cor 
acinzentada e textura variável. 

Os processos morfogenéticos que ocorrem nesta categoria 
atuam de maneira diferenciada, devido às variações 
geomorfológicas e à ocupação humana. 

Assim, a maior parte da área, que corresponde àquela onde 
ocorre o recobrimento de formações superficiais, embora de 
pequena espessura (0,5 a 1,0 m), o escoamento pluvial se dá pela 
combinação do freático com o difuso lento, que pode evoluir para 
concentrado nas áreas submetidas à ação antrópica. Estas 
formações dão origem a solos poucos evoluídos, 
predominantemente do tipo Cambissolos, recobertos por uma 
vegetação contínua, constituídos principalmente por Savana. A 
ocorrência dessas características é indicadora de um estágio de 
transição onde predomina o equilíbrio entre morfogênese e 
pedogênese, tendendo para estabilidade morfodinâmica, desde 
que mantidas as condições naturais vigentes. No momento em 
que se processa a ocupação dessas áreas, facilmente seu 
equilíbrio precário pode ser rompido. Sua utilização para fins 
agrícolas é a que exige maiores cuidados, tendo em vista que tal 
prática implica a retirada da vegetação e o revolvimento e 
exposição do solo aos agentes erosivos. De um modo geral, a 
ocupação para pecuária extensiva que constitui a atividade 
econômica principal da área não reflete negativamente no 
ambiente. Só localmente observam-se terraceamento e sulcos, 
provocados pelo pisoteio constante dos animais. 

Nas áreas de afloramentos rochosos (lajedos), o escoamento 
predominante é do tipo concentrado, adquirindo nos pequenos 
cursos de água desenvolvidos sobre leito rochoso, caráter 
torrencial durante os períodos de maior intensidade da 
precipitação. Nesta área, a forte intensidade dos processos 
morfogenéticos não permite a manutenção de formações 
superficiais significantes, impossibilitando desta forma a formação 
de solos evoluídos e, em contrapartida, caracterizando a área 
como morfodinamicamente instável. A restrita ocorrência de Solos 
Litólicos é parcialmente preservada, devido à cobertura de Savana 
existente. 

 
2.5.1.5 – Modelados de dissecação muito fraca 

Os modelados componentes desta categoria acham-se 
disseminados em quase todas as unidades geomorfológicas deste 
mapeamento, totalizando, em termos espaciais, a maior categoria. 

O relevo apresenta formas baixas, convexizadas, às vezes 
caracterizando-se como lombas com interflúvios largos e 
compridos, e outras vezes como colinas amplas, ambas de 
vertentes longas, grau de declividade entre 5º e 10º e densidade 
de drenagem grosseira. Os vales em sua maioria são largos e 
rasos, com incisões variando entre 20 e 80 m. A ocorrência de 
dales é observada em toda a área, onde funcionam como 
depressões brejosas, que muitas vezes correspondem à área de 
nascente de pequenos rios. Localmente, ocorrem afloramentos 
rochosos, ressaltos topográficos, relevos residuais e formas 
ligadas à erosão acelerada, como sulcos, ravinas e voçorocas. 

Estas formas acham-se recobertas por formações superficiais 
constituídas por colúvios e/ou material de alteração, comumente 
espessos (> 3 m), que dão origem a solos bem desenvolvidos do 
tipo Latossolos. Em segmentos localizados nas unidades 

geomorfológicas Planalto de Lages e Planalto dos Campos 
Gerais, esta cobertura torna-se mais delgada (1 a 3 m), sobre as 
quais os solos são menos desenvolvidos, geralmente 
Cambissolos e raramente Solos Litólicos. Quanto à cor e textura, 
são variáveis, sendo que para a última predominam as argilosas e 
as areno-argilosas, de acordo com a constituição litológica da 
área. Frequentemente este material está sobreposto a delgadas 
linhas-de-pedra descontínuas e de composição variável, incluindo 
fragmentos de crosta. Outros depósitos rudáceos têm ocorrência 
restrita. 

Em condições naturais, a atuação dos processos 
morfogenéticos é representada pelo escoamento freático como o 
mais importante, pelo escoamento superficial difuso lento e 
esporádico e pelos movimentos de massa lentos do tipo reptação. 
Desta forma, a predominância de solos bem desenvolvidos, 
associados a uma cobertura vegetal natural, a um modelado da 
baixa energia e a processos de fraca intensidade, classifica a área 
como morfodinamicamente estável, com a pedogênese 
sobrepondo-se à morfogênese. 

No momento em que a área é submetida à ação antrópica, 
esta estabilidade é rompida, uma vez que sua ocupação implica 
mudança no meio natural. Estas mudanças, por sua vez, podem 
favorecer o desenvolvimento de processos erosivos de caráter 
acelerado, tais como escoamento difuso com erosão laminar, 
escoamento concentrado com sulcos, ravinas e voçorocas, além 
de movimentos de massa que levam a área à condição de forte 
instabilidade morfodinâmica. 

A condição de instabilidade é hoje observada na maior parte 
dos modelados desta categoria, principalmente nas unidades 
geomorfológicas Planaltos Rebaixados e Planalto de Santo 
Ângelo, sendo resultante da excessiva utilização do solo, levada a 
efeito nas últimas décadas. Favorecida por um relevo de baixa 
energia, com solos profundos e férteis e com a valorização 
comercial de novas culturas, como a soja, e a expansão de outras, 
como o trigo, estas áreas foram submetidas à exploração máxima 
de suas potencialidades. Tal exploração refere-se à utilização, ano 
após ano, de extensas áreas mecanicamente trabalhadas, o que 
implica no revolvimento e exposição das camadas superiores do 
solo. Em consequência, verifica-se a ocorrência generalizada de 
erosão por processos de escoamento superficial, evidenciada pela 
erosão laminar e pela erosão em sulcos e ravinas, responsáveis 
pelo truncamento e decapitação dos solos e pela deposição 
destes sedimentos nas baixadas, estradas e corpos líquidos. As 
voçorocas têm ocorrência restrita, em nível pontual, e 
desenvolvem-se a partir dos sulcos e ravinas, nas áreas de 
litologias arenosas de alta friabilidade – formações Caiuá e 
Tupanciretã. Na área da cobertura sedimentar da região de 
Castro, as voçorocas acham-se estabilizadas, como pode ser 
observado. A presença dessas formas, apesar de se 
apresentarem estabilizadas, permite sugerir que o processo pode 
ser reativado, o que requer técnicas adequadas no manejo da 
área. 

Por outro lado, a baixa energia do relevo nesta categoria, 
favorece também o desenvolvimento e expansão dos sistemas 
urbanos e viário. No entanto, a dinâmica agrícola à qual a área foi 
submetida exigiu a implantação e expansão dessas obras, nem 
sempre de forma adequada à natureza dos processos 
morfogenéticos atuantes. Assim, é comum se observarem sulcos 
e ravinas profundas, tanto nas áreas urbanas como nas rurais, 
ligadas à abertura de acessos rodoviários, que normalmente 
favorecem uma maior concentração das águas de escoamento 
superficial. 

A partir de 1975, principalmente, alguns municípios do Estado 
do Paraná (Campo Mourão, Goio-Erê, Toledo, Palotina, Cascavel, 
Renascença e Ponta Grossa, entre outros) inclusos nesta 
categoria de relevos integram planos de proteção ao solo e 
controle da erosão, levados a efeito pelo governo federal e 
estadual, através das leis 6.225 de 14.07.75 e programas 
especiais como o PROICS – Programa Integrado de Conservação 
de Solos. Tais medidas visam a ampliação da área conservada e 
a formação de uma infraestrutura técnica que permita ao agricultor 
a realização das práticas conservacionistas adequadas. 

 
2.5.1.6 – Modelados de dissecação fraca 

Os modelados pertencentes a esta categoria acham-se 
distribuídos, de modo descontínuo, por toda a área mapeada, na 
forma de pequenos setores. Nas unidades geomorfológicas 
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Planalto de Curitiba e Planalto de Guapiara – Ibiúna é onde 
alcançam maior expressividade. 

Nestas áreas, o relevo é representado por formas 
convexizadas, conformando colinas de extensões variáveis e 
separadas por vales largos e rasos, de incisões entre 20 e 80 m, 
classificando os modelados como possuidores de uma densidade 
média de canais. As vertentes são medianamente curtas, dando 
um grau de declividade entre 10º e 18º. As características 
densidade de drenagem e declividade das vertentes são as 
responsáveis pela individualização destes modelados como 
categoria independente, em relação à categoria anterior. 

A atuação dos processos morfogenéticos, quando a área 
mantém-se sob condições naturais, é fraca e restringe-se 
dominantemente, ao escoamento freático e aos movimentos de 
massa lentos (reptação). O escoamento superficial difuso ocorre 
localmente, em períodos de maior intensidade da precipitação, 
especificamente nas áreas de menor espessura das formações 
superficiais. Sob a atuação conjunta destes processos, a área 
caracteriza-se como morfodinâmica estável. Esta condição de 
estabilidade não é verificada para as áreas já ocupadas pelo 
homem. A retirada da vegetação natural, quer seja para fins 
agrícolas, pecuários, urbanos ou mesmo na implantação de 
estradas, favorece os processos de escoamento superficial 
concentrado que, agindo sobre o material exposto, às vezes 
revolvido, possibilita o aparecimento de sulcos nas vertentes. Isso 
faz com que, sob ocupação humana, os relevos desta categoria 
sejam levados à condição de instabilidade morfodinâmica. Apesar 
disso, não há grandes limitações nem cuidados especiais para o 
uso da área, do ponto de vista geomorfológico. 

 
2.5.1.7 – Modelados de dissecação medianamente fraca 

A maior ocorrência de modelados desta categoria corresponde à 
Unidade Geomorfológica Colinas do Baixo Ribeira do Iguape e 
parte sul da Unidade Geomorfológica Planalto de Curitiba. Nas 
demais unidades geomorfológicas localizadas na parte leste da 
folha, esses modelados ocorrem em menor quantidade e de modo 
descontínuo. 

O relevo da área é modelado por grande número de canais, 
que correspondem a uma densidade de drenagem fina, resultando 
em pequenas colinas, com vertentes de declividade entre 18º e 
30º, as quais às vezes apresentam-se convexizadas. As colinas 
estão separadas por vales abertos, comumente entulhados, cujas 
incisões variam de 20 a 80 m. Recobrindo estas formas, ocorrem 
formações superficiais constituídas de material de alteração e/ou 
colúvio, sob o qual às vezes ocorrem linhas-de-pedra ou outros 
depósitos rudáceos. A cor e textura deste material são variáveis 
de acordo com a localização e constituição litológica da área, com 
predomínio dos sedimentos argilo-arenosos e areno-argilosos. A 
espessura varia entre 1 e 5 m, sendo que, na Unidade 
Geomorfológica Colinas do Baixo Ribeira, nas áreas de ocorrência 
da Formação Pariquera-Açu, atinge até 10 m. 

Sob condições naturais, os modelados desta categoria 
apresentam-se morfodinamicamente estáveis, sendo os 
processos atuantes (escoamento freático combinado com o 
escoamento superficial difuso lento) de fraca intensidade, 
possibilitando o predomínio da pedogênese sobre a morfogênese, 
aspecto verificado pela ocorrência generalizada de solos 
evoluídos (Podzólicos) e medianamente evoluídos (como os 
Cambissolos). Quando da interferência antrópica, este equilíbrio 
pode ser rompido, levando o local à instabilidade, especialmente 
quando a vegetação é retirada, favorecendo o escoamento 
concentrado e movimentos de massa localizados. Em sua maioria, 
as áreas desta categoria se mantêm estabilizadas, em função da 
existência de cobertura vegetal primária e secundária, e também 
da baixa ocupação que preferencialmente a utiliza para culturas 
permanentes ou pecuária. Do ponto de vista geomorfológico, a 
utilização destes modelados não apresenta grandes limitações 
desde que as técnicas de manejo sejam adequadas às 
características locais. Também há poucas restrições à expansão 
dos sítios urbanos, e à implantação e conservação de estradas, 
que localmente podem necessitar da construção de obras de 
engenharia. 

 
2.5.1.8 – Modelados de dissecação média 

Em termos da área, esta é a menor categoria deste mapeamento. 
Compõe-se de pequenos segmentos, localizados na Unidade 

Geomorfológica Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga e no 
limite entre as folhas mapeadas e a Folha SF.22 Paranapanema. 

A esta categoria correspondem modelados de colinas 
convexo-côncavas, separadas por vales de vertentes com 
declividade entre 10º e 18º e aprofundamento de drenagem entre 
81 e 170 m. A drenagem é representada por pequeno número de 
canais, caracterizando-se como grosseira. Esses elementos 
permitiram a individualização desses relevos como uma categoria. 
As formações superficiais correspondem a material de alteração 
e/ou colúvios, com espessura, cor e textura variável, sobre as 
quais ocorrem solos em diferentes estágios de evolução – 
Podzólicos, Cambissolos e Solos Litólicos. 

Semelhante aos modelados de dissecação fraca (item 
2.5.1.6), esta categoria apresenta-se sob condições naturais 
morfodinamicamente estáveis, sendo que os processos atuantes 
(escoamento freático, superficial difuso e reptação) são de fraca 
intensidade. Já nas áreas ocupadas antropicamente, verifica-se 
uma intensificação dos processos morfogenéticos, representados 
principalmente pelo escoamento concentrado das águas pluviais. 
A intensificação destes processos está relacionada com o 
aprofundamento dos vales e com o grau de declividade de suas 
vertentes. Por sua vez, estas variáveis constituem também as 
principais características limitantes para a ocupação desse relevo, 
no que se refere a utilização agrícola, urbana ou viária. 

 
2.5.1.9 – Modelados de dissecação medianamente forte 

Os modelados pertencentes a esta categoria acham-se 
distribuídos por quase toda a área deste mapeamento, sendo que 
na Região Geomorfológica Planalto das Araucárias atingem sua 
maior expressividade. 

As principais características geomorfológicas deste modelado 
consistem nas formas de relevo, que apresentam topos convexos 
de média extensão e vertentes irregulares côncavo-convexas, ou 
em patamares, como ocorre nas áreas de litologias efusivas na 
Região Geomorfológica Planalto das Araucárias. A drenagem é de 
média densidade e acha-se encaixada em vales de 
aprofundamento variando entre 81 e 170 m, dando uma 
declividade para as vertentes de 18º a 30º. Localmente, ocorrem 
nas encostas formas de erosão acelerada, com exposição de 
blocos, formações de sulcos e paleocicatrizes relacionadas a 
movimentos gravitacionais. Recobrindo estas formas, ocorrem 
formações superficiais constituídas por material de alteração e 
colúvios, predominantemente de pequena espessura, embora na 
Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí este material 
chegue a 20 m. Estas formações encontram-se em diferentes 
estágios de evolução pedogenética, originando solos 
principalmente do tipo Solos Litólicos e Cambissolos e 
secundariamente do tipo Podzólicos e Latossolos. Os 
afloramentos rochosos são localizados e mais frequentemente 
observados no segmento superior e intermediário das vertentes. 

Nos relevos mantidos sob condições naturais, cuja área de 
ocorrência é bem inferior à dos relevos onde já se processou a 
ocupação humana, a ação dos processos morfogenéticos é de 
média intensidade, sendo representados pelo predomínio do 
escoamento freático, nas partes menos inclinadas do relevo, como 
nos topos e base de patamares, pelo escoamento superficial 
difuso nos segmentos de maior energia do relevo e nos 
afloramentos rochosos, e pelos movimentos de massa lentos 
(reptação). Nestas áreas, com exceção dos afloramentos 
rochosos, a morfodinâmica é estável, com domínio dos processos 
pedogenéticos. Nas áreas ocupadas antropicamente, o quadro 
morfodinâmico é de instabilidade, sendo dominante a atuação de 
processos morfogenéticos de média intensidade. Estes processos 
referem-se ao escoamento superficial difuso generalizado, ao 
escoamento superficial concentrado e aos movimentos de massa 
rápidos. Nesta área, a atuação destes processos é resultante, 
principalmente, das alterações promovidas na cobertura vegetal. 
Assim, com a ausência da vegetação e a forte inclinação das 
vertentes, há um aumento do potencial das águas de escoamento 
que, agindo sobre material coluvial frequentemente pouco 
consolidado e pouco espesso, acaba removendo-o lentamente, 
resultando na decapitação dos solos, na exposição de blocos 
rochosos e na elaboração de novas formas erosivas, tais como 
sulcos, ravinas e voçorocas. Os movimentos de massa são 
localizados, normalmente de pequenas proporções e decorrentes 
da utilização de encostas em precária estabilidade, como ocorreu 
nos primeiros meses de 1983 na Unidade Geomorfológica Serras 
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do Tabuleiro – Itajaí, em consequência de grandes concentrações 
da precipitação pluviométrica. 

Sob o ponto de vista geomorfológico, as características acima 
expostas, indicam que os modelados desta categoria apresentam 
limitações quanto a sua utilização. No entanto essa utilização se 
torna viável quando a mesma for efetuada levando em 
consideração as particularidades do relevo e consequentemente a 
aplicação adequada de técnicas de manejo. Especificamente, as 
áreas dos patamares são as que se apresentam mais favoráveis 
para as práticas agropecuárias. Nessas áreas, apesar de as 
encostas serem escalonadas, frequentemente ocorrem patamares 
largos e planos, de baixa inclinação, que podem ser usados para 
a agricultura de pequeno porte. Para a implantação e conservação 
das estradas, devem ser observados os locais onde a ocorrência 
das formações superficiais é mais espessa, devendo aí serem 
adotadas medidas de contenção dos processos erosivos. 

 
2.5.1.10 – Modelados de dissecação forte 

Os modelados desta categoria distribuem-se de modo 
descontínuo nas unidades geomorfológicas Patamares do Alto Rio 
Itajaí, Serrania do Ribeira, Planalto de Guapiara – Ibiúna, Serras 
do Tabuleiro – Itajaí e Patamar do Tibagi, onde ocorrem com 
maior expressividade espacial. 

Caracterizam-se por formas de relevo de topos estreitos 
(densidade de drenagem fina) e convexizados, com vertentes 
retilíneas, que atingem um grau de declividade entre 30º e 45º, 
suficientes para a diferenciar das demais categorias. Os vales são 
estreitos e encaixados, com aprofundamentos entre 81 e 170 m. 
As vertentes comumente apresentam cicatrizes de movimentos de 
massa. Estas formas estão recobertas por formações superficiais 
constituídas de material de alteração e colúvios pedogenizados, 
com textura e cor variável, de acordo com a localização e litologia. 
A espessura destas formações está em torno de 1 m, em 
consequência principalmente, da declividade do relevo. Na 
Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí, estas 
formações podem atingir até 5 m ou mais. 

O relevo gradiente das vertentes associado à pequena 
espessura das formações superficiais, são favoráveis ao 
desenvolvimento de processos erosivos acelerados, ligados ao 
escoamento superficial e aos movimentos de massa, que por sua 
vez são capazes de promover a desestabilização morfodinâmica 
da área. No entanto, a presença do recobrimento vegetal, 
raramente mantido em grande parte dos modelados desta 
categoria, interfere na atuação destes processos, amenizando-os 
e consequentemente mantendo a área em condições de 
estabilidade precária. Verifica-se que a manutenção dessa 
estabilidade morfodinâmica está diretamente relacionada às 
características morfológicas da área, uma vez que estas se 
constituem por vertentes íngremes e topos estreitos, que por si só 
funcionam como limitantes para uma ocupação efetiva. Dessa 
forma e sob o ponto de vista geomorfológico, pode-se sugerir para 
a categoria a sua preservação, mesmo porque qualquer tentativa 
de exploração pode ter resultados positivos apenas a curto prazo, 
já que a forte dissecação do relevo é a principal condicionante 
para o desencadeamento de processos erosivos de forte 
intensidade, capazes assim de alterar significativamente a 
dinâmica atual. Exemplos dessa instabilidade foram observados 
nas áreas de maior espessura do regolito na Unidade 
Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí, no primeiro trimestre 
de 1983. Nestes meses, houve períodos de forte concentração de 
chuvas, que nas vertentes devastadas provocaram movimentos 
de massa, embora locais, bastante volumosos, com prejuízos 
significantes para o ambiente natural e para as populações locais. 
 
2.5.1.11 – Modelados de dissecação muito forte 

Os modelados pertencentes a esta categoria acham-se 
setorizados em três unidades geomorfológicas: Planalto 
Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai, compondo a subcategoria A; 
Patamares do Alto Rio Itajaí e Serrania do Ribeira, compondo a 
subcategoria B. 

Na subcategoria A, o modelado é representado por formas de 
topos convexos, podendo por vezes ocorrer topos planos e 
aguçados, cuja largura média é de 500 m. Os vales são 
encaixados, com vertentes escalonadas em patamares, que 
podem ter até 1.000 m de largura. Nestes patamares, ocorrem 
formas relacionadas à erosão acelerada, como anfiteatros 

erosivos, sulcos e acúmulo de blocos rochosos resultantes da 
retirada do material fino. Estas formas estão fitoestabilizadas. 

Na subcategoria B as formas de topo são estreitas e variam 
entre convexas e aguçadas, podendo, por vezes, apresentarem-
se planas, em função de controle estrutural e/ou litológico. Nessa 
subcategoria é comum a ocorrência de escarpas, cristas, barras, 
linhas de cumeada e cornijas. Os vales são encaixados com 
vertentes retilíneas, marcadas por cicatrizes de movimentos de 
massa, geralmente fitoestabilizadas. 

Nesta categoria o aprofundamento da drenagem varia entre 
171 e 250 m, sendo o grau de inclinação das vertentes entre 30º e 
45º. Essas duas variáveis é que permitiram a identificação destes 
relevos como uma categoria. 

As formações superficiais consistem em alteritos e colúvios 
descontínuos e de pequena espessura, em estágios 
predominantemente pouco evoluídos de pedogenização que 
resultam em Cambissolos e Solos Litólicos. Localmente ocorrem 
depósitos de talude e afloramentos rochosos. 

Com relação à cobertura vegetal nesta categoria, verifica-se 
que, na subcategoria A, as áreas mantidas com cobertura vegetal 
natural ou secundária restringem-se aos segmentos escarpados, a 
alguns vales mais profundos e a pequenos setores dispersos 
nestes modelados. Na subcategoria B, essas áreas alcançam 
maior expressividade, principalmente na Unidade Geomorfológica 
Serrania do Ribeira. Nestas áreas mantidas com cobertura 
vegetal, os processos morfogenéticos atuantes são representados 
pelo escoamento freático e superficial difuso lento, por 
movimentos de massa do tipo reptação e, esporadicamente, 
podem ocorrer movimentos de massa rápidos. A fraca intensidade 
destes processos não chega a provocar graves desequilíbrios 
nestas áreas, sendo por isso avaliada como morfodinâmica 
estável. Nas demais áreas, que correspondem à quase totalidade 
da subcategoria A, bem como boa parte da subcategoria B, 
especificamente referente à Unidade Geomorfológica Patamares 
do Alto Rio Itajaí, a intensidade dos processos morfogenéticos 
está diretamente relacionada ao antropismo. Desta forma, verifica-
se uma forte intensidade dos processos de escoamento superficial 
(difuso e concentrado) que, agindo sobre as encostas 
desprotegidas, lava-as do material fino, provocando a decapitação 
dos solos, a exposição e descalçamento de blocos e o surgimento 
de sulcos e ravinas. Igualmente intensos são os movimentos 
gravitacionais que deixam nas encostas cicatrizes características 
de movimentos de massa. A instabilidade dessas áreas é 
especialmente verificada nos períodos de maior intensidade e 
concentração de precipitação, e mais crítica na subcategoria B, 
onde as vertentes retilíneas e a textura das formações superficiais 
favorecem o deslocamento do material encosta abaixo. 

Do ponto de vista da Geomorfologia, os modelados desta 
categoria apresentam limitações quanto a sua utilização. Essas 
limitações são significativamente maiores para a subcategoria B, 
onde uma ocupação extensiva e ou desordenada pode reativar 
e/ou acelerar os processos erosivos comuns em áreas de 
vertentes muito íngremes e de índice pluviométrico elevado, com 
média anual em torno de 1.800 mm. Na subcategoria A, estas 
limitações são menores, devido ao escalonamento das vertentes 
na forma de patamares, que funcionam como barreiras para o 
desprendimento e deslocamento de grandes volumes de material. 
Desta forma, a utilização do nível do patamar, especificamente os 
mais extensos, é viável, desde que considerados os tipos de 
práticas e as técnicas de manejo. 

Nesta categoria, as cidades geralmente se originam ao longo 
dos vales, mas têm sua expansão dificultada pelo relevo íngreme. 
A abertura das estradas implica na construção de obras de 
engenharia, devendo-se utilizar técnicas de contenção de erosão 
apropriadas a encostas íngremes, especialmente onde a 
cobertura de formações superficiais ficar exposta. 

 
2.5.1.12 – Modelados de dissecação extremamente forte 

Os modelados componentes desta categoria representam os 
relevos de maior energia das folhas estudadas, localizadas 
dominantemente na parte leste da mesma, correspondendo às 
principais escarpas e serras que separam o litoral dos planaltos. 
No restante das folhas, estes modelados ocorrem setorizados e 
referem-se a segmentos de vales fortemente dissecados ou ainda 
a escarpamentos interioranos. A maior expressão espacial desta 
categoria é verificada nas unidades geomorfológicas Serras do 
Mar Paranaense e Serras do Tabuleiro – Itajaí. Nas demais 
unidades Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai, 
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Patamares do Alto Rio Itajaí, Planalto de Lages, Serrania do 
Ribeira e Planalto Paulistano, têm ocorrência restrita. 

O relevo se caracteriza por um forte controle estrutural, com 
formas predominantemente aguçadas e ocorrência de escarpas, 
cristas, cornijas, linhas de cumeada e afloramentos rochosos. Os 
vales são estreitos e profundos com mais de 250 m, vertentes 
retilíneas ou escalonadas em patamares, como na Unidade 
Geomorfológica Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai, 
marcadas por paleocicatrizes de movimentos de massa. O 
gradiente destas vertentes é muito alto, com grau de declividade 
superior a 45º. 

As formações superficiais ocorrem na forma de colúvios e 
alteritos descontínuas e de espessura, variando desde algumas 
dezenas de centímetros até mais de uma dezena de metros. 
Acham-se pedogenizadas e correspondem dominantemente a 
solos em baixo estágio de evolução, tais como Solos Litólicos e 
Cambissolos. Afloramentos rochosos e depósitos de talude são 
frequentemente observados. 

A atuação dos processos morfogenéticos na maior parte da 
área desta categoria, está relacionada ao recobrimento florestal 
existente seja ele primário ou secundário, uma vez que o mesmo 
age como protetor do solo, favorecendo o escoamento freático e 
superficial difuso lento. Sob estas condições, a área apresenta-se 
morfodinamicamente estável, mesmo com a ocorrência 
esporádica de algum movimento de massa. Essas ocorrências 
permitem observar que os mesmos estão ligados à atuação 
conjunta da altura e inclinação das vertentes, da espessura das 
formações superficiais e do elevado índice pluviométrico, podendo 
chegar a até 2.000 mm/ano. No entanto, o fato de ocorrerem em 
trechos localizados relaciona-se à preservação da cobertura 
vegetal da área. 

Nas áreas de afloramentos rochosos e naquelas 
antropicamente alteradas, a atuação dos processos 
morfogenéticos se torna muito forte, sendo representada por 
escoamento superficial difuso e concentrado e por movimentos de 
massa do tipo quedas de grânulos, placas fraturadas, blocos, 
escorregamentos rochosos, desmoronamentos, deslizamentos e 
outros, caracterizando estas áreas como morfodinamicamente 
instáveis. 

As principais áreas de instabilidade observadas nesta 
categoria referem-se àquelas cortadas por rodovias, 
especialmente ao longo da BR-116 trecho Paraná – São Paulo e 
BR-277 trecho Curitiba – Paranaguá, como também a da bacia do 
rio Itajaí-Açu, onde a instabilidade está mais relacionada à 
utilização das vertentes para fins agropecuários. 

Do ponto de vista geomorfológico, as características do relevo 
desta categoria tornam a área imprópria para qualquer tipo de 
ocupação, já que as alterações promovidas na cobertura vegetal 
vão levar à reativação e intensificação dos processos erosivos, 
comuns em relevos de alta energia sob condições de clima quente 
e úmido. 

Considerações a respeito da precária estabilidade desta área 
são feitas em trabalhos específicos desenvolvidos por várias 
entidades estaduais, especialmente pela ADEA (Associação de 
Defesa e Educação Ambiental – Paraná), no sentido de alertar 
para a desestabilização através do desmatamento e 
consequências advindas dessa ação, tanto para o meio natural 
como para o homem. 

 
2.5.1.13 – Conclusões  

Para as folhas em questão, a análise das categorias determina 
para a área um quadro morfodinamicamente estável, embora seja 
constituída por diferentes modelados que englobam desde relevos 
aplanados até os de forte energia, constituindo planaltos muito 
dissecados, escarpas e serras. Desta forma, nem a variável relevo 
nos locais de forte declividade funciona como fator de 
instabilidade, uma vez que esta condicionante é amenizada pela 
cobertura vegetal que constitui o principal fator de estabilidade, e 
pela relativa uniformidade das precipitações pluviométricas que 
consequentemente favorecem o desenvolvimento dos processos 
pedogenéticos. 

Assim, a condição de instabilidade morfodinâmica só se 
verifica a partir da ação antrópica, quer seja de caráter urbano ou 
rural. A predominância dos processos morfogenéticos é referente 

à ação das águas de escoamento superficial e movimentos de 
massa, e só é notável a partir da intervenção humana, quando da 
retirada da vegetação. Sua intensidade, maior ou menor, varia em 
função da energia do relevo, da constituição do terreno e das 
técnicas de manejo utilizadas. 

 
2.5.2 – Problemas morfodinâmicos específicos 

Os problemas aqui analisados são de ordem e de grandeza 
variáveis, e foram selecionados em função das características 
morfodinâmicas e da expressividade espacial, que apresentam. 

 
2.5.2.1 – Problemas de assoreamento das baías e reservatórios 

O processo de assoreamento observado nos corpos líquidos, 
como baías, enseadas e reservatórios das folhas em tela, se 
reveste de certo teor crítico no momento em que é analisado sob 
o ponto de vista homem e meio. 

Em função principalmente da baixa energia que apresentam, 
os ambientes de baía, enseada e reservatório se caracterizam 
como áreas propícias à colmatação natural, que pode ser mais ou 
menos rápida, de acordo com o volume de sedimentos 
disponíveis. No momento em que há interferência humana, quer 
através de mudanças nas áreas fornecedoras de sedimentos, 
quer através do lançamento direto de detritos, verifica-se uma 
aceleração do processo, com resultados negativos para os 
sistemas natural e econômico-social. 

Na presente área, aspectos ligados ao assoreamento são 
verificados ao longo de praticamente todo o litoral, e em especial 
para as áreas das baías de Paranaguá, Guaratuba, São Francisco 
ou Babitonga e baías Norte e Sul da ilha de Santa Catarina, 
visualizado através da ocorrência de pântanos, mangues, bancos 
ou baixios, ilhas de barra e outras formas típicas. 

Com relação às áreas de baías, três merecem enfoque 
específico, não apenas pelo grau de assoreamento, mas porque 
este reflete diretamente sobre a atividade econômico-social 
regional. Trata-se da baía de Paranaguá, da baía de São 
Francisco e das baías Norte e Sul (ilha de Santa Catarina). 

No caso da baía de Paranaguá, que compreende vários 
setores com denominação própria, verifica-se um processo de 
colmatação de caráter acelerado, dado pelas características 
naturais: estuário com vales afogados de baixa energia, onde a 
ação das correntes de maré predomina sobre o fluxo fluvial, que 
traz grande volume de sedimentos das vertentes íngremes da 
serra do Mar, que a circunda. Este aspecto se agrava quando da 
retirada da cobertura vegetal, que facilita o transporte do material 
superficial, pela ação das águas do escoamento, para os canais 
que vão dar na baía, entulhando as áreas baixas e os canais de 
navegação. Segundo Bigarella et al. (1978) o aumento do 
processo de colmatagem verificado hoje na baía de Paranaguá, 
coloca em risco as atuais instalações portuárias dos portos de 
Paranaguá e Antonina. A continuidade de operação destes portos 
depende em grande parte da preservação da cobertura florestal 
da Serra do Mar e da aplicação de técnicas de controle da erosão 
nos terrenos agricultáveis. Também representa valor considerável 
a manutenção dos manguezais, que funcionam como as primeiras 
áreas de sedimentação e consequentemente retardam o processo 
de assoreamento dos canais navegáveis e dos ancoradouros. 

Para a baía de São Francisco ou Babitonga, verifica-se um 
processo de assoreamento natural semelhante ao da baía de 
Paranaguá, agravado, em sua parte mais interior, pelo aterro do 
canal do Linguado, construído em função da ligação 
rodoferroviária entre Joinville e a cidade e porto de São Francisco 
do Sul, como pode ser visto na Figura 2.38. As consequências 
advindas da implantação deste aterro dizem respeito à diminuição 
da circulação das águas nesta área, que por sua vez se intensifica 
devido ao despejo direto de grande carga de resíduos urbanos e 
industriais da cidade de Joinville, localizada em sua margem 
ocidental, comprometendo não só a navegabilidade da baía, bem 
como a fauna que representa importante aspecto da economia de 
alguns municípios da região. Também o fechamento da barra do 
canal do Linguado, ligando a ilha de São Francisco ao continente, 
deve-se, em parte, à construção do referido aterro, já que o 
mesmo localiza-se no mesmo canal, em setor apenas um pouco 
mais interiorizado (Fig. 2.39). 
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Nas baías Norte e Sul da ilha de Santa Catarina, o processo 
de assoreamento foi acelerado, nestas últimas décadas, por 
fatores antrópicos de caráter predominantemente urbanos, tais 
como crescimento urbano acelerado, lançamento direto do esgoto 
sanitário e outros dejetos e execução de aterros com objetivos de 
ampliação da área urbana, associados à ausência completa de 
serviços de drenagem. 

Este aspecto pode ser ilustrado com o desaparecimento no 
fim da década de 1950, do porto de Florianópolis, que se 
constituía em um importante terminal marítimo em operação no 
Estado de Santa Catarina. Compreendia expressiva 
movimentação de carga, passageiros, terminal petrolífero e 
atividades pesqueiras, esta última ainda conservando certa 
importância no presente. Atualmente as baías Norte e Sul 
apresentam delgada lâmina de água raramente superior a 3 m, 
com apenas um canal principal responsável pela comunicação 
destas águas com o oceano Atlântico. 

No restante da área, o processo de assoreamento é mais 
significativo nos lagos ou reservatórios construídos com fins 
hidrelétricos e que nestas folhas são expressivos em termos 
numéricos e espaciais, em função das características naturais 
apresentadas pelos rios e da crescente necessidade energética 
da área. 

Nas folhas mapeadas e especialmente na Região 
Geomorfológica Planalto das Araucárias, o aumento do 
desmatamento e o intenso manejo dos solos, inclusive nas 
nascentes de drenagem, favorecem a retirada e transporte de 

grande quantidade de sedimentos pelas águas de escoamento 
superficial, quer na forma de coloides, quer na forma de pequenos 
clastos que permanecem em suspensão ou são depositados ao 
longo do percurso dos rios e nas barragens e lagos. A partir dos 
anos 1960, os rios desta região constituem um dos melhores 
exemplos de transporte de material por suspensão, verificado 
através da variação da cor e tonalidade das águas (transparentes 
a vermelho-barrentas). Essa variação na coloração das águas 
pode ser verificada localmente e é documentada por registro 
fotográfico e por depoimento dos antigos pesquisadores e/ou 
moradores que, ao se instalarem na área, conheceram os rios 
com águas limpas, quase transparentes, só se tornando 
avermelhadas nos períodos de grande precipitação. A partir da 
ocupação agrícola generalizada, estes rios foram adquirindo uma 
coloração avermelhada, mais ou menos forte, resultante da 
quantidade de sedimentos em suspensão na forma de coloides, 
típicos dos sedimentos argilosos resultantes da decomposição das 
rochas efusivas. Essa mudança na cor das águas é atualmente 
observada na grande maioria dos rios e é indicativa da 
intensidade dos processos erosivos e da perda de solo por 
escoamento superficial. Esse processo se intensifica quando a 
utilização dos solos se combina o aumento da declividade do 
relevo e uma maior espessura e menor coesão das formações 
superficiais. 

A sedimentação que ocorre nestes reservatórios tem 
repercussões a médio e longo prazo nas atividades antrópicas, 
através da diminuição do volume de armazenamento de água, 
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com consequências no potencial de geração de eletricidade e no 
abastecimento de água potável, bem como na diminuição do 
tempo de vida útil do reservatório e do equipamento tecnológico. 

O controle do assoreamento dos reservatórios pode em parte 
ser obtido através do levantamento detalhado das condições 
naturais do meio e da interferência humana, não apenas do local 
represado e sim de toda a bacia de captação, uma vez que a 
dinâmica superficial erosão-transporte-deposição passará por 
profundas modificações. É necessário que tal levantamento 

preceda a execução da obra e abarque questões sobre relevo, 
geologia, formações superficiais, capacidade erosiva dos rios, 
ocupação do solo, em que se inclui o tipo e grau de utilização e 
ainda a obra, no que se refere a remobilização de material com a 
abertura de acessos e preparo do terreno. Para os reservatórios 
em funcionamento, tais levantamentos são também importantes 
por fornecerem subsídios capazes de prever e controlar os 
problemas gerados pela erosão e assoreamento. 

 
 

 
 

2.5.2.2 – Problemas de dinâmica fluvial ligados à ação antrópica 

A interferência humana em canais fluviais através de retificações e 
mudanças de traçado podem causar alterações na dinâmica 
fluvial, com consequências dificilmente previstas nos projetos 
iniciais que lhes deram origem. Em sua maioria, estas obras visam 
amenizar ou mesmo sanar problemas ligados a cheias, sem, no 
entanto, considerarem que o equacionamento da cheia no vale 
principal leva a uma retomada erosiva em toda a área da bacia. 
Tal retomada da erosão diz respeito ao aprofundamento e 
alargamento dos talvegues, ao aumento da abrasão nas terras 
adjacentes e sedimentação nas áreas jusantes com assoreamento 
de barras, e ao abaixamento do lençol freático. 

Como interferência desastrosa do homem no equilíbrio fluvial, 
Penteado-Orellana (1976) refere-se ao baixo curso do rio Ribeira 
do Iguape no litoral do Estado de São Paulo, no qual foi efetuada 
uma ligação retilínea oeste-leste, com o objetivo de reduzir o 
comprimento do canal, que fazia longo percurso para norte até 

desaguar no Atlântico (Fig. 2.7). Com a construção do novo canal, 
o perfil longitudinal do rio foi alterado, provocando a aceleração da 
erosão local. Como consequência e em poucos meses, o canal 
que era de poucos metros apresentava dezenas de metros de 
largura, com repercussões de retomada erosiva a montante da 
bacia, deslizamentos de terras, aumento da carga sólida e 
assoreamento da barra na zona portuária. 

Na Folha SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e 
Folha SG.23 Iguape, obras de retificação e mudanças de traçado 
em canais fluviais, além do rio Ribeira do Iguape, são observadas 
em praticamente todas as bacias de drenagem voltadas para o 
Atlântico e em alguns segmentos de rios das áreas de planaltos. 
Nestes casos, os principais objetivos que norteiam estas 
intervenções no meio ambiente natural, são diminuição dos riscos 
de enchentes e incorporação de terras ao sistema agrícola 
produtivo. No litoral de Santa Catarina, estas obras são 
particularmente significativas, devido à grande ocupação que 
ocorre. Assim, ao longo do litoral veem-se importantes bacias de 
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drenagem como a do Cubatão, Itapocu, Itajaí, Tijucas, nas quais o 
canal principal e/ou canais secundários tiveram seus cursos 
alterados (Fig. 2.39), objetivando uma melhor drenagem dos 
terrenos adjacentes, muitos dos quais representam hoje 
importantes áreas produtoras de arroz, cana-de-açúcar, gado 
leiteiro e outros. Paralelamente à perspectiva agrícola, muitos rios 
têm seu curso alterado em função da ocorrência de enchentes. 
Normalmente, estes rios apresentam perfil longitudinal de baixo 
gradiente e significante carga de sedimentos, o que favorece o 
assoreamento das barras e requer manutenção permanente 
através de drenagem. 

De modo geral, constata-se que as implicações advindas da 
mudança de traçado e retificação de canais não são a priori 
consideradas, uma vez que os benefícios são mais importantes a 
curto prazo para as comunidades do que os problemas de erosão 
e sedimentação surgidos com a mudança da dinâmica fluvial. Tal 
situação, no entanto, não invalida sugerir aqui a importância de se 
efetuarem trabalhos de pesquisa anteriores à execução das obras, 
nos quais são levantadas as características atuais da bacia como 
um todo, e com base nelas, prever a dinâmica futura, concluindo 
sobre as alterações possíveis nos canais. 
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ESTAMPA 2.I 
 

 
 

A – Cuesta da Serrinha. A escarpa que limita o Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga (à 
direita) o Planalto de Curitiba (à esquerda) corresponde a uma cuesta, com cornija retilínea e 

talude de inclinação moderada. Sudeste de Itapeva (SP). Folha SG.22-X-B. Maio/1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Cataratas do Iguaçu. O rio Iguaçu, próximo a sua confluência com o rio Paraná, apresenta 
quebra brusca em seu perfil, resultante da mudança do nível de base, representado pelo 

Paraná. Sudeste de Foz do Iguaçu (PR). Folha SG.21-X-D. Abril/1979. 
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ESTAMPA 2.II 
 

 
 

A – Alto terraço do rio Piquiri. Nível de terraço já dissecado, composto por material grosseiro, 
indicativo de uma fase torrencial no regime do rio. Sul de Francisco Alves (PR). Folha SG.22-V-

A. Novembro/1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Voçoroca. A ação antrópica em relevos recobertos por formação superficial friável provoca 
erosão acelerada. Sul de Palmeira das Missões - RS. Folha SG.22-Y-C. Novembro/1981. 

 



 429 

ESTAMPA 2.III 
 

 
 

A – Planalto dos Campos Gerais. Relevo caracterizado por modelado de aplanamento, com 
depressões brejosas (dales) de formas variadas, podendo ou não conter água. Norte de 

Palmas (PR). Folha SG.22-Y-B. Abril/1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Sulcos em encostas cultivadas. A intensa utilização dos solos desencadeia processos 
erosivos acelerados, apesar de o relevo apresentar vertentes de fraca declividade. Próximo a 

Pato Branco (PR). Folha SG.22-Y-A. Novembro/1979. 
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ESTAMPA 2.IV 
 

 
 

A – Quedas no rio Chapecó. O trabalho fluvial sobre os derrames de rochas efusivas possibilita 
o aparecimento de quedas-d’água, como as do rio Chapecó. Abelardo Luz (SC). Folha SG.22-

Y-B. Novembro/1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Encostas em patamares. A dissecação agindo sobre as rochas efusivas resulta em um 
relevo com vertentes em patamares. Vale do rio Uruguai ao sul de Chapecó (SC). Folha 

SG.22-Y-C. Abril/1979. 
 



 431 

ESTAMPA 2.V 
 

 
 

A – Estreitamento do rio Uruguai. O controle estrutural provoca uma mudança no curso do rio, 
que passa a correr em um canal estreito e profundo. Próximo a Marcelino Ramos (SC). Folha 

SG.22-Y-D. Abril/1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Estreitamento do rio Uruguai. Novamente, o controle estrutural interfere no curso do rio, 
originando uma queda lateral no mesmo. Nordeste de Tenente Portela (PR). Folha SG.22-Y-C. 

Abril/1979. 
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ESTAMPA 2.VI 
 

 
 

A – Escarpa erosiva. A erosão diferencial originou um escarpamento que limita os Patamares 
do Alto Rio Itajaí (em primeiro plano) do Planalto de Lages (ao fundo). Sudeste de Otacílio 

Costa (SC). Folha SG.22-Z-C. Abril/1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Dissecação no vale do Rauen. O elevado gradiente deste rio possibilitou uma dissecação 
homogênea com densidade média da drenagem e vales profundos. Sudeste de Santa Cecília 

(SC). Folha SG.22-Z-C. Novembro/1979. 
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ESTAMPA 2.VII 
 

 
 

A – Rio Canoas. O rio apresenta área de acumulação fluvial ladeada e vertentes abruptas. Esta 
área é aproveitada para agricultura. Próximo a Águas Brancas (SC). Folha SG.22-Z-C. 

Abril/1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Cornijas ruiniformes. As cornijas de arenitos terminam em rampas, que caem em direção a 
uma área alagada. Sudeste de Ponta Grossa (PR). Folha SG.22-X-C. Março/1981. 
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ESTAMPA 2.VIII 

 

 
 

A – Rio Tibagi. Próximo a área de nascente, este rio elaborou um cânion resultante de sua 
adaptação a uma junta estrutural. BR-277 a noroeste de São Luiz do Purunã (PR). Folha 

SG.22-X-C. Novembro/1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Rio Iguaçu. Segmento meandrante do rio em área de acumulação fluvial, onde se 
observam meandros abandonados. Próximo à confluência do rio Negro. Folha SG.22-X-C. 

Abril/1979. 
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ESTAMPA 2.IX 
 

 
 

A – Salto Barão do Rio Branco. O rio dos Patos, ao cruzar uma soleira de rochas efusivas, 
apresenta uma queda-d’água. Norte de Prudentópolis (PR). Folha SG.22-X-C. Março/1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Formação Pariquera-Açu. Material inconsolidado truncado a rocha alterada. Da base para 
o topo, observa-se a rocha alterada, material rudáceo e uma sequência de material argiloso, 
síltico e arenoso. Este depósito acha-se em posição interfluvial. Próximo a Pariquera-Açu. 

Folha SG.23-V-A. Março/1982. 
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ESTAMPA 2.X 
 

 
 

A – Formação Pariquera-Açu. Ao longo do rio Ribeira do Iguape, esta formação corresponde 
ao alto terraço do rio, formado por material rudáceo com intercalação de areias quartzosas e 

lentes de argila. Próximo a Eldorado (SP). Folha SG.22-X-B. Março/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Paralelismo de cristas. A disposição das cristas é indicativa de um relevo com 
características apalacheanas. Nordeste de Ribeira (SP). Folha SG.22-X-B. Maio/1979. 
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ESTAMPA 2.XI 
 

 
 

A – Rio São João. No sopé da Serra do Mar Paranaense, este rio apresenta uma grande 
quantidade de seixos e blocos rochosos depositados em seu leito. Norte de Garuva (SC). Folha 

SG.22-X-D. Junho/1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Voçorocas estabilizadas. A presença de formas resultantes de erosão acelerada apesar de 
já estarem estabilizadas é indicativa da instabilidade morfodinâmica da área. Leste de Castro 

(PR). Folha SG.22-X-A. Maio/1979. 
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ESTAMPA 2.XII 

 

 
 

A – Paleopavimento. Depósito detrítico resultante de oscilações climáticas, recoberto por 
material coluvial. Próximo a Balsa Nova - RP. Folha SG.22-X-C. Março/1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Cristas. Relevo característico da Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro – Itajaí 
mostrando vertentes íngremes e vales profundos. Leste de Rancho Queimado (SC). Folha 

SG.22-Z-D. Agosto/1978. 
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ESTAMPA 2.XIII 
 

 
 

A – Campo de blocos. A exposição dos blocos rochosos é consequência da ação do 
escoamento superficial. Sul de Biguaçu (SC). Folha SG.22-Z-D. Agosto/1981.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Formação Itaipava. Depósito detrítico correspondendo ao Membro Canhanduba, composto 
de rudáceos intercalados por lentes de areias arcosianas e argilas. Sul de Itajaí (SC). Folha 

SG.22-Z-B. Agosto/1981. 
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ESTAMPA 2.XIV 
 

 
 

A – Anfiteatro de erosão. Cicatriz resultante de movimentos de massa subatuais. Sul de São 
Bonifácio (SC). Folha SG.22-Z-D. Agosto/1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Crosta ferruginosa. Ocorrência in situ de crosta ferruginosa sobre a rocha alterada. Este 
material é frequente no Planalto dos Campos Gerais. Leste de Campos Novos (SC). Folha SG 

22-Y-D. Outubro/1978. 
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ESTAMPA 2.XV 
 

 
 

A – Formação Guabirotuba. Depósito semi-consolidado composto por material rudáceo, 
argilitos e arenitos arcosianos, truncando a rocha alterada. Próximo a Campo Largo - PS. Folha 

SG.22-X-C. Março/1981. 
 
 
 
 
 

 
 

B – Linha-de-pedra. Esta linha é composta por fragmentos de 
crosta ferruginosa, recoberta por material coluvial. Leste de 

Campos Novos (SC). Folha SG.22-Y-D. Outubro/1978. 
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ESTAMPA 2.XVI 
 

 
 

A – Terraço marinho. Esculpido em arenitos mal consolidados de coloração castanho-
ferruginosa pertencentes a antigos manguesais. Este material corresponde à “piçarra”. Entre o 
solo atual e o arenito da “piçarra” interpõe-se um horizonte de areias brancas de antigas dunas 

fixadas. Norte da ilha de Santa Catarina. Folha SG.22-Z-D. Janeiro/1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Aproveitamento da várzea. As condições favoráveis dadas pelo relevo e pelo solo 
possibilitam um alto grau de aproveitamento das várzeas. Rio Itajaí do Oeste a sul de Rio do 

Campo - SC. Folha SG.22-Z-C. Novembro/1979. 
 
 



 443 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 – PEDOLOGIA 
 
 

LEVANTAMENTO EXPLORATÓRIO DE SOLOS 
 
 

 
PROJETO RADAMBRASIL SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO 

E CONSERVAÇÃO DE SOLOS 
 

Isaias Oenning Moacir de Jesus Rauen 
José Marcos Moser Américo Pereira de Carvalho 

Sérgio Hideiti Shimizu  
 



 444 

 
 
 

PARTICIPANTES 
 
 

PROJETO RADAMBRASIL SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTA-MENTO E 
CONSERVAÇÃO DE SOLOS 

Carlos Alberto dos Santos (1) Reinaldo Oscar Pötter (1) 
José Silva Rosatelli (1) Pedro Jorge Fasolo (1) 

José Augusto Laus Neto (1) Alcides Cardoso (1) 
Luís Antônio Siqueira de Azevedo (1) Délcio Peres Hochmüller (1) 

Dirceu Rioji Yamazaki (1) Jorge Olmos Iturri Larach (1) 
Jaime Antônio de Almeida (1, 2) Marcelo Nunes Camargo (1) 

George Antônio Hennel (1) Paulo Klinger Tito Jacomine (1) 
Luiz Barros de Toledo Rizzo (1) Humberto Gonçalves dos Santos (1) 

 
 

COORDENAÇÃO DA DIVISÃO DE PEDOLOGIA DO SUL 
Dirceu Rioji Yamazaki 

 
 

DIRETOR DA DIVISÃO DE PEDOLOGIA DO PROJETO RADAMBRASIL 
Ari Délcio Cavedon 

 
CHEFE DO SERVIÇO NACIONAL DE LEVANTAMENTO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS 

Abeilard Fernando de Castro 
 

 
AGRADECIMENTOS 

 
A Divisão de Pedologia do Projeto RADAMBRASIL agradece a colaboração prestada pelos Engenheiros Agrô-
nomos Igor Lepsch e Emílio Sakai do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo. 
(1) Campo e mapa ou relatório. 
(2) Campo. 
 



 445 

 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 

O objetivo fundamental do levantamento executado é apre-
sentar a delimitação, localização e a identificação das classes de 
solos que ocorrem nas Folhas SG.22 Curitiba, parte da SG.21 
Asunción e SG.23 Iguape. 

Na elaboração do mapa final do levantamento exploratório de 
solos na escala 1:1 000 000 foram utilizados, como material 
básico, mosaicos semicontrolados de imagem de radar, na escala 
1:250 000, que serviram para delineamento das unidades de 
mapeamento, em forma de unidades simples ou associações de 
solos, conforme arranjo e distribuição verificados em campo 
através de percursos feitos nas estradas e caminhos existentes. 

Através de convênio entre o Ministério de Minas e Energia 
(Projeto RADAMBRASIL) e a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), foram realizadas em conjunto várias 
viagens de campo e trabalhos de escritório, tornando-se possível 
a confecção do mapa e do relatório. 

Para efeito de classificação dos solos, seguem-se os concei-
tos e normas estabelecidas pelo Serviço Nacional de Levanta-
mento e Conservação de Solos (SNLCS), sendo eles tentativa-
mente correlacionados com a classificação americana “Soil Taxo-
nomy” (1975). 

Foram identificadas 43 classes de solos na área e, sempre 
que necessário, coletadas amostras para sua caracterização 
analítica. 

As classes dos Cambissolos ocupam a maior extensão e jun-
tamente com os Litólicos perfazem aproximadamente metade da 
área total. Quanto à fertilidade, mais de 50% da área mapeada é 
constituída de solos álicos. 

As classes dos Latossolos, situados em área quase toda me-
canizável, ocupam aproximadamente 63.757 km2 de extensão, 
que correspondem a 24% da área mapeada. 

De modo geral, o uso atual e a potencialidade agrícola estão 
estreitamente relacionados às características pedológicas de 
cada região geomorfológica. 

Os Planaltos do Alto Rio Paraná e Planalto das Missões so-
mam a maior extensão mecanizável da área, normalmente utiliza-
da com soja e trigo no inverno. 

No Planalto Dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai, a área dos 
Latossolos é utilizada com soja principalmente e na área dos 
Cambissolos, Litólicos e Terras Roxas Estruturadas há produção 
de milho, feijão e demais culturas de subsistência. 

À grande parte do Planalto dos Campos Gerais é dado o 
mesmo uso anteriormente citado e apesar da cultura da maçã 
estar se expandindo muito, há grandes áreas ainda ocupadas 
com pastagem. 

O Planalto de Lages, região sedimentar de baixa temperatura 
e solos na grande maioria Húmicos, tem na pecuária e no reflo-
restamento suas maiores fontes de renda. 

A área que compreende os Patamares do Rio Itajaí e sul do 
Patamar de Ponta Grossa – Itapetininga possui relevo movimen-
tado e é utilizada principalmente com culturas de subsistência em 
nível de pequenas propriedades, tais como mandioca, cebola, 
alho, arroz irrigado, além de fumo. 

No Patamar do Tibagi e restante do Patamar de Ponta Grossa 
– Itapetininga a utilização principal se dá com soja, trigo, erva-
mate e reflorestamento. 

Nas unidades geomorfológicas da Serra do Mar Paranaense, 
Serra do Tabuleiro – Itajaí e Serrania do Ribeira, grande parte da 
área ainda está coberta com floresta, havendo intensa extração 
de madeira e palmito. As áreas desmatadas são utilizadas com 
mandioca, fumo e banana. 

No Planalto de Curitiba, a principal utilização dessa área se 
dá com soja, milho, horticultura e pastagens. 

A Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas é utilizada 
principalmente com arroz irrigado, cana-de-açúcar, olericultura, 
pastagem e reflorestamento. 

Na Unidade Geomorfológica Colinas do Baixo Ribeira do I-
guape, encontram-se como culturas de maior expressão a banana 
e o chá. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The Exploratory Soil Survey had the objective of identifying, 

delimiting and localizing the soil classes which occur in the Sheets 
SG.22 Curitiba, part of Sheet SG.21 Asunción and SG.23 Iguape 
Sheet. 

Semi-controlled mosaics of radar imagery at 1:250 000 scale 
were the basic material used for soil mapping units delineation, in 
form of single units or soil associations according to distribution 
and arrangement as observed in field works, across the tracks and 
roads existents. Final map is presented at 1:1 000 000 scale. 

The study and classification of the soils was based in the con-
cepts and rules established by the SNLCS (National Service of 
Soil Survey and Conservation). In the same way, the soils were 

correlated with Soil Taxonomy (1975) classification, at great group 
level. 

Fourty three soil classes were identified in this mapping and, 
whenever necessary, sample soils were collected for analytical 
characterization. 

The Cambissol classes occupy the most extension and added 
with the Litholic soils perform about half of total area. 

Concerning the fertility, more of 50% of mapping area is con-
stituted by allic soils. 

The Latosolic classes, situated in mechanizing area, occupy 
about 63.757 km2 of extension, which amounts to 24% of the 
mapping area. 
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3.1 – INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é apresentar o levantamento de solos 
em nível exploratório da área correspondente às Folhas SG.22 
Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape. 
Sua execução esteve a cargo dos técnicos do Projeto RADAM-
BRASIL e do SNLCS – EMBRAPA, através de convênio entre o 
Ministério das Minas e Energia e a EMBRAPA, em 20 de maio de 
1980. 

Foram realizados estudos de características morfológicas, fí-
sicas e químicas dos solos, compreendendo sua distribuição 
geográfica e delimitação cartográfica em nível das unidades de 
mapeamento. 

São analisados a disponibilidade de nutrientes essenciais às 
plantas, a presença de alumínio, a declividade do terreno, pre-
sença de impedimentos físicos à mecanização, o nível do lençol 
freático e o manejo de solos. Em função destes fatores é impres-
cindível um planejamento adequado para obtenção do máximo 
rendimento de sua exploração. 

É conveniente salientar que o levantamento é em nível explo-
ratório, onde as unidades de mapeamento são constituídas prin-
cipalmente por associações de solos. Portanto, para a implanta-
ção de projetos específicos é necessário um estudo de solos em 
níveis mais detalhados. 
 
 
 

3.2 – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

A área em estudo, com aproximadamente 269.650 km2, está 
situada entre os paralelos de 24°00’S e 28°00’S, li mitando-se a 
leste com o Oceano Atlântico, a oeste com o Paraguai e a Repú-
blica Argentina, ao sul com as Folhas SH.21 (sudoeste) e SH.22 
(sudeste), e ao norte com as Folhas SF.21, SF.22 e SF.23. A-
brange a parte norte do Estado do Rio Grande do Sul, quase todo 
o Estado de Santa Catarina, grande parte do Estado do Paraná e 
pequena porção do sul do Estado de São Paulo. 

Na ocupação e uso desta área, tiveram influência marcante o 
tipo de solo, as condições climáticas, a cobertura vegetal primá-
ria, as formas de relevo, as condições de mercado e principal-
mente as diversas migrações e imigrações com suas variadas 
tradições. Caracterizam-se duas etapas distintas de ocupação. A 
primeira corresponde ao período colonial, com o povoamento da 
planície costeira por paulistas na região de Paranaguá (PR) e 
mais tarde por açorianos na região de Laguna (SC), seguido do 
povoamento dos campos do planalto desde Curitiba até Vacaria 
(Fig. 3.1). 

Destaca-se nesta fase de ocupação o povoamento da região 
de Lages, Curitibanos, Palmas, Guarapuava, Lapa, Ponta Grossa 
e Castro, caminhos das tropas de bovinos e muares provenientes 
da região sulina que afluíam para São Paulo (Fig. 3.2). 

 
 

 
A segunda etapa do povoamento tem início a partir da segun-

da metade do século XIX, quando tem lugar principalmente a 
ocupação das regiões de mata por colonos europeus e pelas 

frentes pioneiras. A colonização de origem européia, na fase 
inicial, localizou-se principalmente no vale do rio Itajaí (Fig. 3.3)  
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e proximidades (Blumenau, Brusque, Rio do Sul e Joinville), no 
vale do rio Tijucas (Nova Trento) e no vale dos rios Tubarão e 
Urussanga, todos no Estado de Santa Catarina. No início do 
século XX, destaca-se a ocupação da região de Erechim e Santa 
Rosa, no Estado do Rio Grande do Sul, e da região do vale do Rio 
do Peixe, no Estado de Santa Catarina. 

O extremo oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná tiveram 
seu povoamento efetuado mais recentemente, em função das 
frentes pioneiras advindas principalmente do Rio Grande do Sul e 
oeste catarinense. Essas migrações internas surgiram devido à 
escassez de terras para agricultura, alargando assim a fronteira 
agrícola. Cabe lembrar, ainda, que por toda a área inicialmente 
habitavam os povos indígenas, que foram expulsos ou extermina-
dos, sendo que os poucos sobreviventes encontram-se marginali-
zados, geralmente sobre os piores solos. 

O progresso, o modo de vida e o bem-estar de uma popula-
ção podem estar muito relacionados com os solos e sua produção 
agrícola. Sendo a área, objeto de estudo, bastante heterogênea 
em termos de solos, procurou-se estabelecer uma divisão dos 
mesmos por regiões que tivessem características mais ou menos 
afins, como geologia, clima e relevo. 

Mais da metade da área é constituída por solos derivados de 
rochas efusivas da Formação Serra Geral, do Juracretáceo. Estes 
solos se distribuem de forma tal que se podem visualizar três 
grandes e importantes setores quanto à homogeneidade dos tipos 
encontrados. No primeiro deles, situado nas regiões geomorfoló-
gicas dos Planaltos do Alto Rio Paraná das Missões (vide 2 – 
Geomorfologia), predominam os solos da classe Latossolo Roxo, 
sendo encontrados, em menor proporção, Terra Roxa Estruturada 
e Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo. Os Latos-
solos ocupam as cotas mais elevadas (Fig. 3.4) de ambas as 
regiões e apresentam excelentes condições para agricultura, 
dadas as suas boas propriedades físicas e sua situação em rele-
vo caracteristicamente suave ondulado, facilitando a mecanização 
(Est. 3.I A). Praticamente inexiste déficit hídrico e, apesar da 
baixa fertilidade natural da maioria dos solos, não é raro encontra-
rem-se solos com média e alta fertilidade, principalmente no 
noroeste do Estado do Paraná. Cuidados com a conservação e a 
melhoria das propriedades químicas destes solos, através da 
calagem, adubações e incorporações de matéria orgânica, devem 
ser preocupação constante entre os técnicos e agricultores. 

As Terras Roxas Estruturadas, apesar de apresentarem ferti-
lidade natural mais elevada, ocupam em geral as posições de 
relevo mais forte, o que constitui a maior restrição ao uso intensi-
vo. As áreas representativas destes solos situam-se a oeste de 
Toledo, no Estado do Paraná (Fig. 3.4). 
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Ao sul de Erechim, no Estado do Rio Grande do Sul, dentro 
da região geomorfológica do Planalto das Missões, ocorrem os 
solos da classe Latossolo Bruno intermediário para Latossolo 
Roxo. Apesar de álicos, esses solos são intensamente utilizados 
com culturas anuais, devido principalmente a sua localização em 
relevo favorável à mecanização. 

Como localidades de referência da área abrangida por esse 
setor estão as cidades de Erechim, Santa Rosa e Palmeira das 
Missões, no Estado do Rio Grande do Sul, e Campo Mourão, 
Cascavel, Toledo e Palotina, no Estado do Paraná. No que se 
refere à vegetação natural, as regiões de Campo Mourão, Palmei-
ra das Missões e Três de Maio apresentam dominância de Sava-
na e contato Savana/Floresta Estacional Decidual. Na porção 
noroeste da área mapeada predomina a Floresta Ombrófila Mista 
nas partes mais altas (Cascavel) e a Floresta Estacional Semide-
cidual nas cotas mais baixas e mais quentes. Já a sudoeste da 
área, o predomínio é da Floresta Estacional Decidual. 

Capeando algumas destas áreas de solos derivados de ro-
chas efusivas, ocorrem arenitos da Formação Tupanciretã, do 
período Terciário, sobre os quais desenvolveram-se Latossolos 
Vermelho-Escuros álicos de textura argilosa (Fig. 3.5), sendo a 

 

 
 

erosão manifestada de forma mais agressiva que nos casos 
anteriores (Est. 3.I B). Destacam-se principalmente nas imedia-
ções de Palmeira das Missões. No extremo noroeste da área 
mapeada, solos desta mesma classe desenvolveram-se sobre 
arenitos da Formação Caiuá, do período Cretáceo, sendo igual-
mente expressivos os fenômenos de erosão quando esses solos 
são cultivados. Nessa área, os perfis são quase sempre eutrófi-
cos e os solos têm textura média ou argilosa.  

O segundo setor de solos derivados de litologias da Forma-
ção Serra Geral corresponde aproximadamente à área da Unida-
de Geomorfológica Planalto Dissecado do Rio Iguaçu – Rio Uru-
guai. Nele estão comumente contidas associações complexas de 
solos, nas quais se destacam Cambissolos eutróficos, Solos 
Litólicos eutróficos, Terra Roxa Estruturada e Brunizém Averme-
lhado, com predominância ora do primeiro, ora do segundo com-
ponente (Fig. 3.6). 

São exemplos as unidades do mapeamento Ce, Re10 e 
Re11. Pequenas áreas com dominância de Terra Roxa Estrutura-
da são também encontradas por toda esta unidade geomorfológi-
ca, sendo geralmente eutróficas. Áreas expressivas de ocorrência 
de Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo são encon-
tradas também neste setor, principalmente ao sul de Laranjeiras 
do Sul, no Estado do Paraná. Ocupam sempre as posições mais 
conservadas do relevo desta unidade geomorfológica. 

Locais de referência para localização desta área são as cida-
des de Frederico Westphalen, Planalto e Sananduva, no Estado 
do Rio Grande do Sul, São Miguel do Oeste, Palmitos, Joaçaba e 
Videira, no Estado de Santa Catarina, e Pitanga, Guaraniaçu, 
Capitão Leônidas Marques, Laranjeiras do Sul, Francisco Beltrão 
e Pato Branco, no Paraná. De modo geral, são áreas tipicamente 
coloniais, com predomínio de pequenos proprietários, e, embora 
em relevo acidentado, os solos são muito utilizados, sendo co-
mum o uso da tração animal no preparo da terra, dada a forte 
limitação ou mesmo impedimento à mecanização pelo relevo e/ou 
pedregosidade na maior parte da área. Os cultivos agrícolas são 
bem diversificados, principalmente para subsistência, sendo 

também bastante expressivas as culturas comerciais de soja e 
principalmente do milho. A região destaca-se ainda por ser a 
principal produtora de suínos do país, e também com grande 
destaque na produção de aves. 

A vegetação dominante neste setor é a Floresta Ombrófila 
Mista. A Floresta Estacional Decidual prevalece na porção mais 
quente, situada próximo ao vale do rio Uruguai a sudoeste da 
área, seguindo-se pequena área onde predomina a Floresta 
Estacional Semidecidual, ao sul de Cascavel. 

 

 
 
O terceiro setor abrange praticamente toda a área da Unidade 

Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais correspondendo 
principalmente às regiões de Guarapuava, Palmas, Palma Sola, 
Xanxerê, Campos Novos, Curitibanos e Santa Cecília, e compre-
ende a área de ocorrência dos solos brunados (Fig. 3.7).  

Geralmente são derivados de efusivas ácidas. Ocorrem como 
dominantes os Cambissolos Brunos, Terra Bruna Estruturada, 
Latossolo Bruno, Terra Bruna Estruturada intermediária para 
Terra Roxa Estruturada, Solos Litólicos e, em menor extensão, 
Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo (Fig. 3.8).  
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Por serem de altitude, são ricos em matéria orgânica, poden-

do ser Húmicos ou não (Fig. 3.2). Nesta região, predominam os 
campos naturais utilizados com pecuária extensiva, em geral 
constituídos de grandes propriedades (Est. 3.II B), as quais au-
mentaram muito em número, devido aos incentivos ao refloresta-
mento. Também por ser uma região alta, fortes geadas e por 
vezes até nevadas restringem a utilização desses solos com 
determinadas culturas. Em menores áreas nesse setor, também 
se observa a cultura da soja, requerendo pesadas calagens. A 
cobertura vegetal é do tipo Savana e Floresta Ombrófila Mista. 
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Três grandes divisões também podem ser feitas nas regiões 
geomorfológicas do Planalto Centro Oriental de Santa Catarina e 
do Patamar Oriental da Bacia do Paraná. A primeira delas com-
preende o Planalto de Lages, incluindo a faixa leste do Patamar 
de Ponta Grossa – Itapetininga (Fig. 3.9)  

 

 
 

(coincidente com a Formação Furnas) e pequena porção próximo 
a Campo Alegre. Trata-se de uma região de sedimentos de ori-

gem e natureza diversas, de clima frio, com temperatura média 
(Tm) variando em torno de 15,5°C, altitude acima de  800 m, e 
com geadas freqüentes. A característica marcante dessa área é a 
dominância de solos rasos, ricos em matéria orgânica, ácidos, de 
fertilidade baixa, textura variável e com horizonte B incipiente. A 
ocupação principal nessa região até pouco tempo era quase 
exclusivamente com a criação de gado no sistema extensivo, mas 
hoje se observam grandes extensões de reflorestamento. A vege-
tação dominante é do tipo Savana e Floresta Ombrófila Mista. 
Lages, Bom Retiro, Campo Alegre e Jaguariaíva são as principais 
cidades dessa região. 

A Unidade Geomorfológica Patamares do Alto Rio Itajaí for-
ma, juntamente com o sul da Unidade Geomorfológica Patamar 
de Ponta Grossa – Itapetininga, outra região distinta em termos 
de solos. Dominam os Cambissolos, seguidos do Podzólico Ver-
melho-Amarelo e da Terra Vermelha-Brunada Estruturada, po-
dendo ser Húmicos ou não e de textura variável. 

Os rios Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste e Itajaí do Norte ou rio 
Hercílio drenam os Patamares do Alto Rio Itajaí e, na parte norte, 
as águas correm para o rio Negro. O relevo suave ondulado e 
ondulado muitas vezes é limitado por escarpas que, assim se 
repetindo, formam degraus. Provavelmente este fenômeno de-
monstra a presença de materiais mais resistentes e de materiais 
menos resistentes à erosão. Com exceção do rio Negro, que já 
faz parte da bacia do rio Paraná, os outros rios apresentam vales 
encaixados com grandes desníveis (Fig. 3.10). 
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quase todo o vale do rio Itajaí domina a colonização alemã e 
italiana em pequenas propriedades. 

Nas margens desses rios, próximo a Rio do Sul, Taió e Sale-
te, observam-se planícies aluviais que às vezes não foram sepa-
radas devido à escala de mapeamento ser 1:1 000 000. Essas 
planícies são intensamente agricultadas, principalmente com 
cultura do arroz. Exceto nas planícies, a principal cultura nessa 
região é do fumo. Produz-se também muita cebola, alho, mandio-
ca e outras culturas de subsistência. A cobertura vegetal é do tipo 
Florestal Ombrófila Densa e, em menor porção, Floresta Ombrófi-
la Mista. As principais cidades dessa região são: Alfredo Wagner, 
Ituporanga, Rio do Sul, Pouso Redondo, Rio do Campo e Rio 
Negrinho. 

Ainda no planalto sedimentar, abrangendo a Unidade Geo-
morfológica do Patamar do Tibagi e a parte do Patamar de Ponta 
Grossa – Itapetininga situada ao norte de Major Vieira, Papandu-
va e Porto União, destaca-se uma região onde dominam os solos 
profundos. São derivados de arenitos, folhelhos, siltitos e argilitos 
pertencentes aos Grupos Paraná, Itararé, Guatá e Passa Dois. A 
noroeste do Patamar do Tibagi, ocorrem diques de diabásio, 
formando cristas, mais ou menos paralelos no sentido NO-SE e 
com relevo mais movimentado, que às vezes dificultam ou mu-
dam o curso dos rios. 

Esses patamares, como a Região Geomorfológica do Planalto 
das Missões e Planalto das Araucárias, têm uma inclinação para 
oeste (vide 2 – Geomorfologia). A altitude média é de 800 m. Os 
principais rios são Rio Negro, da Várzea, Potinga, Iguaçu, Ivaí e 
Tibagi. Dominam nessa área os Latossolos Vermelho-Escuros 
que são solos profundos, com excelentes propriedades físicas, 
ricos em matéria orgânica, porém são ácidos e de baixa fertilidade 
natural. As boas condições físicas desses solos, juntamente com 
o relevo suave ondulado, possibilitam ampla mecanização agríco-
la. Grande parte deles está sendo inadequadamente utilizada com 
reflorestamento. Outras partes são cultivadas com soja, trigo, 
milho, fumo, batata e cevada. Seguem em termos de dominância 
os Cambissolos, as Terras Vermelha-Brunadas, os Podzólicos 
Vermelho-Amarelos e os Solos Litólicos. 

A cobertura vegetal é do tipo Floresta Ombrófila Mista princi-
palmente, existindo também Savana e Contato Savana/Floresta 
Mista. As principais cidades contidas nessa área são: Telêmaco 
Borba, Tibagi, Ponta Grossa, Irati, São Mateus do Sul, União da 
Vitória e Canoinhas. 

Outra região que se sobressai é a das serras. Corresponde às 
unidades geomorfológicas das Serras do Tabuleiro – Itajaí, Serra 
do Mar Paranaense e Serrania do Ribeira. A altitude também é 
muito variável, havendo grandes amplitudes com raros picos de 
até 1.900 m. O relevo dominante é montanhoso e escarpado, com 
vales profundos e encostas íngremes, apresentando enormes 
cristas principalmente quando o topo for de quartzitos (Fig. 3.11). 
 

 
 
 Essas serras geralmente dividem a drenagem, que a oeste 

se dirige para bacia do rio Paraná; a leste, os rios de pequenos 
percursos desembocam diretamente no Atlântico. Esses rios, até 
atingirem as Planícies Litorâneas, são de corredeiras e bem 
encaixados. 

Os Cambissolos dominam desde o sul até o norte da área. 
Nas Serras do Tabuleiro – Itajaí e Serra do Mar Paranaense, além 
dos Cambissolos, têm-se também os Podzólicos Vermelho-
Amarelos, os Podzólicos Vermelho-Amarelos Latossólicos e os 
Solos Litólicos. Já na Serrania do Ribeira, seguidos dos Cambis-
solos, destacam-se os Solos Litólicos, os Cambissolos Latossóli-
cos e os Podzólicos Vermelho-Escuros na maioria eutróficos e 
derivados de calcário (Fig. 3.11). 

Mesmo o relevo sendo muito movimentado nessas serras, 
observa-se a ocorrência de áreas de solos mais profundos, pro-
vavelmente devido ao material de origem ou a depósitos de mate-
riais coluviais retrabalhados. 

Os principais rios são: Rio Ribeira, Pirabeiraba, Itapocu, Itajaí-
Açu e Tijucas. A cobertura vegetal é do tipo Florestal Ombrófila 
Densa. Por toda a região a agricultura é escassa. A exploração 
madeireira e de palmitos é crescente. Como destaque, temos na 
mineração o fosfato de Anitápolis e o calcário na Serrania do 
Ribeira. Nessas zonas de calcário há diversas grutas que são 
atração turística. 

As principais cidades são: Ribeira, Apiaí, Cerro Azul, Luiz Al-
ves, Botuverá e Angelina. 

A Unidade Geomorfológica Planalto de Curitiba, também de-
nominada por Maack (1947) de Primeiro Planalto, possui caracte-
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rísticas e paisagens específicas que a distinguem das outras 
áreas, inclusive em termos de solos. 

A altitude é variável entre 850 e 1.100 metros. O relevo de 
modo geral é colinoso, sendo a bacia de Curitiba e de Castro 
mais aplainada, com colinas mais suaves. 

Os solos são derivados principalmente de rochas de Comple-
xo Paraíba do Sul, da Suíte Intrusiva Três Córregos, dos sedimen-
tos da Formação Guabirotuba, de sedimentos recentes aluviona-
res e de sedimentos argilo-arenosos inconsolidados da região de 
Castro (vide 1 – Geologia). Os Latossolos Vermelho-Amarelos, os 
Podzólicos Vermelho-Amarelos e os Cambissolos são os solos de 
maior ocorrência. Dos sedimentos da Formação Guabirotuba 
(depositados em clima semi-árido) e da cobertura sedimentar da 
região de Castro derivam-se principalmente os Latossolos Verme-
lho-Amarelos e os Latossolos Vermelho-Escuros (Fig. 3.12). 

 

 
 
 Na região de Castro, esses solos são intensamente utilizados 

com cultivos agrícolas e pecuária leiteira. Verificam-se sobre tais 
solos preocupantes evidências de erosão. 

Nas várzeas dos rios estão os Solos Orgânicos, o Glei Húmi-
co e Glei Pouco Húmico. 

Somente nas imediações de Curitiba foi constatada a ocor-
rência de Rubrozém, mas devido ao tamanho da escala do ma-
peamento não foi possível individualizá-lo. 

A cobertura vegetal é do tipo Floresta Ombrófila Mista e Sa-
vana. As principais cidades dessa área são: Curitiba, Campo 
Largo, Piraí do Sul e Castro. 

Merecem destaque também as unidades geomorfológicas 
Planícies Litorâneas e Colinas do Baixo Ribeira do Iguape. A 
região das Colinas Costeiras apresenta umas particularidades a 
mais. Essa área é agricultada praticamente só por japoneses e 
possui um relevo colinoso ondulado e com vales de fundo plano. 
A maioria dos solos das colinas são derivados dos sedimentos da 
Formação Piraquera-Açu. Dominam os Podzólicos Vermelho-
Amarelos Latossólicos e os Latossolos Vermelho-Amarelos. 
Nessas colinas planta-se muito chá, já nos vales há dominância 
de Cambissolos e Glei Pouco Húmico que são cultivados com 
banana (Fig. 3.13)  

 

 
 

e arroz respectivamente. A altitude média é de 70 metros. Regis-
tro, Sete Barras, Piraquera-Açu, Eldorado Paulista e Jacupiranga 
são as principais cidades da região. 

Nas Planícies Litorâneas os Podzóis dominam. Ocupam uma 
faixa costeira, acompanhando todo o litoral e sendo interrompida 
em poucos locais onde as serras vêm até o mar (Fig. 3.14), alon-
gando-se nos vales fluviais.  
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São encontrados por toda a costa sambaquis, o que testemu-

nha um nível mais alto do mar no passado. Muitos tipos de terre-
no, como Dunas e Mangues, e tipos de solos, como Podzóis (Fig. 
3.15),  
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Solos Tiomórficos, Solonchak, Areias Quartzosas Marinhas e 

Areias Quartzosas, não têm muita expressão agrícola. Sobre 
Solos Orgânicos, Glei Pouco Húmico e Cambissolos, estão gran-
des canaviais (Fig. 3.16)  

 

 
 

no litoral catarinense, onde se encontra clima propício a essa 
cultura, principalmente pela ausência de geadas. Nessa área se 
repete a formação de grandes propriedades com o agrupamento 
das pequenas e o problema social se agrava com a marginaliza-
ção dos agricultores. Também o meio ambiente sofre conseqüên-
cias negativas, principalmente com o desmatamento. 

A vegetação primária é do tipo Floresta Ombrófila Densa com 
parte de Mangues e Formações Pioneiras típicas de restingas. 
Três importantes portos estão situados nessa área, o de Parana-
guá, que é o principal, o de São Francisco do Sul e o de Itajaí. As 
principais cidades desse litoral são: Peruíbe, Iguape, Paranaguá, 
São Francisco do Sul, Balneário Camboriú e Itajaí. 

Quanto ao clima, que tem influência muito significativa sobre 
a agricultura, em toda a área as baixas temperaturas no inverno 
constituem o fenômeno de maior expressão, já que não há déficit 
hídrico (vide 5 – Uso Potencial da Terra). 

No verão, as temperaturas mais elevadas são registradas no 
Planalto Santo Ângelo, Planalto do Alto Rio Paraná, noroeste do 
Planalto Dissecado do Rio Iguaçu – Rio Uruguai, Planícies Litorâ-
neas e Patamares do Alto Rio Itajaí, estando em torno de 23°C a 
25°C. No mês de janeiro ocorrem as mais elevadas te mperaturas. 
Já o mês de julho é o mais frio, registrando-se nessas mesmas 
regiões temperaturas em torno de 13°C a 16°C. Segun do o sis-
tema de Köeppen, o tipo climático nessas regiões acima citadas, 
é Cfa e nas demais é do tipo Cfb. 

No Planalto de Lages e Planalto dos Campos Gerais, as mé-
dias das temperaturas do mês mais frio, julho, situam-se em torno 
de 10°C-12°C e as médias do mês de janeiro, o mais quente, 
variam de 20°C a 21°C. No restante da área, a média  de tempera-
tura do mês mais quente oscila de 20°C a 22°C, enqu anto a do 
mês mais frio, julho, é inferior a 15°C. 

Quanto às isoietas, verifica-se que a maior intensidade de 
precipitação ocorre na Serra do Mar Paranaense, no litoral sul de 
São Paulo, na região de Xanxerê, Palmas, Clevelândia e ao sul 
de Mangueirinha, alcançando uma média anual em torno de 2.000 
mm. 

Entre os meses mais chuvosos, sobressai o mês de janeiro. 
Somente a sudoeste da área é que as maiores precipitações 
pluviais ocorrem nos meses de setembro e outubro. Julho geral-
mente é o mês menos chuvoso. 

Com a finalidade de classificar os perfis de solos tentativa-
mente segundo a classificação americana “Soil Taxonomy” 
(1975), fez-se necessária uma definição dos regimes de tempera-
tura e umidade dos solos na área. O regime de umidade predomi-
nante na área é o Údico, ficando o regime Áquico restrito a pe-
quenas áreas, principalmente no litoral; e quanto aos regimes de 
temperatura, o regime Térmico abrange quase a totalidade da 
área, ficando o regime Hipertérmico restrito ao extremo nordeste 
da área e o Mésico restrito às proximidades de Painel e Matos 
Costa em Santa Catarina. 
 
3.3 – METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO 

As seqüências das etapas na elaboração do mapa e do relatório 
são descritas neste capítulo. A metodologia adotada é semelhan-
te à dos outros relatórios executados pelo Projeto RADAMBRA-
SIL. 

Na área mapeada há vários trabalhos publicados, e os mais 
utilizados foram: Levantamento de reconhecimento dos solos do 
Estado do Rio Grande do Sul, primeira etapa, planalto rio-
grandense (LEMOS et al, 1967), (LEVANTAMENTO..., 1973a e 
b), e (LEVANTAMENTO..., 1960), na porção nordeste da área. 

No Estado do Paraná, foi feita uma generalização do mapa de 
Levantamento de reconhecimento dos solos do Estado do Paraná 
(EMBRAPA-SNLCS) e foram utilizados para informações vários 
boletins técnicos (informe preliminar) deste mesmo órgão. 

Os perfis que foram utilizados de diversos trabalhos, tiveram 
sua classificação atualizada. Além disso, alguns perfis sofreram 
algumas modificações no rearranjamento das descrições morfo-
lógicas, visando uniformizar os resultados ou adequá-los às nor-
mas vigentes. 
 
3.3.1 – Trabalhos de Escritório 

Primeiramente, foi efetuada uma interpretação preliminar, empre-
gando faixas estereoscópicas e mosaicos semicontrolados de 
imagem de radar na escala 1:250 000 obtidos pelo sistema “S-
LAR” de abertura sintética e visada lateral. Os solos foram sepa-
rados em unidades fisiográficas, com base nas características de 
relevo, sistema de drenagem, vegetação, tonalidade, textura, 
estrutura de imagens, tentando-se adaptar à imagem de radar o 
delineamento existente. 

De posse das informações e correlações feitas durante os 
trabalhos de campo, com os dados analíticos, além de consultas 
bibliográficas, procedeu-se a uma reinterpretação do material 
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básico, na qual foram feitas as correções ou modificações julga-
das necessárias. 

Áreas em que foi impossível o acesso foram mapeadas por 
extrapolação com padrões interpretativos análogos, considerando 
as características de geologia, vegetação, clima, padrões de 
drenagem e principalmente relevo. 

Os solos foram classificados com auxílio das amostragens e 
das descrições morfológicas de campo efetuadas pelo Projeto 
RADAMBRASIL e SNLCS e amostras publicadas em outros 
trabalhos, sendo que a legenda é representada por unidades de 
mapeamento constituídas de uma a quatro classes de solos, 
ordenadas em função de seu percentual de ocorrência. As clas-
ses de solos de baixa expressão não são citadas na legenda do 
mapa, embora sejam citadas no relatório como inclusão. 

Os delineamentos finais na escala 1:250 000 foram reduzidos 
para a escala 1:1 000 000 e lançados sobre a base planimétrica 
“blue line”. A redação do relatório se constitui na última fase do 
trabalho. 
 
3.3.2 – Trabalhos de Campo 

Nos trabalhos de campo procurou-se fazer observações das 
várias classes de solos, proporções e formas de relevo de sua 
ocorrência, características ambientais, tipos de utilização, manejo 
do solo, além de vários outros fatores favoráveis ou limitantes à 
utilização do solo, como lençol freático elevado, presença de 
impedimentos físicos à mecanização e/ou desenvolvimento de 
raízes, declividade do terreno e susceptibilidade à erosão. Foram 
também feitas constatações e/ou correções dos limites traçados 
por ocasião da interpretação preliminar, inclusive no Estado do 
Paraná, onde foi feita uma generalização do mapa do Levanta-
mento de reconhecimento dos solos, do SNLCS – EMBRAPA. 

As observações e amostragens realizadas foram feitas, quase 
sempre, em cortes de estradas, sendo em alguns casos utilizados 
os trados do tipo “holandês”, ou de caneco, tipo “orchard”, sendo 
as descrições efetuadas segundo as normas e definições do 
SNLCS – EMBRAPA e as constantes na “Soil Taxonomy” (1975). 
A determinação da cor do solo foi obtida comparando-se com as 
cores contidas na carta de cores de Munsell. 

Constam neste trabalho os resultados analíticos de 168 perfis 
de solos, 201 pontos de amostras extras e 5 pontos de fertilidade. 

 
3.3.3 – Análises de Laboratório 

As amostras coletadas no decorrer do mapeamento foram envia-
das aos laboratórios do SNLCS (Serviço Nacional de Levanta-
mento e Conservação de Solos – EMBRAPA) e SUDESUL (Supe-
rintendência do Desenvolvimento da Região Sul), constando, 
neste capítulo, a descrição sumarizada dos métodos de análises 
empregados. 

Os métodos dos laboratórios dos quais procederam as análi-
ses de amostras provenientes de outros trabalhos publicados 
foram omitidos, pois já constam nos referidos trabalhos. 

Para a análise das amostras processadas no laboratório do 
SNLCS, foi utilizada a metodologia constante do MANUAL (1979). 
Nas análises efetuadas pela SUDESUL, consta, além da descri-
ção resumida do método empregado, a bibliografia de referência, 
quando necessário. 

Após secagem ao ar, as amostras foram destorroadas e tami-
zadas, sendo separadas as frações grosseira, cascalhos (2-20 
mm de diâmetro) a calhaus (maiores que 20 mm), das frações 
com diâmetro inferior a 2 mm, que constituem a terra fina seca ao 
ar (tfsa) e que foi utilizada para as determinações analíticas. 

 
3.3.3.1 – Análises Físicas 

Composição granulométrica – determinada pela utilização, como 
agente dispersante, de solução de NaOH 1 N a 6% (SNLCS) e 
solução alcalina de hexametafosfato de sódio (SUDESUL). 

A determinação das frações areia foi feita com peneiras, en-
quanto a argila total foi determinada após agitação e sedimenta-
ção das amostras tratadas e tamizadas, usando-se no SNLCS, o 
método do hidrômetro de Boyoucos. O laboratório da SUDESUL 
utiliza o método internacional da pipeta, modificado (VETTORI, 
1969). 

A fração silte foi calculada subtraindo-se de 100 as percenta-
gens de areia e argila total. 

A determinação de argila dispersa em água (argila natural) é 
feita por método semelhante ao de obtenção da argila total, sendo 

a dispersão feita somente com água destilada e agitador de alta 
rotação. 

Grau de floculação – calculado através da fórmula: 100 x (ar-
gila total - argila natural/argila total). 

Equivalente de umidade – determinado pelo método clássico 
da centrífuga, adotado pelo SNLCS. 

 
3.3.3.2 – Análises Químicas 

Carbono orgânico – determinado no laboratório da SUDESUL 
pelo método de Walkley & Black, conforme metodologia descrita 
por Allison et al. (1965), e no SNLCS pelo método volumétrico, 
através da oxidação com bicromato de potássio 0,4 N em meio 
ácido e titulação pelo sulfato ferroso. 

Nitrogênio total – no laboratório do SNLCS, é determinado pe-
lo método de Kjeldhal, através da digestão da amostra com mistu-
ra ácida sulfúrica na presença de sulfatos de cobre e sódio, sendo 
a dosagem do N feita por volumetria com HCl e 0,01 N após a 
retenção do NH3, em ácido bórico, em câmara de difusão. Proce-
dimento semelhante é utilizado na SUDESUL, que adota a meto-
dologia descrita em Dewis e Freitas (1970). 

PH em água e em KCl 1N – determinados potenciometrica-
mente na suspensão solo líquido 1:2,5 (SNLCS) e 1:1 (SUDE-
SUL) 

P assimilável – extraído com solução de HCl 0,05 N e H2SO4 

0,025 N (North Carolina) e determinado colorimetricamente em 
presença de ácido ascórbico. 

Carbonatos – determinados volumetricamente com auxílio do 
calcímetro de Collins (DEWIS; FREITAS, 1970) – SUDESUL. 

Equivalente de CaCO3 – determinado na terra fina por pro-
cesso gasométrico, ou por titulação após ataque com HCl. 

Cálcio e magnésio trocáveis – extraídos com solução de 
NH4OAc 1 N a pH 7,0 (HEALD, 1965) – SUDESUL – e com KCl 1 
N (VETTORI, 1969) – SUDESUL E SNLCS – sendo em todos os 
casos titulados por complexometria com EDTA 0,0125 M. 

Sódio e potássio trocáveis – extraídos com solução de HC1 
0,05 N – SNLCS e SUDESUL – e com NH4OAc 1 N a pH 7,0 
(PRATT, 1965a, b) – SUDESUL, sendo a determinação feita por 
fotômetro da chama. 

Soma de bases trocáveis (S) – calculado pela soma dos cá-
tions trocáveis (S = Ca+2 + Mg+2 + K+ + Na+) dosados após extra-
ção com NH4 OAc 1 N a pH 7,0 (S1) – SUDESUL – e pela soma 
dos cátions trocáveis cálcio e magnésio dosados após extração 
com KCl somados aos valores de potássio e sódio dosados após 
extração com HCl 0,05 N – SUDESUL (S2) e SNLCS. 

Acidez trocável (H+ + Al+3) – determinada na SUDESUL por 
extração com BaCl2 e trietanolamina tamponado a pH 8,0 e titula-
ção com ácido clorídrico (PEECH, 1965). É também calculada a 
pH 7,0 através da diferença entre a capacidade de troca de cá-
tions (T a pH 7,0) e a soma de bases trocáveis (S1). 

Alumínio trocável – extraído com solução de KCl 1N e deter-
minado por titulação com NaOH 0,025 N (SNLCS) e com NaOH 
0,1 N (SUDESUL), esta última conforme método descrito por 
McLean (1965). 

Hidrogênio extraível (H) – Calculado no SNLCS por diferença 
entre a acidez extraível (H+ + Al+3) determinada por extração com 
Acetato de Cálcio 1 N a pH 7,0 e titulação com NaOH 0,0606 N, e 
o Alumínio trocável determinado por extração com KCl 1 N, se-
gundo a fórmula: (H+ + Al+3) - Al+3 trocável = H. 

Capacidade de troca de cátions (T) – no SNLCS, é calculada 
pela soma dos cátions trocáveis mais o hidrogênio extraível e o 
alumínio trocável (T = S + Al+3 + H+). Na SUDESUL, é calculada 
pela dosagem da amônia retida após extração das bases com 
NH4 OAc N a pH 7,0 (T a pH 7,0) e também pela soma dos cá-
tions trocáveis (S1) com a acidez obtida pela extração com BaCl2 
+ trietanolamina tamponado a pH 8,0 (T a pH 8,0). 

Capacidade de troca de cátions do material coloidal – (SU-
DESUL) – é calculada pela fómula T coloidal = T (solo) x 100/% 
argila 

Saturação com alumínio trocável – é expressa em percenta-
gem e calculada segundo a fórmula 100 x Al+3/Al+3 + S, sendo na 
SUDESUL calculada para dois valores de S (S1 e S2). 

Saturação de bases trocáveis (V) – expressa a participação 
percentual da soma das bases trocáveis (S) em relação ao valor 
T, sendo calculada pela fórmula V% = 100 x S/T. Na SUDESUL, 
as determinações de V a pH 7,0 e a pH 8,0 foram feitas utilizan-
do-se a soma das bases trocáveis obtida com solução de 
NH4OAc 1 N a pH 7,0 (S1) em relação aos valores de T a pH 7,0 
e a pH 8,0. 
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Percentagem de saturação com sódio – representa a partici-
pação percentual do sódio em relação ao valor T, sendo dado 
pela fórmula: 100 x Na/T. 

Matéria orgânica – obtida a partir do teor de carbono orgânico, 
segundo a fórmula: MO(%) = C org. (%) x 1,724. 

Ataque pelo H2SO4 – a amostra de terra é submetida ao ata-
que com ácido sulfúrico densidade 1,47 ou diluído 1:1, sendo a 
sílica e o titânio determinados colorimetricamente, e o ferro e 
alumínio por complexometria. 

Relação Ki e Kr – calculadas sob a forma molecular, empre-
gando-se as fórmulas Ki = 1,7 x SiO2 (%)/Al2O3(%) e Kr=1,7 x 
SiO2(%) / Al2O3 (%) + 0,6375 x Fe2O3 (%). 

 
3.3.3.3 – Análises Mineralógicas 

Objetivaram a determinação quantitativa e semiquantitativa dos 
componentes mineralógicos das frações, calhaus, cascalho, areia 
grossa e areia fina. As espécies minerais têm sua identificação 
feita através de métodos óticos (WINCHELL; WINCHELL, 1959) e 
por microtestes químicos (PARFENOFF; POMEROL; TOURENQ, 
1970). A determinação quantitativa é feita volumetricamente, 
mediante exame do material sob lupa binocular para averiguação 
das percentagens. 

 
3.3.3.4 – Análise para Avaliação da Fertilidade dos Solos (SN-

LCS) 

As análises de fósforo, potássio e sódio foram feitas a partir da 
extração com HCl 0,05N e H2SO4 0,025N, sendo a determinação 
do fósforo realizada por fotocolorimetria, e do potássio e do sódio 
por fotometria de chama. O cálcio + magnésio e o alumínio são 
extraídos com KCl N e dosados respectivamente com EDTA 
0,025N e NaOH 0,025N. A determinação do H+ + Al+3 é feita por 
extração com NH4OAc N a pH 7,0 e titulação com NaOH 0,0606 
N, sendo pH determinado em água na proporção 1:2,5. 
 
3.4 – SOLOS 

Neste capítulo, serão abordados as principais características das 
classes de solos identificadas no mapeamento, que, por sua 
ocorrência significativa, foram individualizadas ou associadas, 
formando as unidades de mapeamento. 

Na caracterização das classes, vários aspectos serão comen-
tados, tais como: vegetação, material de origem, relevo, possibili-
dades de utilização agrícola (características favoráveis e limitan-
tes), áreas e percentuais de ocorrência, distribuição e localização 
de cada uma das classes estudadas. 

Os critérios adotados para a classificação dos solos seguem 
as normas estabelecidas pelo Serviço Nacional de Levantamento 
e Conservação de Solos. Os perfis foram classificados, tentativa-
mente, também pela “Soil Taxonomy” (1975), ao nível de Grande 
Grupo. Entretanto, para isso, foi utilizada a correlação estabeleci-
da por Bennema (1966) entre a CTC obtida pelo método proposto 
por Vettori (1969) com a obtida pela Metodologia de análise ame-
ricana. 

 
3.4.1 – Critérios e Fases Adotadas para a Separação das Classes 

de Solos 
 
Álico – Utilizado para caracterizar solos que apresentam satura-
ção com alumínio superior a 50%. 

Distrófico – Utilizado para caracterizar solos de fertilidade bai-
xa, com saturação de bases (V%) e saturação de alumínio inferio-
res a 50%. 

Eutrófico – Utilizado para caracterizar solos que apresentam 
saturação de bases (V%) superior a 50%. 

Argila de Atividade Alta (Ta) – Utilizado para caracterizar so-
los que apresentam capacidade de troca de cátions (valor T) da 
fração argila superior a 24 mE/100 g de argila, após deduzir a 
contribuição da matéria orgânica (correção para carbono). 

Argila de Atividade Baixa (Tb) – Utilizado para caracterizar so-
los que apresentam capacidade de troca de cátions (valor T) após 
correção para carbono inferior a 24 mE/100 g de argila. 

Latossólico – Utilizado para indicar que o solo apresenta ca-
racterísticas intermediárias para a classe Latossolo. 

Câmbico – Quando aplicado ao nome de uma determinada 
classe de solo, especifica que a mesma é intermediária para 
Cambissolo. 

Podzólico – Este caráter, quando usado após uma determina-
da classe de solo, significa que a mesma é intermediária para 
Podzólico Vermelho-Amarelo. 

Abrúptico – Utilizado para caracterizar solos que apresentam 
mudança textural abrupta entre os horizontes A e Bt. 

“ Slickenside” – (Superfície de fricção) – São superfícies alisa-
das e lustrosas, apresentando estriamento marcante, produzido 
pelo deslizamento e atrito da massa do solo. 

Húmico – Característica distinta atribuída a solos que apre-
sentam o horizonte superficial relativamente espesso, dotado de 
cores escuras e comumente com altos teores de carbono orgâni-
co, tendo muito baixa saturação com bases (em geral álicos). 
Para a classe dos Latossolos, necessitam apresentar pelo menos 
1% de carbono orgânico até 1 metro de profundidade. Estas 
considerações não são válidas para as classes Glei Húmico e 
Glei Pouco Húmico. 

Sódico – Utilizado para caracterizar solos com saturação de 
sódio (100 Na+/T) maior que 15% no horizonte B e/ou C. 

Tipos de horizonte A – estão correlacionados com a “Soil Ta-
xonomy” (1975), sendo identificados os seguintes horizontes: 
chernozêmico (correspondente ao epipedon mólico), proeminente 
(corresponde ao epipedon hístico), moderado (corresponde ao 
epipedon ócrico) e tufoso (corresponde ao epipedon hístico). 

Grupamento de Classes Texturais – foram consideradas de 
acordo com a composição granulométrica da fração terra fina 
seca ao ar (tfsa): textura muito argilosa (teor de argila superior a 
60%); textura argilosa (teor de argila entre 35 e 60%, compreen-
dendo as classes texturais, argila, argila arenosa, argila siltosa e 
parte das classes texturais franco-argiloso e franco-argiloso-
siltoso); textura média (teor de argila inferior a 35% e de areia 
superior a 15%, excluídas as classes texturais areia e areia fran-
ca) e textura arenosa (compreendendo as classes texturais areia 
e areia franca). 

De acordo com a percentagem de cascalhos (frações grossei-
ras com diâmetro entre 2 e 20 mm) na massa do solo, as classes 
texturais foram assim classificadas: textura muito cascalhenta 
(percentagem de cascalho superior a 50%); textura cascalhenta 
(percentagem de cascalho entre 15 e 50%); textura com cascalho 
(percentagem de cascalho entre 8 e 15%). A ocorrência de casca-
lhos será registrada como qualificativo da textura nas descrições 
morfológicas. 

Textura indiscriminada – quando não foi possível determinar 
qual das classes é a dominante, em locais de ocorrência de mais 
de uma classe textural. 

Relação textural – é a relação entre as médias das percenta-
gens de argila do horizonte B (excluído B3) e do A. 

Profundidade do solo – Qualificada pelos termos raso, pouco 
profundo, profundo e muito profundo. Estes termos são emprega-
dos para designar condições de solos nos quais um contato lítico 
ou litoide ou nível de lençol de água permanente ocorre conforme 
limites especificados a seguir: Raso ≤ 50 cm de profundidade; 
Pouco Profundo > 50 cm ≤ 100 cm de profundidade; Profundo > 
100 cm ≤ 200 cm de profundidade; Muito Profundo > 200 cm de 
profundidade. 

Classes de Drenagem – a drenagem refere-se à quantidade 
(volume) e rapidez com que a água adicionada ao solo é removi-
da do mesmo, especialmente por infiltração ou escoamento su-
perficial. Num sentido prático, refere-se à freqüência e à duração 
de período em que o solo se apresenta não saturado ou saturado 
parcialmente. As classes de drenagem são as seguintes: excessi-
vamente drenado, fortemente drenado, acentuadamente drenado, 
bem drenado, moderadamente drenado, imperfeitamente drena-
do, mal drenado e muito mal drenado, de acordo com as defini-
ções contidas na Reunião Técnica de Levantamento de Solos 
(1979). 

Classes de Relevo – conforme Lemos e Santos (1982), são 
descritas sumariamente as seguintes classes: plano (declividades 
menores que 3%); suave ondulado (declives suaves de 3 a 8%); 
ondulado (declives acentuados, de 8 a 20%) forte ondulado (de-
clives fortes, de 20 a 45%); montanhoso (declives fortes e muito 
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fortes, de 45 a 75%) e escarpado (predomínio de formas abrup-
tas, declividades acima de 75%). 

Fase pedregosa – denominação atribuída a determinadas 
classes de solos que apresentam proporções significativas de 
calhaus (2-20 cm de diâmetro) e matacões (20-100 cm de diâme-
tro) na superfície e/ou na massa do solo, funcionando como fator 
restritivo ao uso de implementos agrícolas. 

Fase rochosa – denominação atribuída a determinadas clas-
ses de solos que apresentam exposições de rochas, quer sejam 
afloramentos ou ocorrência significativa de matacões com mais 
de 100 cm de diâmetro (“boulders”), funcionando como fator 
impeditivo ao uso de implementos agrícolas. 
 
3.4.2 – Descrições das Classes de Solos 

Serão mencionados, além das principais características de cada 
uma das classes de solos ocorrentes na área em estudo, alguns 
aspectos considerados relevantes do ponto de vista de utilização 
agropastoril. 

As citações sobre geologia, geomorfologia e/ou vegetação 
encontradas nas descrições das classes de solos se referem aos 
mapas e/ou textos elaborados pelas respectivas divisões deste 
Projeto. As áreas e percentuais das classes de solos são referen-
tes às regiões onde as mesmas ocorrem em caráter dominante. 

A descrição, geral e morfológica, e também os resultados a-
nalíticos de alguns perfis representativos das classes de solos 
são citados logo após a descrição das respectivas classes: quan-
do não são citados, na descrição geral dos perfis, os itens Origem 
e Classificação original significa que os mesmos constituem 
coleta efetuada por este Projeto. Os resultados analíticos dos 
demais pontos amostrados são encontrados nas Tabelas 3.I, 3.II, 
3.III. 

 
3.4.2.1 – Latossolo Amarelo Podzólico álico 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com presença de 
horizonte B latossólico, argila de atividade baixa, e a relação 
molecular, Ki, geralmente inferior a 2.0. 

São solos ácidos, profundos, bem drenados, com pouca dife-
renciação de horizontes, cuja seqüência é do tipo A, B e C. Com-
parativamente aos solos da classe dos Latossolos Amarelos 
típicos, esses solos possuem em geral um gradiente textural um 
pouco mais elevado, e maior concentração de argila no topo do 
horizonte B, daí o caráter intermediário da classe. 

Apresentam horizonte superficial do tipo A moderado e textura 
argilosa ao longo do perfil. 

Devido ao alto grau de intemperismo e aos processos intensi-
vos de lixiviação, apresentam baixos valores de relação molecular 
SiO2/Al2O3, da soma e saturação de bases e da relação molecular 
(< 0,6). A fertilidade natural é baixa. 

No horizonte B, predominam argila do tipo 1:1 e sesquióxidos, 
com alto grau de floculação, o que diminui a sua mobilidade, 
dificulta a diferenciação dos subhorizontes e impede a concentra-
ção de argila em quantidade significativa, resultando num horizon-
te profundo e praticamente livre de cerosidade. Os teores de 
óxido de ferro usualmente são menores que 7%. 

A utilização é pouco expressiva e restringe-se ao cultivo de 
chá e a pequenas áreas com seringueira e cacau. 

Estes solos são encontrados nos municípios de Registro (SP) 
e Pariquera-Açu (SP) em altitude que varia de 40 a 150 metros e 
em relevo suave ondulado e ondulado. Ocorrem como subdomi-
nantes e associados com o Latossolo Vermelho-Amarelo álico e 
Podzólico Vermelho-Amarelo álico. 

Ocorrem na Unidade Geomorfológica das Colinas do Baixo 
Ribeira do Iguape, originados de sedimentos da formação Pari-
quera-Açu do período Quaternário e sob a cobertura vegetal da 
Floresta Ombrófila Densa. 
 
3.4.2.2 – Latossolo Bruno álico e Latossolo Bruno Húmico álico 

São solos minerais não hidromórficos, com horizonte B latossólico 
de coloração brunada e horizontes superficiais ricos em matéria 
orgânica, muito argilosos, bem drenados, com altos teores de 
alumínio trocável e derivados de rochas eruptivas básicas, inter-
mediárias e mesmo ácidas da formação Serra Geral. 

Apresentam seqüência de horizontes A, B e C com profundi-
dade variável de 1,60 m e 2,5 m. Os horizontes superficiais escu-
recidos muitas vezes apresentam o teor de matéria orgânica 
superior a 1% na profundidade de 1 metro. Predominam nestes 

solos o horizonte A proeminente e raramente ocorre o horizonte A 
moderado. Este horizonte geralmente tem cor bruno-
avermelhado-escuro, vermelho-escuro-acinzentado ou cinzento 
muito escuro, com matizes variando de 5YR a 10YR, valor e 
croma iguais ou inferiores a 4, e apresenta estrutura granular 
moderadamente desenvolvida. 

O horizonte B é, em geral, bruno-avermelhado, bruno-escuro, 
bruno forte ou vermelho, com matizes de 7,5YR ou 5YR, embora 
na sua base possa atingir 1YR, valor entre 3 e 5, e croma inferior 
a 3. Tem estrutura fraca média granular e fraca moderada média 
blocos subangulares. 

A cor é a característica morfológica mais evidente na separa-
ção do horizonte A e do horizonte B, e o incremento da tonalidade 
avermelhada em profundidade é evidente na maioria destes 
solos. Alguns apresentam cores amareladas logo abaixo do hori-
zonte A. 

Os solos desta classe apresentam relação silte/argila baixa, 
quantidades de Fe2O3 variando de 11% a 29% e Ki de 0,8 a 1,9.  

Quanto à fertilidade, são solos dominantemente álicos. Notou-
se que em vários perfis do Planalto dos Campos Gerais, próximos 
a Guarapuava (PR), não existia alumínio trocável após a profun-
didade de 1 metro; apesar disso, foram considerados álicos devi-
do ao comportamento na utilização agrícola. Os mesmos são 
muito utilizados depois de corrigidas a acidez e adubados, para o 
cultivo de soja, trigo, pastagens artificiais e batatinha (Est. 3.III A). 

Outra característica peculiar a esses solos brunados é o fen-
dilhamento quando o perfil fica muito tempo exposto ao sol, for-
mando polígonos grandes. 

Ocupam áreas de relevo suave ondulado e ondulado em regi-
ões de altitude superior a 700 m, sob vegetação de Savana e 
Floresta Ombrófila Mista, na Unidade Geomorfológica do Planalto 
dos Campos Gerais, nas proximidades de Guarapuava, Palmas, 
Serra de Capanema, Erval Grande e Xanxerê. 

Em termos de dominância, ocupam aproximadamente 4.710 
km2, perfazendo 1,76% da área total. 

 
 

PERFIL Nº 24 
 
Descrição geral: 

Data – 15/05/69. 

Origem – (LEVANTAMENTO...,1984). Perfil n° 39. 

Classificação original – Latossolo Bruno álico A moderado textura argilosa 
fase floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Bruno álico A moderado textura muito argilo-
sa relevo suave ondulado. Acrohumox  

Unidade de mapeamento – LBa2. 

Localização, município, estado e coordenadas – Porto Agropecuário de 
Guarapuava, no bosque de pinheiros – Município de Guarapuava (PR). 
25°21’S e 51°27’WGr.  

Folha – SG.22-V-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
terço superior de uma elevação com 3 a 5% de declividade sob cobertura de 
floresta subtropical perenifólia. 

Altitude – 1.150 metros. 

Litologia – Rochas vulcânicas ácidas. 

Formação geológica – Grupo São Bento – Formação Serra Geral (Rochas 
ácidas). 

Período – Jurássico/Triássico. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente das rochas anteriores. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Erosão – Não aparente. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nas vizinhanças, o solo é cultivado com trigo, arroz, milho e 
feijão. 
 
Descrição morfológica: 
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A1 0-4cm; bruno-escuro (7.5YR 3/2 úmido); argila com sensação 
de silte; fraca, pequena granular; muitos poros grandes, médios 
e pequenos; friável, plástico e pegajoso; transição plana e 
abrupta. 
 

A31 4-30 cm; bruno-escuro (7,5YR 3/4 úmido); muito argiloso; fraca, 
pequena granular; muitos poros, grandes médios e pequenos, 
com predominância de médios; friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e difusa. 
 

A32 30-55 cm; bruno-avermelhado-escuro (6YR 3/4 úmido); muito 
argiloso; forte muito pequena granular; muitos poros grandes 
médios e pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 
 

A33 55-80 cm; bruno-avermelhado-escuro (6YR 3,5/6, úmido); muito 
argiloso; forte pequena granular; muitos poros, grandes médios 
e pequenos; muito friável, muito plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 
 

B1 80-110 cm; vermelho-amarelado (4 YR 3,5/6 úmido); muito 
argiloso; forte pequena granular; muitos poros, pequenos 
médios e grandes; muito friável, plástico e pegajoso; transição 
ondulada e média. 
 

B21 110-150 cm; vermelho (2,5YR 3,5/6 úmido); muito argiloso; 
fraca média, blocos subangulares; muitos poros pequenos 
médios e grandes; friável, plástico e pegajoso; cerosidade fraca 
e pouca; transição plana e difusa. 
 

B22 150-195 cm; vermelho (1YR 3,5/6 úmido); muito argiloso; 
moderada, média, blocos subangulares e angulares; muitos 
poros pequenos médios e grandes; firme, plástico e muito 
pegajoso; cerosidade fraca e comum; transição plana e difusa. 
 

B3 195-215 cm; vermelho-escuro (1YR 3/6 úmido); muito argiloso; 
moderada, média, blocos subangulares; muitos poros pequenos 
médios e grandes; friável, plástico e muito pegajoso; cerosidade 
fraca e comum; abrupta e quebrada, assentando direto sobre a 
rocha. 
 

Raízes: Médias e finas, comuns em toda trincheira, com concentração na 
parte superior do horizonte B; presença de canais de raízes preen-
chidos com material mais solto. 

 
Análise mineralógica: 
 
A1 

 
Cascalho – 20% de quartzo, grãos angulosos, subarredondados 
e arredondados, superfície regular e irregular, brilhante e fosca, 
com aderência ferruginosa, brancos e incolores; 80% de con-
creções areno-argilo-ferruginosas hematíticas e limoníticas, 
silicificadas, uma com magnetita inclusa. 
Areia Grossa e Areia fina – 54% de concreções areno-argilo-
ferruginosas hematíticas e limoníticas, com quartzo incluso, 
algumas com magnetita; argilosas claras, silicificadas; de 
magnetita; 45% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos e 
subarredondados, superfície irregular, brilhante e fosca, alguns 
com aderência ferruginosa, brancos e alguns incolores, idiomór-
ficos; 1% de detritos; traços de biotita intemperizada? placas 
douradas. 
 

A31 
 

Areia Grossa e Areia Fina – 45% de quartzo, grãos angulosos, 
subangulosos e alguns bem arredondados, superfície regular e 
irregular, brilhante e fosca, alguns com aderência ferruginosa, 
brancos, alguns incolores, e alguns idiomórficos; 55% de con-
creções areno-argilo-ferruginosas hematíticas e limoníticas; 
argilosas claras, silicificadas; de magnetita; traços de detritos. 
 

A32 Areia Grossa e Areia Fina – 55% de concreções areno-argilo-
ferruginosas hematíticas e limoníticas; argilosas claras, silicifi-
cadas, com aderência ferruginosa; algumas manganosas; de 
magnetita; 45% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos, 
superfície irregular, fosca, alguns com aderência ferruginosa, 
brancos, alguns idiomórficos; de traços de detritos. 
 

A33 Areia Grossa e Areia Fina – 55% de concreções areno-argilo-
ferruginosas hematíticas e limoníticas, algumas com magnetita 
inclusa; argilosas claras, silicificadas; magnetita; 44% de quart-
zo, grãos angulosos, subangulosos e arredondados, superfície 
irregular, geralmente fosca, alguns com aderência ferruginosa, 
brancos, incluindo alguns idiomórficos; 1% de detritos. 
 

B1 Areia Grossa e Areia Fina – 49% de quartzo, grãos angulosos, 
subangulosos e arredondados, superfície irregular, fosco, 
alguns com aderência ferruginosa, brancos, alguns incolores, e 
alguns idiomórficos; 50% de concreções areno-argilo-
ferruginosas hematíticas e limoníticas, algumas com quartzo 
incluso; e argilosas claras, silificificadas, de magnetita; 1% de 
detritos. 

 
B21 Areia Grossa e Areia Fina – 45% de concreções areno-argilo-

ferruginosas hematíticas e limoníticas, algumas silicificadas, 
outras com magnetita inclusa; argilosas claras; de magnetita; 
50% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos e alguns 
arredondados, superfície irregular, brilhante e fosca, alguns com 
aderência ferruginosa, brancos e alguns incolores, idiomórficos; 
5% de detritos. 
 

B22 Cascalho – 90% de concreções areno-argilo-ferruginosas 
hematíticas e limoníticas com aderência manganosa, algumas 
escuras magnetíticas, e outras manganosas; argilosas claras 
silicificadas, algumas com aderência manganosas; 10% de 
quartzo, grãos subangulosos e arredondados, superfície irregu-
lar, fosca, brancos, um formando pequeno geodo. 
Areia Grossa e Areia Fina – 60% de concreções areno-argilo-
ferruginosas hematíticas e limoníticas, algumas com inclusão 
manganosa, outras com inclusão de magnetita; argilosas claras, 
silicificadas; algumas manganosas; de magnetita; ilmenita? 
40% de quartzo, grãos angulosos, subangulosos e arredonda-
dos, superfície irregular, geralmente fosca, alguns com aderên-
cia ferruginosa, brancos e alguns incolores, muitos grãos 
apresentam crescimento idiomórfico; traços de detritos. 
 

B3 Cascalho – 95% de concreções areno-argilo-ferruginosas, 
hematíticas e limoníticas, algumas com aderência e inclusão 
manganosa; argilosas claras, silicificadas, com aderência 
ferruginosa e inclusão manganosa; manganosas escuras; 5% 
de quartzo, grãos angulosos, subangulosos e arredondados, 
superfície irregular, brilhante e fosca, alguns com aderência 
ferruginosa, brancos e alguns incolores; traços de detritos. 
Areia Grossa e Areia Fina – 60% de concreções areno-argilo-
ferruginosas hematíticas e limoníticas, algumas com inclusão 
manganosa, outras com aderência magnetítica; argilosas 
claras, silicificadas, com aderência ferruginosa; algumas man-
ganosas escuras; de magnetita; ilmenita?; 40% de quartzo, 
grãos angulosos, subangulosos, subarredondados, superfície 
irregular, geralmente fosco, brancos, alguns incolores; traços de 
detritos. 

 
Análises físicas e químicas                                   Lab.: SNLCS 5278-85 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 
Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002 

mm 

A1 
A31 
A32 
A33 
B1 
B21 
B22 
B3 

0-4 
4-30 

30-55 
55-80 

80-110 
110-150 
150-195 
195-215 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

46 
21 
21 
21 
21 
18 
20 
22 

48 
74 
74 
75 
75 
77 
76 
73 
 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

12,6 
1,2 

5,1 
0,5 

24 
28 
7 
0 
0 
0 
2 

20 

50 
62 
91 

100 
100 
100 
97 
73 

0,96 
0,28 
0,28 
0,28 
0,28 
0,23 
0,26 
0,30 

5,1 
4,7 
4,6 
4,5 
4,7 
5,0 
4,8 
4,6 

4,4 
4,0 
4,0 
4,1 
4,5 
5,2 
5,4 
5,5 

0,7 
0,6 
0,5 
0,6 
0,3 
0,4 

0,54 
0,11 
0,07 
0,05 
0,03 
0,02 
0,02 
0,03 

0,05 
0,03 
0,03 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

18,3 
1,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0,7 
0,4 
0,5 

0,3 
1,8 
1,6 
1,1 
0,3 

0 
0 
0 

23,0 
13,1 
10,3 
8,8 
7,4 
4,0 
3,1 
2,9 

41,6 
16,7 
12,7 
10,6 
8,3 
4,7 
3,5 
3,4 

44 
11 
6 
7 
7 

15 
11 
15 

9,23 
3,11 
2,18 
1,67 
1,42 
0,72 
0,36 
0,31 

0,69 
0,24 
0,16 
0,12 
0,10 
0,07 
0,04 
0,04 

13 
13 
14 
14 
14 
10 
9 
8 
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Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 
 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

12,6 
14,3 
14,1 
13,9 
13,6 
15,4 
16,7 
15,3 

24,4 
28,7 
30,3 
30,8 
31,5 
30,6 
32,4 
34,0 

14,0 
17,4 
18,0 
17,7 
17,9 
17,9 
19,8 
21,3 

3,20 
3,76 
3,78 
3,91 
3,85 
4,04 
4,17 
4,07 

0,31 
0,22 
0,20 
0,17 
0,17 
0,15 
0,16 
0,09 

0,87 
0,85 
0,79 
0,77 
0,73 
0,86 
0,88 
0,77 

0,64 
0,61 
0,57 
0,56 
0,54 
0,62 
0,63 
0,55 

2,75 
2,54 
2,64 
2,73 
2,76 
2,68 
2,57 
2,50 
 

  

Pasta saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 
 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
Assi-
milá 
Vel 
ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 2 
50 
67 
61 
33 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

47 
33 
34 
33 
34 
35 
34 
35 
 

 
 
PERFIL N° 118 
 
Descrição geral: 

Origem – (LEVANTAMENTO...,1973a). Perfil RS/27. 

Classificação original – Latossolo Bruno distrófico álico textura argilosa 
relevo ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Bruno álico A proeminente textura muito 
argilosa relevo ondulado. Haplumox. 

Unidade de mapeamento – LBHa. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 1,5 km de Erval Grande 
na estrada Erval Grande – São Valentim. Município de Erval Grande (RS). 
27°27’S e 53°33’WGr.  

Folha – SG.22-Y-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada na 
meia encosta de uma elevação com 7% de declive sob cobertura de mata. 

Altitude – 700 metros. 

Litologia – Rocha vulcânica ácida. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produto de intemperização da rocha acima menciona-
da. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-40 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido), bruno-

avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido amassado), bruno-escuro 
(7.5YR 4/2, seco) bruno-escuro (7.5YR 4/2, seco triturado); 
argila; fraca muito pequena, pequena e média granular; ligeira-
mente duro, friável, muito plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição difusa e plana; cutans na massa do solo. 
 

A3 40-60 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido), bruno-
avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido amassado), bruno (7.5YR 
4/2, seco), bruno-escuro (7.5YR 4/2, seco triturado); argila; fraca 
muito pequena, pequena e média granular; cutans na massa do 
solo, mais do que no A1  e visível a olho desarmado; ligeiramen-
te duro, friável, muito plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual e plana. 
 

B1 60-80 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido), bruno-
avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido amassado); bruno-
avermelhado (5YR 4/3, seco), bruno-escuro (10YR, seco tritura-
do); muito argiloso; fraca média blocos subangulares; cutans na 
massa do solo vistos a olho desarmado; pouco poroso; muito 
duro, friável, muito plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
difusa e plana. 
 

B2 80-130 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido), vermelho-
amarelado (5YR 4/6, seco); bruno-amarelado (10YR 5/4, seco 
triturado), muito argiloso; fraca média granular e fraca pequena 
blocos subangulares; cutans em toda a massa do solo com 
aspecto de um verniz que cobre os poros; duro, friável, muito 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B3 130-160 cm+; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido), bruno-
avermelhado (5YR 4/4, úmido amassado), bruno-avermelhado 
(5YR 4/4, seco) bruno-forte (7.5YR 5/6, seco triturado); muito 
argiloso; fraca pequena blocos subangulares. 
 

Raízes: Abundantes no A1; comuns no A3 e B1 e poucas no B2.  

Obs.: No B1, quando ele está seco, a estrutura é forte em blocos subangula-
res devido à desidratação. 
A intemperização da rocha é esbranquiçada. 

 
 
Análise mineralógica: 
 
A1 Cascalho – quartzo, em maior percentagem hialino leitoso, uns 

com aderência de óxido de ferro; fragmentos de rocha; feldspa-
to potássico; concreções argilosas; concreções ferruginosas 
escuras; concreções leitosas; concreções argilosas com matéria 
orgânica (uns rolados); detritos; fragmentos de argilito. 

A3 Cascalho – quartzo em maior percentagem, não rolados alguns 
hialinos, leitosos outros, com aderência de óxido de ferro, uns 
com as faces adoçadas; fragmentados de rocha; feldspato 
potássico; concreções goetíticas; concreções limoníticas; 
concreções hematíticas; detritos; concreções argilosas; frag-
mentos de argilito; concreções ferruginosas escuras. 
 

B1 Cascalho – quartzo em maior percentagem, não rolado, muitos 
com aderência de óxido de ferro, alguns encontram-se com as 
faces adoçadas; feldspato potássico; fragmentos de argilito; 
concreções hematíticas; concreções limoníticas; concreções 
argilo-leitosas; fragmentos de argilito uns com as faces adoça-
das; fragmentos de rocha. 
 

B2 Cascalho – quartzo hialino, não rolado, com aderência de óxido 
de ferro, muitos triturados; fragmentos de rocha em maior 
percentagens; concreções argilosas; feldspato potássico; 
fragmento de argilito; concreções hematíticas; concreções 
limoníticas; concreções argilosas com matéria orgânica; magne-
tita. 
 

B3 Cascalho – quartzo hialino, não rolado, sendo uns de drusa 
(idiomorfos), uns milonitizados: feldspato potássico; concreções 
goetíticas; fragmentos de opala; fragmentos de argilito (arroxe-
ado); fragmento de arenito; feldspato plagioclásio rolado; con-
creções limoníticas. 

 
 
Análises físicas e químicas                                     Lab.: SNLCS (33712-16) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 
Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

Areia 
fina 
0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002 
mm 

A1 
A3 
B1 
B2 
B3 

0-40 
40-60 
60-80 

80-130 
130-160 

0 
0 
0 
0 
0 

x 
1 
1 
x 
x 

100 
99 
99 

100 
100 

8 
8 
5 
4 
6 

3 
2 
2 
3 
1 

32 
30 
22 
23 
33 

57 
60 
71 
70 
60 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

24 
38 
47 
3 
0 

57 
38 
34 
95 

100 

0,56 
0,49 
0,31 
0,33 
0,54 

4,0 
4,3 
4,3 
4,2 
4,2 

3,5 
3,6 
3,7 
3,7 
3,7 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,7 

0,12 
0,05 
0,02 
0,02 
0,02 

0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,02 
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Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,7 

6,4 
5,0 
5,2 
4,5 
3,9 

14,7 
7,0 
5,5 
4,9 
3,6 

21,6 
12,5 
11,1 
9,8 
8,2 

3 
4 
4 
4 
8 

3,41 
1,20 
1,02 
0,77 
0,34 

0,30 
0,12 
0,09 
0,07 
0,04 

11 
10 
11 
11 
9 
 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

22,8 
23,5 
27,8 
28,2 
28,1 

17,1 
20,0 
24,3 
24,9 
24,6 

12,7 
12,8 
11,2 
10,9 
11,3 

3,34 
3,27 
2,54 
2,57 
2,81 

0,25 
0,22 
0,22 
0,21 
0,23 

2,27 
1,99 
1,94 
1,93 
1,94 

1,54 
1,42 
1,50 
1,50 
1,50 

2,11 
2,46 
3,42 
3,57 
3,40 

 

  

Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 
 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

        92 9 33 
        92 8 31 
        93 8 34 
        92 2 34 
        85 2 33 
 
 
PERFIL N° 57 
 
Descrição geral: 

Data – 06.05.75. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n° 37. 

Classificação original – Latossolo Bruno álico A proeminente textura argilosa 
fase floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Bruno Húmico álico textura muito argilosa 
relevo suave ondulado. Acrohumox. 

Unidade de mapeamento – LBHa. 

Localização, município, estado e coordenadas – Na estrada Marmeleiro – 
Barracão, 900 metros além da entrada para Salgado Filho. Município de 
Salgado Filho (PR). 26°15’S e 53°22’WGr.  

Folha – SG.22-Y-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
topo de uma elevação com 5% de declive sob cultura de milho e soja. 

Altitude – 910 metros. 

Litologia – Rochas vulcânicas ácidas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprólito proveniente da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado e ondulado. 

Erosão – Não aparente. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista 

Uso atual – Culturas de milho e soja. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-36 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido), muito 

argiloso; fraca pequena média granular; muitos poros pequenos 
e muito pequenos; macio, friável, ligeiramente plástico e ligei-
ramente pegajoso; transição gradual e plana. 
 

A3 36-76 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3,5, úmido); muito 

argiloso; fraca média blocos subangulares; muitos poros pe-
quenos e muito pequenos; macia, friável, plástico e pegajoso; 
transição clara e plana. 
 

B1 76-105 cm; bruno-avermelhado-escuro (4YR 3/4, úmido); muito 
argiloso; fraca média blocos subangulares e forte muito peque-
na granular; muitos poros pequenos e muito pequenos; macio, 
friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição gradual e 
plana. 
 

B21 105-150 cm; vermelho-amarelado (4YR 4/5, úmido); muito 
argiloso; fraca média blocos subangulares e forte muito peque-
na granular; muitos poros muito pequenos; macio, friável, 
ligeiramente plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B22 150-240 cm+; vermelho-amarelado (4YR 4/5, úmido); muito 
argiloso; fraca moderada média blocos subangulares; muitos 
poros muito pequenos; macio, friável, ligeiramente plástico e 
pegajoso; cerosidade fraca e pouca; transição difusa e plana. 

 
Raízes: Muitas no Ap; poucas no A3 e raras nos demais horizontes. 
 
 
Análises físicas e químicas                                Lab.: SNLCS (10947-51) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
Cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-36 0 0 100 3 2 21 74 
A3 36-76 0 0 100 2 1 18 79 
B1 76-105 0 0 100 2 1 17 80 
B21 105-150 0 0 100 2 1 14 83 
B22 150-240+ 0 0 100 2 1 14 83 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

33 55 0,28 4,3 3,7 1,2 0,2 0,23 0,05 
1 99 0,23 4,9 3,9 0,5 0,03 0,02 
0 100 0,21 4,9 3,9 0,2 0,22 0,18 
0 100 0,17 5,4 4,2 0,1 0,03 0,04 
0 100 0,17 5,5 4,3 0,1 0,02 0,02 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,7 5,3 16,6 23,6 7 4,36 0,35 12 
0,6 3,8 8,9 13,3 5 2,16 0,12 18 
0,6 3,2 7,3 11,1 5 1,30 0,10 13 
0,2 1,1 4,1 5,4 4 0,64 0,07 9 
0,1 0,7 4,3 5,1 2 0,53 0,07 8 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

22,9 20,6 18,9 4,33 0,18 1,19 1,71   1 
22,3 22,1 20,4 4,49 0,15 1,72 1,08   1 
22,3 22,8 20,9 4,57 0,14 1,70 1,07   1 
24,6 22,9 20,8 4,27 0,15 1,83 1,16   1 
24,2 23,8 21,4 4,43 0,16 1,73 1,10   1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 

de  
umid. % 

 76 2 39 
 86 1 35 
 84 1 34 
 85 1 37 
 88 1 36 
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3.4.2.3 – Latossolo Bruno Câmbico álico 

Constitui classe de solo recém-estabelecida, formada por solos 
minerais, não hidromórficos, tendo como principal característica 
diferenciadora dos Latossolos Brunos a presença de horizonte B 
com características intermediárias entre um B latossólico e um B 
incipiente, sendo considerados os solos menos evoluídos dentro 
da classe dos Latossolos. Derivam de rochas eruptivas da For-
mação Serra Geral, do Juracretáceo. 

São solos em geral profundos, com seqüência de horizontes 
A, B e C, e apresentam textura muito argilosa ao longo do perfil. 

O horizonte A apresenta elevado acúmulo de matéria orgâni-
ca, caracterizando o tipo proeminente; apresenta estrutura geral-
mente fraca pequena em blocos subangulares e tem coloração 
nos matizes 7,5YR e 10YR, com valores e cromas inferiores a 4. 
No horizonte B a estrutura é fraca a moderada pequena e média 
em blocos subangulares, sendo que em alguns perfis podem 
ocorrer cerosidade fraca até moderada e pouca e superfícies 
foscas “coatings” ao longo dos canais das raízes e na massa do 
solo. A coloração varia entre os matizes 10YR e 5YR, sendo em 
geral bruno-acinzentado-escuros, bruno-escuros ou bruno-
amarelado-escuros. 

Segundo Kämpf e Klamt (1978), nestes latossolos domina a 
caulinita, seguida por argilo-minerais do tipo 2:1 cloritizados e por 
óxidos de ferro. As formas destes óxidos são influenciadas pelas 
condições ambientais. Assim Pötter e Kämpf (1981) encontraram 
dominância de goetita sobre a hematita em solo desta classe, 
sugerindo que a maior concentração de compostos orgânicos 
favoreceu a formação de goetita em relação a hematita. 

São solos fortemente ácidos, que apresentam muito baixos 
valores da soma de bases e elevados teores de alumínio trocável, 
sendo sempre álicos. A acidez trocável é igualmente muito eleva-
da. 

Localizam-se no Planalto dos Campos Gerais, em altitudes 
acima de 800 metros, próximo a Campo Belo do Sul e Curitiba-
nos. Ocupam áreas de relevo suave ondulado, sendo utilizados 
principalmente com pastagens naturais, em menor escala com 
fruticultura (maçã) e mais raramente com plantações de batati-
nha. Alguns cultivos anuais, mais tolerantes às condições climáti-
cas ocorrentes na área, bem como a introdução de forrageiras de 
inverno, principalmente leguminosas poderão constituir uma 
opção para melhor utilização destes solos. Neste caso, a calagem 
e as adubações, principalmente fosfatada, são indispensáveis, 
dada a elevada acidez e a baixa fertilidade natural destes solos. 

Ocupam, a nível de dominância, 32,2 km2 aproximadamente. 
 
PERFIL N° 115 
 
Descrição geral: 

Data – 03.08.80. 

Classificação atual – Latossolo Bruno Câmbico álico A proeminente textura 
muito argilosa relevo suave ondulado. Acrohumox. 

Unidade de mapeamento – TBHa1. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 8 km da BR-282 da 
entrada de Curitibanos, direção a Santa Cruz do Peri, Município de Curitiba-
nos (SC). 27º21’S e 50º36’WGr.  

Folha – SG.22-Z-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado em barranco 
de estrada no terço superior de encosta, com 4% de declive sob cobertura 
de pastagem. 

Altitude – 960 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprólito proveniente da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Savana. 

Uso atual – Pastagem natural. 

 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-15 cm; bruno-escuro (10YR 3/3); muito argiloso; fraca peque-

na blocos subangulares e fraca pequena granular; friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 
 

A3 15-35 cm; bruno-escuro (10YR3, 5/3); muito argiloso; fraca, 
pequena blocos subangulares e fraca pequena granular; friável, 
plástico e pegajoso; transição gradual. 
 

B1 35-65 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4); muito argiloso; 
moderada pequena média blocos subangulares; firme, plástico 
e pegajoso; transição plana e difusa. 
 

B21 65-100 cm; bruno-forte (5,5YR 5/6); muito argiloso; moderada 
média blocos subangulares; firme, ligeiramente plástico e 
pegajoso, transição plana e difusa. 
 

B22 100-150 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4); muito argiloso; 
moderada média blocos subangulares; firme, ligeiramente 
plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 
 

B23 150-190 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); muito argiloso; 
moderada média blocos subangulares; firme, ligeiramente 
plástico e pegajoso. 

 
Raízes: Finas e abundantes no A1 e finas e comuns no A3. 

Obs.: Atividade biológica intensa no A1. 
 

Análises Físicas e Químicas                                              Lab.: SUDESUL 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa 

Símb. 
Prof. 
cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 1-0,5 

mm 
2-0,2 
mm 

A1 0-15 0 0 0,1 0,2 1,0 
A3 15-35 0 0 0,2 0,4 1,4 
B1 35-65 0 0 0,5 0,2 1,3 
B21 65-100 0 1,3 0,7 1,1 4,4 
B22 100-150 0 0 0,1 0,2 0,9 
B23 150-190 0 0 0,2 0,4 1,1 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina  

0,1-0,05 
mm 

0,05-
0,002 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

0,4 0,9 5,6 1,0 0,4 35,3 30,7 
0,4 0,7 5,6 0,7 0,4 29,1 24,2 
0,4 0,7 4,5 0,7 0,2 19,9 16,1 
2,0 2,8 8,8 4,2 2,0 17,7 13,1 
0,3 0,7 5,7 0,7 0,3 19,8 14,8 
0,3 0,6 5,5 0,9 0,5 18,4 13,8 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

62,7 23,5 62,5 0,56 21,18 20,99 16,10 
68,8 28,8 58,1 0,42 21,06 22,43 16,01 
78,1 29,8 61,8 0,25 25,29 24,92 15,84 
73,7 15,5 78,9 0,24 24,94 21,87 9,26 
78,6 1,8 97,7 0,25 24,98 24,34 16,71 
79,6 0,2 99,7 0,23 25,01 24,37 16,72 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

1,72 1,15 2,05 - 5,0 4,6 3,8 0,23 6,55 17 
1,60 1,10 2,20 - 4,8 4,6 2,8 0,16 4,83 18 
1,73 1,23 2,47 - 4,9 4,6 1,8 0,12 3,10 15 
1,94 1,53 3,71 - 5,5 4,5 0,7 0,08 1,21 9 
1,74 1,21 2,29 - 5,2 4,7 0,8 0,08 1,38 10 
1,74 1,21 2,29 - 5,5 4,9 0,4 0,06 0,69 7 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 
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Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

0,70 0,62 0,33 0,31 0,19 0,13 0,05 0,06 
0,47 0,45 0,15 0,11 0,08 0,07 0,04 0,04 
0,40 0,20 0,19 0,14 0,03 0,03 0,04 0,02 
0,50 0,21 0,27 0,13 0,03 0,02 0,03 0,02 
0,38 0,18 0,23 0,12 0,02 0,01 0,02 0,01 
0,30 0,12 0,22 0,10 0,02 0,01 0,02 0,01 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e    HCl KCl pH8 pH7 pH8 
 

pH7 

1,27 1,12 3,3 21,84 16,31 23,11 17,58 
0,74 0,67 3,7 21,17 15,16 21,91 15,90 
0,66 0,39 3,8 18,25 10,18 18,91 10,84 
0,83 0,38 5,2 14,82 11,03 15,65 11,86 
0,65 0,32 2,6 13,79 9,35 14,44 10,00 
0,56 0,24 1,2 12,21 6,45 12,77 7,01 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 pH7 pH8 pH7 

 
100Al+3   

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

36,85 28,03 5 7 72 75 
31,84 23,11 3 5 83 85 
24,21 13,87 3 6 85 91 
21,23 16,09 5 7 86 93 
18,37 12,72 5 7 80 89 
16,04 8,80 4 8 68 83 

 
 
3.4.2.4 – Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo álico 

e distrófico e Latossolo Bruno intermediário para Latos-
solo Roxo Húmico álico. 

 
São solos minerais, não hidromórficos, caracterizados pela 

presença de horizonte B latossólico. Constituem classe recente-
mente criada para enquadrar solos com algumas características 
distintas dos Latossolos Brunos e Latossolos Roxos e que ocu-
pam áreas expressivas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná. Distinguem-se dos primeiros principalmente 
pela coloração mais avermelhada, e dos Latossolos Roxos pela 
coloração ligeiramente mais brunada, menor profundidade dos 
perfis, maior variação na espessura de local para local, maior 
desenvolvimento da estrutura em blocos e menor susceptibilidade 
magnética (Est. 3.III B). 

A seqüência de horizontes é do tipo A, B e C com transição 
difusa a gradual. São solos em geral profundos, ocorrendo locais 
em que são muito profundos, e a textura é muito argilosa ao longo 
do perfil na maioria dos casos (Est. 3.IV A). 

O horizonte A é comumente do tipo proeminente. No horizon-
te B a estrutura normalmente é em blocos subangulares fraca a 
moderadamente desenvolvida e com menor freqüência forte muito 
pequena granular, sendo a cerosidade em geral fraca e pouca. 

Dominam as cores de matizes entre 2,5YR e 5YR, porém 
quando estes solos com matiz 2,5YR se confundem com o Latos-
solo Roxo, a sua distinção se faz principalmente pela comparação 
de torrões que apresentam coloração ligeiramente mais brunada. 
Geralmente os horizontes superficiais apresentam diferenças de 
matizes entre A e B, o que não ocorre no Latossolo Roxo que tem 
uma relativa uniformidade de coloração ao longo do perfil. 

Nas modalidades dos Húmicos, as cores mais brunadas co-
mumente são vistas a partir de 1 metro de profundidade. 

Esses solos são desenvolvidos do basalto da Formação Serra 
Geral, do Juracretáceo, e menos comumente de rochas efusivas 
ácidas desta mesma formação, o que confere a esses solos 
teores de óxidos de ferro que variam de 13 a 30%. 

A vegetação dominante sobre esses solos é do tipo Savana e 
Floresta Ombrófila Mista. 

São solos em geral bastante ácidos, a grande maioria dos 
perfis apresentando muito baixa soma de bases, que dificilmente 
supera os 3 mE/100 g de solo. Os teores de alumínio são eleva-
dos e em geral com valores próximos ou superiores aos da soma 
de bases. 

Quando ocorrem em associação, normalmente estão acom-
panhados de Terra Bruna Estruturada intermediária para Terra 
Roxa Estruturada, Latossolo Bruno, Latossolo Roxo e Cambisso-
lo. Devido ao relevo suave ondulado e ondulado são muito culti-
vados principalmente com soja, seguido de trigo e de pastagens. 
Somente ao sul do Planalto Dissecado do Rio Iguaçu – Rio Uru-
guai e no Planalto das Missões encontram-se cultivares de erva-
mate, as vezes consorciados com outras culturas. 

Ocupam uma área de aproximadamente 15.720,6 km2 em 
termos de dominância, sendo 5,88% da área total. 
 
PERFIL N°29 
 
Descrição geral: 

Data – 22.05.78. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n° 31. 

Classificação original – Latossolo Roxo álico A proeminente textura argilosa 
fase campo subtropical relevo suave ondulado 

Classificação atual – Latossolo Bruno Húmico intermediário para Latossolo 
Roxo álico A proeminente textura muito argilosa relevo suave ondulado. 
Acrohumox. 

Unidade de mapeamento – LBRd1. 

Localização, município, estado e coordenadas – Loteamento Jardim Pano-
rama em Laranjeiras do Sul (PR). 25º25’S e 52º24’WGr.  

Folha – SG.22-V-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – No topo de uma eleva-
ção com 6-7% de declive sob vegetação de campo natural. 

Altitude – 845 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento – Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Triássico – Mesozoico. 

Material de origem – Saprólito das rochas acima mencionadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Erosão – Não aparente. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-30 cm; bruno-avermelhado-escuro (3,5YR 3/3, úmido), muito 

argiloso; fraca a moderada, pequena média granular; muitos 
poros médios e pequenos; firme, plástico e pegajoso; transição 
gradual e plana. 
 

A3 30-42 cm; bruno-avermelhado-escuro (3.5YR 3/3,5, úmido); 
muito argiloso; fraca a moderada, pequena a média granular; 
muitos poros pequenos; friável, plástico e pegajoso; transição 
difusa e plana. 
 

B1 42-80 cm; bruno-avermelhado-escuro (3.5YR 3/4, úmido); muito 
argiloso; fraca a moderada pequena a média blocos subangula-
res; muitos poros muito pequenos; friável, plástico e pegajoso; 
transição difusa e plana. 
 

B21 80-125 cm; bruno-avermelhado-escuro a vermelho-amarelado 
(3.5YR 3/5, úmido); muito argiloso; fraca a moderada média a 
grande blocos subangulares; muitos poros muito pequenos; 
friável, firme plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B22 125-200 cm+; bruno-avermelhado-escuro a vermelho-
amarelado (3.5YR 3/5, úmido); muito argiloso; moderada média 
blocos subangulares; muitos poros muito pequenos; cerosidade 
moderada e pouca; firme plástico e pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes no A1; muitas no A3; comuns no B1 e B21 e poucas no 

B22. 
 
Obs.: Foram observadas línguas de penetração de material do A no B1 e 

crotovinas com 2 cm de diâmetro no A3. A 4m de profundidade foi en-
contrada piçarra (horizonte C). 
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Análises físicas e químicas                                 Lab.: SNLCS (870917-21) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-
sa 2-
0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-30 0 0 100 1 1 15 83 
A3 30-42 0 0 100 1 1 12 86 
B1 42-80 0 0 100 5 3 12 80 
B21 80-125 0 0 100 6 3 10 81 
B22 125-200 0 0 100 1 1 10 88 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

32 61 0,18 5,2 4,1 0,5 0,10 0,07 
47 45 0,14 5,4 4,1 0,2 0,06 0,05 
57 29 0,15 5,4 4,1 0,1 0,05 0,05 
0 29 0,12 5,5 4,3 0,1 0,05 0,06 
0 100 0,11 5,5 4,5 0,1 0,03 0,05 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,7 4,1 9,0 13,8 5 2,85 0,25 11 
0,3 3,6 7,4 11,3 3 2,22 0,19 12 
0,2 3,5 6,6 10,3 2 1,81 0,14 13 
0,2 1,8 5,1 7,1 3 1,39 0,11 13 
0,2 0,7 3,2 4,1 5 0,47 0,07 7 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
De 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 

Na+/T 

19,7 24,7 24,8 2,66  1,36 0,83 1,56  1 
20,3 24,1 24,1 2,71  1,43 0,87 1,57  <1 
20,5 23,8 26,5 2,72  1,46 0,86 1,41  <1 
20,5         1 

         1 
 

Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 
 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
Assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 85 2 42 
 92 <1 41 
 95 <1 40 
 90 1 40 
 78 <1 40 

 
 
PERFIL N°132 
 
Descrição geral: 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1973a). PERFIL RS/16. 

Classificação original – Latossolo Roxo distrófico álico textura argilosa relevo 
ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo 
álico A moderado textura muito argilosa relevo ondulado. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento – LBRa4. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 2 km de Erechim, na 
estrada Erechim – Gaurama. Município de Erechim (RS). 27º37’S e 
52º12’WGr.  

Folha – SG.22-Y-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada no 
topo de uma elevação com 14% de declive sob cobertura de pastagem. 

Altitude – 680 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas. 

Formação geológica – Grupo São Bento – Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprólitos provenientes da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Pastagem. 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-15 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/3, úmido), bruno-

avermelhado-escuro (2.5R 3/3, úmido amassado), bruno-
avermelhado-escuro (5YR 3/3, seco) e bruno-avermelhado-
escuro (5YR 3/4, seco triturado); muito argiloso; fraca pequena 
e média granular; poroso; ligeiramente duro, friável, ligeiramen-
te plástico e ligeiramente pegajoso pouco trabalhado, tornando-
se pegajoso quando muito trabalhado; transição difusa e plana. 
 

A3 15-60 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4, úmido), 
vermelho-escuro (2.5YR 3/5, úmido amassado), bruno-
avermelhado-escuro (2.5YR 3/4, seco) e vermelho-escuro 
(2.5YR 3/5, seco triturado); muito argiloso; fraca média e grande 
blocos subangulares com aspecto de maciça pouco coerente; 
pouco poroso; ligeiramente duro, friável, plástico e ligeiramente 
pegajoso quando pouco trabalhado tornando-se pegajoso 
quando muito trabalhado; transição difusa e plana. 
 

B1 60-90 cm; vermelho-escuro (2.5YR 3/5, úmido); vermelho-
escuro (2.5YR 3/5, úmido amassado); muito argiloso; fraca 
pequena e média blocos subangulares com aspecto maciça 
pouco coerente; poroso; duro, friável, plástico e ligeiramente 
pegajoso quando pouco trabalhado tornando-se pegajoso 
quando muito trabalhado; transição difusa e plana. 
 

B21 90-150 cm; vermelho-escuro (2.5YR 3/6, úmido); vermelho-
escuro (2.5YR 3/5, úmido amassado); muito argiloso; fraca 
pequena e média blocos subangulares com aspecto de maciça 
pouco coerente; poroso; cerosidade fraca e pouca; duro, friável, 
plástico e ligeiramente pegajoso quando pouco trabalhado, 
tornando-se pegajoso quando muito trabalhado; transição difusa 
e plana. 
 

B22 150 – 300 cm+; vermelho-escuro (2.5YR 3/6, úmido); vermelho-
escuro (2.5YR 3/6, úmido amassado); muito argiloso; fraca 
pequena e média blocos subangulares com aspecto de maciça 
pouco coerente; poroso; cerosidade fraca e pouca; duro, friável; 
plástico e ligeiramente pegajoso quando pouco trabalhado, 
tornando-se pegajoso quando muito trabalhado. 
 

Raízes: Comuns no A1 e raras no A3. 
 
Obs.: 1) Atividades biológicas motivada principalmente por térmitas. 

2) Com 60 aumentos observam-se cutans na massa do solo no A3, 
B1, B21 e B22. 

 
 
Análise mineralógica: 
 
A1 Areias grossa e fina – 22% de quartzo hialino não rolado, alguns 

triturados, poucos idiomorfos; 23% de concreções magnetíticas; 
16% de concreções goetíticas; 11% de fragmentos de rocha; 
10% de concreções hematíticas; 5% de opala; 5% de fragmen-
tos de sílica uns rolados; 5% de concreções manganosas; 3% 
de detritos. 
Obs.: as concreções apresentam-se roladas. 
 

A3 Areias grossa e fina – 34 % de concreções goetíticas, umas 
roladas; 25% de quartzo hialino, alguns idiomorfos, alguns 
angulares, outros com aderência de óxido de ferro e outros 
triturados; 19% de fragmentos de sílica e sílica com opala; 16% 
de concreções hematíticas; 4% de detritos, 2% de fragmento de 
rocha; traços de concreções argilo-leitosas. 
Obs.: Os fragmentos de sílica com opala são ágata incipiente. 
 

B1 Areias grossa e fina – 26% de quartzo hialino, uns idiomorfos, 
outros triturados; 26% de concreções limoníticas; 13% de 
concreções goetíticas; 13% de magnetita; 6% de concreções 
hematíticas; 6% de opala; 5% de sílica; 3% de detritos; 2% de 
fragmento de rocha. 
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B21 Areias grossa e fina – 29% de quartzo hialino não rolados, uns 
idiomorfos uns com aderência de óxido de ferro; 20% de con-
creções goetíticas; 20% de concreções magnetíticas; 10% de 
concreções hematíticas; 9% de fragmento de sílica; 5% de 
fragmento de calcedônia; 5% de fragmento de rocha; 2% de 
fragmentos de opala; traços de detritos e clorita. 
 

B22 Areias grossa e fina – 39% de quartzo, hialino, não rolados, uns 
idiomorfos, uns facetados, uns angulosos, outros triturados; 
20% de magnetita; 14% de concreções hematíticas; 10% de 
concreções goetíticas; 5% de concreções limoníticas; 4% de 
opala; 4% de fragmento de sílica; 2% de concreções ferrugino-
sas dispostas em camadas diferentes; 1% de fragmentos de 
rocha; 1% de ilmenita. 
 

Obs.: 1) Os fragmentos de opala apresentam-se na maioria com aderência 
de manganês e na sua forma característica (botrioidal). 

2) As concreções ferruginosas alteram-se em camadas umas escuras 
quando pretas com amarelas e avermelhadas. 

 

Análises físicas e químicas                                    Lab.: SNLCS (33.231-35) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002

mm 

A1 0-15 0 X 100 2 1 23 74 
A3 15-60 0 0 100 1 0 19 80 
B1 60-90 0 0 100 1 0 16 83 
B21 90-150 0 0 100 1 0 17 82 
B22 150-300+ 0 0 100 1 1 16 82 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

41 44 0,31 4,5 3,8 0,5 0,04 0,02 
32 60 0,23 4,6 3,9 0,4 0,04 0,03 
0 100 0,19 4,7 4,0 0,3 0,03 0,03 
0 100 0,20 4,9 4,0 0,2 0,03 0,02 
0 100 0,19 5,5 4,1 0,4 0,03 0,02 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,6 5,7 8,3 14,6 4 1,80 0,15 12 
0,5 5,1 7,2 12,8 3 1,24 0,10 12 
0,4 4,1 4,6 9,1 3 0,90 0,08 11 
0,3 3,1 5,6 9,0 3 0,67 0,08 8 
0,5 5,9 1,1 7,5 6 0,35 0,05 7 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
De 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 

Na+/T 

25,2 20,2 23,4 4,58 0,18 2,10 1,21 1,35  <1 
26,0 21,6 23,4 4,26 0,18 2,05 1,21 1,44  <1 
27,7 23,3 22,3 3,95 0,18 2,02 1,26 1,64  <1 
28,1 23,0 22,5 3,95 0,18 2,08 1,28 1,61  <1 
28,0 22,7 22,3 4,18 0,18 2,09 1,27 1,53  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
Assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 90 1 34 
 91 1 37 
 91 1 39 
 86 1 41 
 92 1 40 
 
PERFIL N°45 
 
Descrição geral: 

Data – 14/04/73. 

Origem – (LEVANTAMENTO   , 1984). Perfil n.º 27. 

Classificação original – Latossolo Roxo álico A proeminente textura argilosa 
fase floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo 
Húmico álico textura muito argilosa relevo suave ondulado. Acrohumox. 

Unidade de mapeamento – LBRa4. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 12 km de Pato Branco 
para Coronel Vivida, na Estação experimental do IPEAME – MA. Município 
de Pato Branco (PR). 26º09’S e 52º40’WGr. 

Folha – SG.22-Y-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
topo de uma elevação com 4% de declividade sob vegetação secundária. 

Altitude – 700 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento – Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolitos provenientes da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado e ondulado. 

Erosão – Laminar ligeira/laminar. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-10 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido); muito 

argiloso; fraca pequena granular; muitos poros pequenos e 
muito pequenos; macio, muito friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 
 

A3 10-80 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido); muito 
argiloso; fraca pequena média granular; muitos poros pequenos 
e muito pequenos; macio, muito friável, plástico e pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 

B1 80-140 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido); muito 
argiloso; fraca pequena blocos subangulares e forte ultrapeque-
na granular; muitos poros pequenos e muito pequenos; macio, 
muito friável, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B2 140-280 cm; bruno-avermelhado-escuro (3.5YR 3/5, úmido); 
muito argiloso; fraca média blocos subangulares forte muito 
pequena granular; muitos poros muito pequenos; macio, muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

 
Raízes: Muitas no A; comuns no B. 
 

 

Análises físicas e químicas                                                       Lab.: SNLCS  

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002

mm 

Ap 0-10 0 0 100 4 5 23 68 
A3 10-80 0 0 100 1 2 18 79 
B1 80-140 0 0 100 1 2 16 81 
B2 140-280+ 0 0 100 1 2 26 81 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

2 97 0,31 4,4 4,0 1,2 0,3 0,49 0,05 
0 100 0,23 4,8 4,2 0,8 0,08 0,05 
0 100 0,20 5,1 4,3 0,4 0,05 0,05 
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0 100 0,20 5,3 4,5 0,5 0,03 0,03 
 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

2,0 4,5 13,7 20,2 10 3,70 0,30 12 
0,9 3,4 8,7 13,0 7 1,87 0,17 11 
0,5 1,8 6,7 9,1 5 1,09 0,07 16 
0,6 0,5 4,0 9,1 12 0,31 0,04 8 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
De 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 

Na+/T 

22,1 29,6 12,2 3,93 0,21 1,27 1,02 3,81  
23,6 26,6 18,5 4,18 0,17 1,51 1,04 2,26  
22,2 27,7 18,1 4,21 0,15 1,36 0,95 2,40  
25,4 27,6 19,3 4,30 0,16 1,56 1,08 2,24  

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
Mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
Assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 69 1 36 
 79 1 37 
 78 1 35 
 45 1 38 

 
 
3.4.2.5 – Latossolo Vermelho-Escuro álico, distrófico e eutrófico e 

Latossolo Vermelho-Escuro Húmico álico. 

Estas classes são representadas por solos minerais, não hidro-
mórficos, com horizonte B latossólico. Possuem baixa capacidade 
de permuta de cátions, baixa relação textural B/A e baixos conte-
údos de silte. 

Compreendem solos de textura muito argilosa, argilosa ou 
média, muito profundos, (A+B > 3 m), muito porosos e permeá-
veis, e acentuadamente drenados. São de coloração normalmen-
te avermelhado-escuro e com seqüência de horizontes A, B e C. 
A característica marcante destes solos é a difícil diferenciação 
dos horizontes, devido à grande uniformidade das propriedades 
morfológicas e às transições amplas entre os mesmos. 

O horizonte A de cor predominantemente bruno-avermelhado-
escuro tem espessura variável, atingindo 1 m ou mais, no caso 
dos Húmicos. Nos solos de textura média, a estrutura geralmente 
é composta de fraca média granular e de grãos simples, e, nos de 
textura argilosa e muito argilosa, é geralmente granular, de tama-
nho pequeno a médio, e fraca a moderadamente desenvolvida. 

O horizonte B apresenta espessura superior a 2,50 m, cor ge-
ralmente vermelho-escuro e mais raramente bruno-avermelhado-
escuro. Apresenta ainda estrutura ultrapequena granular com 
aspecto de maciça, porosa in situ, sendo que a parte superior 
deste horizonte pode apresentar estrutura em blocos subangula-
res, pequenos e fracamente desenvolvidos. 

A mobilidade da argila é muito baixa devido ao seu elevado 
grau de floculação. Nos solos de textura média existe maior ten-
dência de translocação de argila, determinando o seu aumento 
gradativo em profundidade ou até mesmo uma pequena diferen-
ciação de horizontes. 

Na área em estudo, predomina a classe dos solos álicos e 
distróficos, fortemente ou extremamente ácidos e de baixa fertili-
dade, seguida pela dos eutróficos, moderadamente ácidos ou 
praticamente neutros, e, por fim, pela dos Húmicos álicos, ricos 
em matéria orgânica. 

Os minerais primários facilmente decomponíveis estão ausen-
tes ou em percentagens mínimas; os teores de Fe2O3 situam-se 
entre 6,0 e 18%, e os de titânio e manganês são geralmente 
inferiores aos do Latossolo Roxo. São solos ricos em sesquióxi-
dos. 

O grau de intemperização destes solos é alto, como mostra a 
relação SiO2/Al2O3 (Ki) geralmente inferior a 2. A capacidade de 
permuta de cátions (T) é pequena, sendo maior na parte superior 
do solo, devido à contribuição da matéria orgânica. As percenta-
gens de saturação de bases (V%) baixas, nas classes de solos 
álicos e distróficos, expressam intensa lixiviação. 

A susceptibilidade à erosão varia de acordo com a textura, to-
pografia e manejo do solo. Em condições naturais, ou quando 
convenientemente manejados, são solos de um modo geral resis-
tentes à erosão, uma vez que possuem boas propriedades físicas, 
que possibilitam a rápida infiltração e percolação da água das 
chuvas, e também por ocorrerem em relevo suave ondulado. A 
mecanização pesada e excessiva, principalmente nas variedades 
de textura muito argilosa e argilosa, pode provocar uma compac-
tação do solo, o que dificulta a rápida penetração da água no 
mesmo e determina um maior escoamento superficial de água, 
com o conseqüente aparecimento de erosão. Além disso, a com-
pactação na camada superficial do solo pode prejudicar o desen-
volvimento do sistema radicular da planta. 

Na Região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná, pro-
veniente do arenito da formação Caiuá, ocorrem o Latossolo 
Vermelho-Escuro eutrófico e o distrófico como unidades simples, 
nas altitudes que variam desde 300 até 730 metros, sendo a 
vegetação natural Floresta Estacional Semidecidual. São encon-
trados nos municípios de Moreira Salles, Francisco Alves e Guaí-
ra. 

Os eutróficos apresentam saturação de bases alta, com teo-
res médios de cálcio + magnésio, podendo apresentar deficiência 
de potássio. Embora deficientes em fósforo, possuem fertilidade 
natural média e alta. Praticamente não apresentam problemas 
relativos ao alumínio trocável, principalmente na camada superfi-
cial. 

O uso intenso destes solos, após a retirada da mata, tende a 
acarretar uma rápida diminuição da fertilidade natural, dadas as 
perdas por lixiviação, principalmente naquelas classes de solos 
de textura média. A adubação verde é uma prática recomendável. 

Os de textura argilosa são mais utilizados na agricultura, e en-
tre as culturas mais difundidas domina a soja, o café e o algodão; 
já os de textura média são mais utilizados com pastagens. Nem 
sempre só os terraços são suficientes na contenção da erosão, 
fazendo-se necessária a associação de outras práticas conserva-
cionistas. 

Na Região Geomorfológica do Planalto das Missões, sobre 
arenitos da formação geológica Tupanciretã com influência de 
basalto da formação Serra Geral, ocorre o Latossolo Vermelho-
Escuro Húmico álico, textura argilosa, como dominante e associ-
ado com Latossolo Vermelho-Escuro álico textura argilosa. 

Estes solos são encontrados no município de Palmeira das 
Missões e na parte sudeste do município de Sarandi, numa altitu-
de em torno de 450 a 650 metros e sob vegetação natural de 
Savana e de Contato da Savana com a Floresta Ombrófila Mista. 

São solos com capacidade de permuta de cátions mais alta 
na superfície, diminuindo com a profundidade. O conteúdo de 
carbono orgânico, quando maior que 1% até 1 m de profundidade, 
caracteriza a classe do Latossolo Vermelho-Escuro Húmico. O 
fósforo disponível é baixo e o teor de alumínio trocável é alto, 
sempre maior que 2 mE/100 g de solo. Embora ocorram em 
relevo suave ondulado, são facilmente erosionáveis quando utili-
zados sem práticas adequadas de conservação, o que pode 
provocar a formação de voçorocas profundas. Além da pastagem, 
ocorrem áreas com cultivo de soja e trigo. 

Na região do Planalto Oriental da Bacia do Paraná, em áreas 
de folhelhos, siltitos e argilitos, pertencentes aos períodos Permi-
ano e Carbonífero, ocorrem o Latossolo Vermelho-Escuro álico 
como dominante e associado com Cambissolo álico, Terra Ver-
melha-Brunada Estruturada Húmica álica, Terra Vermelha-
Brunada Estruturada álica e Latossolo Vermelho-Escuro Húmico 
álico, ou em unidades simples. 

Ocorrem em relevo suave ondulado nos municípios de Canoi-
nhas, Irati, Ponta Grossa, Tibagi, Arapoti e Itararé. 

São solos ácidos, com pequenas reservas de nutrientes para 
as plantas, apresentam baixos teores de potássio, de cálcio, de 
magnésio e principalmente de fósforo disponível. Os teores de 
alumínio trocável são altos e em níveis tóxicos para a maioria das 
plantas cultivadas. São solos de baixa fertilidade natural. 

Na região de Ponta Grossa, os solos desta classe são domi-
nantemente de textura argilosa e por estarem em relevo favorável 
à mecanização agrícola são muito utilizados com culturas de soja 
e trigo. 

No total esses solos ocupam 15.407 km2 aproximadamente 
ao nível de dominância, totalizando 6,11% da área total. 
 
PERFIL N°03 
 
Descrição geral: 
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Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 16. 

Classificação original – Latossolo Vermelho-Escuro álico A moderado textura 
argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo praticamente plano.  

Classificação atual – Latossolo Vermelho-Escuro álico  A moderado textura 
argilosa relevo praticamente plano. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento – LEd. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 7 km de Goio Erê para 
Rancho Alegre 500 metros à direita. Município de Goio-Erê (SC). 24º12’S e 
52º59’WGr. 

Folha – SG.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta num 
espigão com 3 a 5% de declividade em área sob cultura de feijão e amendo-
im. 

Altitude – 550 metros. 

Litologia – Arenito Caiuá e rochas eruptivas do derrame basáltico. 

Formação geológica – Grupo Bauru – Formação Caiuá e Grupo São Bento – 
Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Mistura de resíduos intemperizados das rochas acima 
citadas afetadas por retrabalhamento local. 

Relevo local – Praticamente plano. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Erosão – Laminar ligeira. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Culturas de feijão, arroz e amendoim.  
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-20 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/3, úmido); franco 

argilo-arenoso; fraca pequena média granular; duro, friável, 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 
 

A3 20-35 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4, úmido); 
franco argilo-arenoso; fraca média granular; ligeiramente duro, 
friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e 
plana. 
 

B11 35-70 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4, úmido); argila 
arenosa; fraca pequena média blocos subangulares; ligeiramen-
te duro, friável, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B12 70-110 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4, úmido); 
argila arenosa; forte muito pequena granular com aspecto de 
maciça porosa; “in situ”; macio, muito friável, plástico e pegajo-
so; transição difusa e plana. 
 

B2 110-200 cm; vermelho-escuro (2.5YR 3/5, úmido); argila areno-
sa; forte muito pequena granular com aspecto de maciça porosa 
“in situ”; macio, muito friável, plástico e pegajoso. 

 

Análises físicas e químicas                                                         Lab.: SNLCS  

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-20 0 0  35 35 8 22 
A3 20-35 0 0  33 33 8 26 
B11 35-70 0 0  28 30 7 35 
B12 70-110 0 0  27 29 7 37 
B2 110-200 0 0  27 29 7 37 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

13 41 0,36 4,8 3,9 0,8 0,2 0,08 0,02 
19 27 0,31 5,1 4,0 1,2 0,2 0,05 0,02 
2 94 0,20 4,9 3,9 0,8 0,2 0,03 0,02 

0 100 0,19 4,9 3,9 0,9 0,02 0,01 
0 100 0,19 4,8 3,9 0,4 0,01 0,01 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,1 0,8 2,9 4,8 23 0,66 0,08 8 
1,5 0,5 2,3 4,3 35 0,50 0,06 8 
1,1 1,1 2,8 5,0 22 0,47 0,05 9 
0,9 1,4 2,8 5,1 18 0,43 0,04 11 
0,4 1,3 2,0 3,7 11 0,26 0,03 8 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 
 

Equiv. 
De 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

8,4 8,0 4,3 0,64 0,04 1,79 1,33 2,91  <1 
10,1 9,6 5,1 0,74 0,04 1,79 1,34 2,95  <1 
13,5 12,8 5,8 0,85 0,04 1,79 1,39 3,47  <1 
14,0 13,4 6,1 0,88 0,03 1,78 1,38 3,45  <1 
13,9 13,5 6,6 0,86 0,04 1,75 1,33 3,21  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
Mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
Assi-
milá 
vel 

ppm 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

 42 1  
 24 1  
 50 1  
 61 1  
 76 1  
 
PERFIL Nº 21 
 
Descrição geral: 

Data – 09/05/78. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 15. 

Classificação original – Latossolo Vermelho-Escuro álico A proeminente 
textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Vermelho-Escuro álico A proeminente textura 
muito argilosa relevo suave ondulado. Acrohumox. 

Unidade de mapeamento – LEa10. 

Localização, município, estado e coordenadas – No km 93,3 da BR 373 
(Trecho Prudentópolis – Relógio) 3,4 km à direita em direção à Vila Saltinho 
e depois 400 metros novamente à direita Município de Prudentópolis (PR). 
25º12’S e 51º02’WGr.  

Folha – SG.22-V-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta a 30 
metros da estrada, lado esquerdo, no topo de elevação com 1% de declive 
sob vegetação de mata. 

Altitude – 650 metros. 

Litologia – Siltitos, argilitos e arenitos finos com lentes de – Grupo Passa 
Dois – Formação Estrada Nova. 

Período – Permiano Inferior. 

Material de origem – Saprolitos provenientes das rochas acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Erosão – Não aparente. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
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Descrição morfológica: 
 
O1 2-0 cm;. 

 
A 0-42 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido, 5YR 3/4 

seco); muito argiloso; moderada pequena e média granular e 
moderada pequena blocos subangulares; ligeiramente duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 
 

A3 42-60 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3,5, úmido); muito 
argiloso; fraca pequena granular e fraca média blocos subangu-
lares; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
clara e plana. 
 

B1 60-105 cm; bruno-avermelhado-escuro (4YR 3,5/4, úmido); 
muito argiloso; fraca média blocos subangulares e forte muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa; friável, 
plástico e pegajoso; transição clara e plana. 
 

B21 105-125 cm; bruno-avermelhado-escuro a vermelho-escuro 
(2,5YR 3/5, úmido); muito argiloso; fraca média blocos subangu-
lares e forte muito pequena granular com aspecto de maciça 
porosa; friável, plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 
 

B22 125-205 cm+; bruno-avermelhado-escuro a vermelho-escuro 
(1,5YR 3/5, úmido); muito argiloso; fraca moderada blocos 
subangulares; cerosidade fraca e descontínua; friável, plástico e 
pegajoso. 
 

Raízes: Abundantes no A1; muitas no A3; comuns no B1; e poucas no B21 e 
B22. 

 
Obs.: Todo o perfil é muito poroso, com predomínio de poros pequenos e 

muitos pequenos. 
 

 

Análises físicas e químicas                                   Lab.: SNLCS (780912-16) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-42 0 0 100 1 4 27 68 
A3 42-60 0 0 100 1 3 21 75 
B1 60-105 0 0 100 5 4 17 74 
B21 105-125 0 0 100 1 4 21 74 
B22 125-205+ 0 0 100 1 3 22 74 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

26 62 0,40 4,7 3,8 0,6 0,9 0,18 0,04 
32 57 0,28 5,0 4,0 0,1 0,26 0,07 
36 51 0,23 5,2 4,1 0,1 0,22 0,03 
0 100 0,28 5,2 4,3 0,1 0,09 0,04 
5 93 0,30 5,2 4,8 0,1 0,07 0,04 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,7 5,6 10,1 17,4 10 3,29 0,40 8 
0,4 4,5 6,7 11,6 3 1,47 0,19 8 
0,4 3,1 5,8 9,3 4 1,39 0,14 10 
0,2 1,3 4,6 6,1 3 0,95 0,10 10 
0,2 0 2,4 2,6 8 0,42 0,07 6 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
De 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

16,7 23,3 9,3 0,90  1,22 0,97 3,93  <1 
16,3 25,9 10,6 0,96  1,07 0,85 3,83  <1 
16,1 26,7 11,1 1,07  1,02 0,81 3,77  <1 
15,9 26,3 10,9 1,09  1,03 0,81 3,79  <1 
15,7 26,5 11,3 1,05  1,01 0,79 3,68  2 

 

Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 
 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
Assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 

de  
umid. % 

 77 1 39 
 92 1 35 
 89 1 37 
 87 1 36 
 0 1 37 
 
 
PERFIL N° 40 
 
Descrição geral: 

Data – 18/04/78. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 13. 

Classificação original – Latossolo Vermelho-Escuro álico A proeminente 
textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Vermelho-Escuro álico  A proeminente 
textura muito argilosa relevo suave ondulado. Acrohumox. 

Unidade de mapeamento – LEa10. 

Localização, município, estado e coordenadas – Km 158.5 da BR-476 
(Rodovia do Xisto, trecho São Mateus – União da Vitória), município de São 
Mateus do Sul (PR). 25º59’S e 50º33’WGr.  

Folha – SG.22-X-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
topo de uma elevação com 3% de declive a mais ou menos 100 m do lado 
esquerdo da estrada. Sob cobertura de mata. 

Altitude – 800 metros. 

Litologia – Argilito, folhelhos, siltitos e arenitos finos com lentes ou camadas 
de calcáreo. 

Formação geológica – Grupo Passa Dois. Sub grupo Estrada Nova. Forma-
ção Teresina. 

Período – Permiano Paleozoico. 

Material de origem – Resíduos intemperizados provenientes das rochas cima 
citadas afetadas por retrabalhamento local. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-13 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2,5 seco e úmido); 

muito argiloso; moderada pequena a média granular e modera-
da pequena blocos angulares e subangulares; ligeiramente 
duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 

A3 13-55 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2,5, úmido) e 
bruno avermelhado-escuro (5YR 3/3 seco); muito argiloso; 
moderada a fraca pequena granular e moderada a fraca peque-
na blocos subangulares; ligeiramente duro, friável a firme, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e 
plana. 
 

B1 55-104 cm; vermelho-escuro a bruno-avermelhado-escuro 
(3.5YR 3/5, úmido); muito argiloso; fraca média blocos subangu-
lares; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 

B21 104-120 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); muito argilo-
so; fraca média blocos prontamente desfeita em forte muito 
pequena granular com aspecto de maciça porosa; friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 
e plana. 
 

B22 120-210 cm+; vermelho a vermelho-escuro (1YR 3,5/6, úmido); 
muito argiloso; moderada à média blocos subangulares; cerosi-
dade fraca e comum; friável a firme, ligeiramente plástico e 
pegajoso. 
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Raízes: Abundantes no A1 e no A3; muitas no B1; comuns no B21 e poucas 

no B22. 
Obs.:1) Muitos poros pequenos e médios no A1 e A3; muitos poros peque-

nos e muito pequenos nos demais horizontes. 
2) A textura é muito difícil de ser trabalhada devido a presença de gru-

mos. A partir de aproximadamente 25 cm da superfície observou-se 
um grande aumento na umidade do perfil. Os primeiros 25 cm en-
contram-se bastante secos devido a uma estiagem que já se pro-
longava por mais de 90 dias por ocasião da descrição do perfil. 

3) Algumas concreções ferromagnesianas foram detectadas no B21 e 
B22. 

4) Notou-se também a presença de crotovinas de aproximadamente 3 
cm de diâmetro no A3. 

 

Análises físicas e químicas                                 Lab.: SNLCS (780866-70) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-13 0 0 100 2 9 20 69 
A3 13-55 0 0 100 2 8 17 73 
B1 55-104 0 0 100 1 8 16 75 
B21 104-120 0 0 100 2 8 14 76 
B22 120-210+ 0 0 100 2 8 13 77 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

23 67 0,29 4,8 4,0 1,0 0,6 0,21 0,09 
19 74 0,23 4,8 4,0 0,1 0,11 0,06 
37 51 0,21 4,8 4,1 0,1 0,07 0,08 
0 100 0,18 5,4 4,8 0,1 0,05 0,07 
4 95 0,17 5,5 5,3 0,1 0,04 0,04 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,9 4,1 15,6 21,6 9 4,84 0,42 12 
0,3 3,8 10,7 14,8 2 2,55 0,20 13 
0,3 2,7 8,4 11,4 3 1,69 0,19 9 
0,2 0,1 4,7 5,0 4 0,85 0,10 9 
0,2 0 3,2 3,4 6 0,42 0,05 8 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2 

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2 

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 

Na+/T 

14,1 23,4 9,9 0,99  1,02 0,81 3,71  <1 
14,7 26,2 11,6 1,11  0,95 0,74 3,54  <1 
15,6 26,8 12,6 1,15  0,93 0,71 3,33  <1 
14,4 27,6 12,4 1,28  0,89 0,69 3,49  1 
14,7 27,0 12,8 1,30  0,93 0,71 3,31  1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de 
umid. % 

 68 2 37 
 93 1 34 
 90 1 33 
 33 1 35 
 0 1 37 
 
 
PERFIL N° 14 
 
Descrição geral: 

Data – 30/05/78. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 12. 

Classificação original – Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado 
textura argilosa fase campo subtropical relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Vermelho-Escuro distrófico A moderado 
textura muito argilosa relevo suave ondulado. Acrohumox. 

Unidade de mapeamento – LVa4. 

Localização, município, estado e coordenadas – No entroncamento da 
estrada do Cerne – Castrolândia. No município de Castro (PR). 24º47’S e 
49º51’WGr.  

Folha – SG.22-X-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
topo de uma elevação com 3% de declive sob vegetação de pastagem. 

Altitude – 900 metros. 

Litologia – Sedimentos argilo-arenoso inconsolidados. 

Formação geológica – Cobertura sedimentar da Região de Castro. 

Período – Pleistoceno. Quaternário. Cenozoico. 

Material de origem – Resíduos intemperizados dos sedimentos acima cita-
dos afetados por retrabalhamento no local. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Acentuadamente a bem drenado. 

Vegetação primária – Savana. 

Uso atual – Pastagem. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-18 cm; bruno-escuro (7,5YR 4/3; úmido); muito argiloso; 

moderada pequena à média granular e moderada média blocos 
subangulares; duro, firme, ligeiramente plástico e pegajoso; 
transição clara e plana. 
 

A31 18-49 cm; bruno- escuro (7,5YR 4/4, úmido); muito argiloso; 
fraca pequena granular e fraca muito pequena à pequena 
blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição 
gradual e plana. 
 

A32 49-90 cm; bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido); muito argiloso; 
fraca pequena à média blocos subangulares; friável, plástico e 
pegajoso; transição clara e plana. 
 

B1 90-121 cm; bruno-escuro a bruno-forte (7,5YR 4/5, úmido); 
muito argiloso; moderada à fraca pequena à média blocos 
subangulares e forte muito pequena granular com aspecto de 
maciça porosa; friável à firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 

B21 121-154 cm; vermelho-amarelado (4YR 4/6, úmido); muito 
argiloso; moderada à fraca média blocos subangulares; firme 
muito plástico e muito pegajoso; transição gradual e plana. 
 

B22 154-190 cm+; vermelho (3YR 4,5, úmido); muito argiloso; 
moderada à fraca média blocos subangulares; cerosidade fraca 
e pouca; firme, muito plástico e muito pegajoso. 
 

Raízes: Abundantes no Ap; muitas no A31; comuns no A32 e B1; poucas no 
B21 e raras no B22. 

 
Obs.:1) Presença de crotovinas de pequeno diâmetro no Ap, A31, A32, B21 

e B22. 
2) Presença de material grumoso no B1, B21 e B22. 

 

 

Análises físicas e químicas                                     Lab.: SNLCS (781005-10) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-18 0 0 100 17 9 15 59 
A31 18-49 0 0 100 13 6 15 66 
A32 49-90 0 0 100 12 7 14 67 
B1 90-121 0 0 100 11 7 13 69 
B21 121-154 0 0 100 10 7 11 72 
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B22 154-190+ 0 0 100 11 7 11 71 
 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

13 78 0,25 5,3 4,1 1,3 0,9 0,32 0,06 
28 58 0,23 5,2 4,2 0,7 0,10 0,06 
22 67 0,21 5,3 4,3 0,4 0,07 0,05 
30 57 0,19 5,2 4,5 0,6 0,04 0,03 
0 100 0,15 5,4 5,2 0,6 0,04 0,04 
1 99 0,15 5,5 5,3 0,9 0,03 0,04 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

2,6 1,1 9,9 13,6 19 2,56 0,20 13 
0,9 1,0 8,4 10,3 9 2,03 0,16 13 
0,5 0,9 7,4 8,8 6 1,62 0,13 12 
0,7 0,3 6,2 7,2 10 1,35 0,13 14 
0,7 0,1 3,9 4,7 15 0,86 0,06 14 
1,0 0,1 3,4 4,5 22 0,81 0,05 16 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

9,0 25,8 11,7 1,39  0,59 0,46 3,46  <1 
9,2 27,7 10,6 1,47  0,56 0,45 4,10  <1 
9,5 27,7 11,5 1,55  0,58 0,46 3,78  <1 
8,7 28,0 11,7 1,48  0,53 0,42 3,76  <1 
8,8 28,7 12,0 1,54  0,52 0,41 3,75  <1 
8,7 27,8 13,0 1,67  0,53 0,41 3,35  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 30  30 
 53  29 
 64  28 
 30  29 
 13  30 
 9  31 
 
 
PERFIL N° 59 
 
Descrição geral: 

Data – 24/07/78. 

Classificação atual – Latossolo Vermelho-Escuro Húmico álico textura muito 
argilosa relevo suave ondulado. Haplohumox. 

Unidade de mapeamento – LEa10. 

Localização, município, estado e coordenadas – No entroncamento da BR-
280 para São Pascoal. No município de Irineópolis (SC). 26º16’S 
50º42’WGr.  

Folha – SG.22-Z-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de barranco de 
estrada com declividade inferior a 4% sob cobertura de mata. 

Altitude – 770 metros. 

Litologia – Argilitos e siltitos. 

Formação geológica – Grupo Passa Dois. Formação Rio do Rastro. 

Período – Permiano. Paleozoico. 

Material de origem – Produtos intemperismo das rochas acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-30 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2,5); argila; forte pe-

quena e média granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligei-
ramente pegajoso; transição difusa. 
 

A3 30-80 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); argila; fraca peque-
na granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pega-
joso; transição gradual. 
 

B1 80-100 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); argila; fraca 
pequena blocos subangulares; friável, plástico e pegajoso; transição 
difusa. 
 

B21 100-135 cm; vermelho-acinzentado (10R 4/4);argila; fraca pequena 
blocos subangulares; cerosidade fraca comum; muito plástico e 
muito pegajoso; transição gradual. 
 

B22 135-165 cm; vermelho acinzentado (10R 4/4); argila; moderada 
média blocos subangulares; cerosidade fraca comum; friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição difusa. 
 

B23 165 - 205 cm; vermelho (10R 4/6); argila; moderada média blocos 
subangulares; cerosidade fraca comum; friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição difusa. 
 

B3 205 - 230 cm; vermelho (2,5 YR 4/6); argila; moderada média blocos 
subangulares; friável, muito plástico e muito pegajoso. 

 
Raízes: Muitas e finas no A1 e comuns no A3.  
 
Obs.: Evidências de queima com possibilidade de ter havido decapitação. 
 
 
Análises Físicas e Químicas                              Lab.: SUDESUL (9244-50) 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa 

Símb. 
Prof. 
Cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 

2-1 
mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

A1 0-30 0 0 0,0 0,4 2,3 
A3 30-80 0 0 0,1 0,2 1,9 
B1 80-100 0 0 0,1 0,3 1,6 
B21 100-135 0 3,1 0,3 0,4 2,2 
B22 135-165 0 2,8 0,5 0,5 2,6 
B23 165-205 0 0 0,1 0,2 2,0 
B3 205-230 0 0 0,0 0,0 1,5 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina  

0,1-0,05 
mm 

0,05-
0,002 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

1,3 8,0 39,8 22,6 15,2 33,6 16,4 
0,8 10,5 38,9 22,5 12,8 26,8 10,4 
0,7 5,7 37,5 21,1 15,9 24,2 7,8 
0,8 9,0 36,3 21,2 12,9 22,7 7,6 
1,1 6,6 36,2 22,2 16,1 21,4 7,4 
0,7 10,1 41,9 21,9 12,8 24,1 4,1 
1,0 7,1 46,3 25,3 18,7 27,4 6,4 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

41,5 8,7 79 0,80 11,96 16,53 6,86 
48,8 11,2 77 0,55 12,50 20,50 7,39 
53,1 9,6 82 0,45 12,79 22,08 6,53 
53,9 0,7 99 0,42 15,18 22,06 6,93 
53,8 0,4 99 0,39 18,19 20,53 6,94 
52,0 0,4 99 0,46 20,03 18,75 6,68 
45,8 0,3 99 0,60 19,60 18,31 6,91 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 
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1,23 0,97 3,78  4,1 4,1 5,4 0,34 9,39 16 
1,04 0,84 4,35  4,5 4,2 2,0 0,15 3,45 13 
0,98 0,83 5,31  5,0 4,3 1,3 0,09 2,24 14 
1,17 0,97 5,00  5,0 4,3 0,8 0,07 1,38 11 
1,51 1,24 4,64  4,9 4,5 0,3 0,06 0,52 5 
1,82 1,48 4,41  4,6 4,5 0,1 0,06 0,17 2 
1,82 1,47 4,16  5,0 4,4 0,1 0,05 0,17 2 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

1,18 1,09 0,50 0,44 0,29 0,22 0,05 0,03 
0,40 0,22 0,20 0,18 0,07 0,04 0,02 0,03 
0,37 0,21 0,20 0,17 0,05 0,03 0,02 0,01 
0,36 0,22 0,18 0,13 0,05 0,02 0,01 0,01 
0,59 0,23 0,22 0,12 0,06 0,03 0,01 0,01 
0,59 0,24 0,21 0,10 0,07 0,03 0,01 0,01 
0,48 0,23 0,29 0,10 0,07 0,03 0,02 0,01 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e HCl KCl pH8 pH7 pH8 pH7 

2,02 1,78 4,5 21,76 15,93 23,78 17,95 
0,69 0,47 4,6 18,47 9,41 19,16 10,10 
0,64 0,42 2,9 14,04 5,73 14,68 6,37 
0,60 0,38 2,3 10,02 4,36 10,62 4,96 
0,88 0,39 3,2+ 9,51 4,08 10,39 4,96 
0,88 0,38 3,6+ 9,01 5,26 9,89 6,14 
0,86 0,37 4,0+ 8,95 4,40 9,81 5,26 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 PH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

57,30 43,25 8 11 69 72 
39,26 20,69 4 7 86 91 
27,64 11,99 4 10 81 87 
19,70 9,20 6 12 79 86 
19,31 9,21 8 18 78 89 
19,01 11,80 9 14 80 90 
21,41 11,48 9 16 83 91 

 
 
3.4.2.6 – Latossolo Roxo álico, distrófico e eutrófico 

 
Incluem-se nesta classe solos minerais, não hidromórficos, ri-

cos em óxidos de ferro e caracterizados pela presença de hori-
zonte B latossólico. São solos muito profundos e profundos, 
desenvolvidos do basalto da Formação Serra Geral (Juracretá-
ceo), e altamente intemperizados, o que lhes confere uma baixa 
CTC. 

Apresentam seqüência de horizontes A, B e C, coloração bas-
tante uniforme ao longo do perfil e transição difusa entre os hori-
zontes. A textura é argilosa desde o horizonte superficial, havendo 
assim um baixo gradiente textural. A coloração é tipicamente 
avermelhada nos matizes 10R e 2,5YR (Est. 3.IV B). 

O horizonte A pode ser do tipo moderado ou proeminente, es-
te ocorrendo principalmente nas regiões de clima mais frio, onde 
há maior acúmulo de matéria orgânica na superfície. No horizonte 
B, a estrutura apresenta-se forte, muito pequena, granular, com 
aspecto “pó de café”, na maioria dos casos. Ao sul da área ma-
peada, pode ocorrer estrutura fraca até moderadamente desen-
volvida, principalmente no topo deste horizonte, sendo a cerosi-
dade em geral fraca e pouca. Estas feições morfológicas, aliadas 
à ocorrência de valores mais elevados da relação molecular Ki, 
em torno de 2, fizeram com que tais solos fossem considerados 
no limite extremo dentro da definição dos Latossolos Roxos. 

A consistência ao longo do perfil é macia, muito friável e friá-
vel quando úmido, e ligeiramente plástico a plástico e ligeiramen-
te pegajoso e pegajoso quando molhado. 

Esses solos possuem abundância de materiais pesados, mui-
tos dos quais facilmente atraídos pelo imã. Resende (1976) e 
Fasolo (1978) constataram, em experimentos de laboratório, que 
solos derivados de rochas ígneas extrusivas apresentam alta 
correlação entre cores vermelhas e atração pelo imã, isto é, solo 
mais vermelho é mais atraído pelo imã. Sendo admitido que a 

hematita é a responsável pela coloração avermelhada, os autores 
concluíram que alta susceptibilidade magnética pode estar corre-
lacionada com elevados teores de hematita no solo. Verifica-se 
em campo que os Latossolos Roxos da região tropical têm maior 
suscetibilidade magnética que aqueles da região subtropical. 

Outras características importantes são: efervescência das 
amostras destes solos quando tratadas com água oxigenada, em 
vista dos elevados teores de manganês, alto grau de floculação 
de argila principalmente no horizonte B, e baixa relação silte/argila 
no horizonte subsuperficial (normalmente menor que 0,15). 

Os Latossolos Roxos eutróficos situam-se, quase todos, na 
região do Planalto do Alto Rio Paraná sob cobertura de Floresta 
Estacional Semidecidual, excetuando o extremo leste deste Pla-
nalto, onde predominam perfis álicos. 

Em geral apresentam valores da soma de bases superiores a 
3 mE/100 g de solo, superando bastante este valor no horizonte 
superficial. Os teores de alumínio trocável comumente são bai-
xos. Já os perfis distróficos e álicos ocorrem principalmente na 
região geomorfológica do Planalto das Missões e nas porções 
mais conservadas da unidade geomorfológica Planalto Dissecado 
do Rio Iguaçu – Rio Uruguai, sob vegetação do tipo Savana, 
Floresta Estacional Decidual ou Floresta Ombrófila Mista. Nestes 
locais, além de valores mais baixos da soma de bases (em geral 
inferiores a 3 mE/100 g de solo), os teores de alumínio em muitos 
casos superam o valor S, caracterizando os perfis álicos. 

A ocorrência destes solos em áreas de relevo suave ondula-
do, aliada às suas boas características físicas, como alta porosi-
dade e permeabilidade, faz com que se constituam, em estado 
natural, em solos com grande potencialidade agrícola, sendo 
indispensável, principalmente no caso dos perfis álicos e distrófi-
cos, o uso da calagem e da adubação.  

O emprego intensivo de maquinário pesado nos tratos agríco-
las em certas áreas destes solos tem ocasionado grandes modifi-
cações nas suas propriedades físicas e morfológicas, tais como a 
formação de camada subsuperficial compactada e desagregação 
da estrutura, acarretando sérias perdas por erosão. 

Ocupam área aproximada de 22.599,6 km2 em nível de domi-
nância, sendo 8,42% da área total. 
 
 
PERFIL N° 01 
 
Descrição geral: 

Data – 05/05/72. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 35. 

Classificação original – Latossolo Roxo álico A moderado textura argilosa 
fase cerrado – cerradão subtropical relevo praticamente plano. 

Classificação atual – Latossolo Roxo A moderado textura muito argilosa 
relevo praticamente plano. Acrorthox. 

Unidade de mapeamento – LRa2. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 5 km de Campo Mourão 
para Iretama, entrar 2 km à direita e 0,5 km à esquerda. Lado esquerdo da 
estrada. Município de Campo Mourão (PR). 24º05’S e 52º22’WGr.  

Folha – SG.22-V-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
topo de uma elevação com 0-2% de declive sob cobertura de cerrado – 
cerradão. 

Altitude – 600 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Praticamente plano. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Savana. 

Uso atual – Nenhum. 
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Descrição morfológica: 
 
A1 0-20 cm; vermelho-escuro-acinzentado (2.5YR 3/3, úmido); muito 

argiloso; fraca pequena granular; muitos poros pequenos e muito 
pequenos; macio, muito friável, plástico e pegajoso; transição gra-
dual e plana. 
 

A3 20-40 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido);muito 
argiloso; fraca pequena e média granular; muitos poros pequenos e 
muito pequenos; macio, muito friável, plástico e pegajoso; transição 
gradual e plana. 
 

B1 40-65 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); muito 
argiloso; forte muito pequena granular; muito poros muito pequenos 
e pequenos; macio, muito friável, plástico e pegajoso; transição 
difusa e plana. 
 

B21 65-130 cm; bruno-avermelhado-escuro (1.5YR 3/4, úmido); muito 
argiloso; forte muito pequena granular; muitos poros muito pequenos 
e pequenos; macio, muito friável, plástico e pegajoso; transição 
difusa e plana. 
 

B22 130-210 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1YR 3/5, úmido); muito 
argiloso; forte muito pequena granular; muitos poros pequenos e 
muito pequenos; macio, muito friável, plástico e pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes no A1; muitas no A3; comuns até a metade do B21 e 

raras na metade inferior do B21 e no B22. 
 

 

Análises físicas e químicas                                     Lab.: SNLCS (8265-69) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-20 0 0 100 3 5 11 81 
A3 20-40 0 0 100 3 4 9 84 
B1 40-65 0 0 100 2 3 8 87 
B21 65-130 0 0 100 2 4 8 86 
B22 130-210 0 0 100 2 3 10 85 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

1 99 0,14 4,8 4,0 0,2 0,09 0,02 
0 100 0,11 4,8 4,0 0,1 0,03 0,02 
0 100 0,09 5,0 4,2 0,1 0,02 0,02 
0 100 0,09 5,3 4,4 0,1 0,01 0,02 
0 100 0,12 5,6 5,0 0,1 0,01 0,01 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,3 1,9 8,9 11,1 3 2,23 0,18 12 
0,2 1,4 7,1 8,7 2 1,61 0,12 13 
0,1 1,0 5,7 6,8 1 1,15 0,08 14 
0,1 0,4 5,0 5,5 2 0,82 0,05 16 
0,1 0 3,6 3,7 3 0,55 0,04 14 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

15,6 27,1 21,4 3,11 0,14 0,98 0,65 1,99  <1 
16,4 26,4 23,2 3,36 0,13 1,06 0,68 1,78  <1 
16,6 27,4 24,2 3,37 0,14 1,03 0,66 1,78  -<1 
16,8 27,2 23,6 4,36 0,12 1,04 0,68 1,81  <1 
17,5 28,2 24,6 3,13 0,10 1,05 0,68 1,80  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. 
% 

 86 <1  
 88 <1  
 91 <1  
 80 <1  
 0 <1  
 
 
PERFIL N° 05 
 
Descrição geral: 

Data – 24/05/78. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil  n.º 34. 

Classificação original – Latossolo Roxo álico A moderado textura argilosa 
fase florestal tropical perenifolia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Roxo álico A moderado textura muito argilosa 
relevo suave ondulado. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento – LRa1. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 2 km do trevo para 
Ivaiporã em direção a Manoel Ribas – 20 m à esquerda da estrada. Municí-
pio de Ivaiporã (PR). 24º16’S e 51º41’WGr.  

Folha – SG.22-V-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Topo com 3% de 
declive sob cobertura de mata. 

Altitude – 680 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Erosão – Não aparente. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-15 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3, úmido); muito 

argiloso; fraca pequena média granular; muitos poros médios e 
pequenos; friável, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B1 15-57 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido); 
muito argiloso; forte muito pequena granular; muitos poros 
pequenos e muito pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; 
transição difusa e plana. 
 

B21 57-94 cm; vermelho-escuro-acinzentado a vermelho-escuro 
(10R 3/5, úmido); muito argiloso; forte muito pequena granular; 
muitos poros muito pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; 
transição difusa e plana. 
 

B22 94-220 cm+; vermelho-escuro-acinzentado a vermelho-escuro 
(10R 3/5, úmido); muito argiloso; forte muito pequena granular; 
muitos poros muito pequenos; muito friável, plástico e pegajoso. 
 

Raízes: Abundantes no A; muitas no B1 e B21 e comuns no B22. 
 

 

Análises físicas e químicas                                    Lab.: SNLCS (780996-99) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-15 0 0 100 1 2 15 82 
B1 15-57 0 0 100 1 2 10 87 
B21 57-94 0 0 100 1 2 9 88 
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B22 94-220+ 0 0 100 1 2 8 89 
 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

52 37 0,18 4,7 3,9 2,7 0,6 0,34 0,05 
0 100 0,11 4,5 3,8 0,6 0,4 0,10 0,04 
0 100 0,10 4,9 3,9 0,8 0,04 0,04 
0 100 0,09 5,2 4,2 0,9 0,04 0,05 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

3,7 2,7 8,0 14,4 26 2,79 0,35 8 
1,1 3,5 4,9 9,5 12 1,12 0,15 7 
0,9 3,4 5,0 9,3 10 0,91 0,11 8 
1,0 1,3 4,1 6,4 16 0,45 0,07 6 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2 

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2 

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 

Na+/T 

26,1 22,7 21,8 2,72  1,96 1,21 1,63  <1 
25,9 22,6 23,6 2,98  1,95 1,17 1,50  <1 
26,7 23,1 26,3 3,08  1,96 1,14 1,38  <1 
26,7 21,7 26,1 3,06  2,09 1,18 1,30  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 42 3 41 
 76 <1 38 
 79 <1 37 
 57 <1 38 
 
 
PERFIL N° 15 
 
Descrição geral: 

Data – 20/05/72. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 32. 

Classificação original – Latossolo Roxo álico A moderado textura argilosa 
fase floresta tropical perenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Roxo álico A proeminente textura muito 
argilosa relevo suave ondulado. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento – LRd3. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 24 km de Santa Tereza 
para Vila São Pedro – Município de Toledo (PR). 24º57’S e 56º48’WGr.  

Folha – SG.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
topo de uma elevação com 3% de declive sob cobertura de mata. 

Altitude – 600 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Praticamente plano. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Erosão – Não aparente. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Estacional Semi Decidual. 

Uso atual – Mata natural, na região cultiva-se milho, trigo, soja. 

 
 
Descrição morfológica: 
 
O2 4-0 cm; detritos orgânico não decompostos. 

 
A1 0-30 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3,5, úmido); 

muito argiloso; fraca pequena granular; muitos poros pequenos 
e muito pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; transição 
gradual e plana. 
 

A3 30-55 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido);muito 
argiloso; fraca pequena granular; muitos poros pequenos e 
muito pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; transição 
difusa e plana. 
 

B1 55-100 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/5, úmido); 
muito argiloso; forte ultrapequena granular; muitos poros pe-
quenos e muito pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; 
transição difusa e plana. 
 

B21 100-140 cm; vermelho-escuro (10R 3/6, úmido); muito argiloso; 
forte ultrapequena granular; muitos poros pequenos e muito 
pequenos; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B22 140-210 cm+; vermelho-escuro (10R 3/6, úmido); muito argilo-
so; forte ultrapequena granular; muitos poros pequenos e muito 
pequenos; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso. 

 
Raízes: Muitas no A; comuns no B1 e B21 e raras no B22. 
 
 
Análises físicas e químicas                                         Lab.: SNLCS (9032-36) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 

mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-30 0 0 100 1 1 16 82 
A3 30-55 0 0 100 1 1 12 86 
B1 55-100 0 0 100 1 1 11 87 
B21 100-140 0 0 100 1 1 11 87 
B22 140-210 0 0 100 1 1 13 85 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

44 46 0,20 5,2 4,0 1,9 1,6 0,19 0,05 
0 100 0,14 5,0 4,0 0,9 1,2 0,10 0,06 
0 100 0,13 5,1 4,2 0,4 0,6 0,05 0,04 
0 100 0,13 5,1 4,2 0,7 0,06 0,05 
0 100 0,13 5,1 4,3 0,5 0,05 0,05 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

3,7 2,4 9,9 16,0 23 2,65 0,27 10 
2,3 2,9 6,4 11,6 20 1,26 0,12 11 
1,1 2,3 4,6 8,0 14 0,73 0,06 12 
0,8 1,9 4,1 6,8 12 0,56 0,04 14 
0,6 1,6 4,0 6,2 10 0,43 0,04 11 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

28,2 30,5 12,9 2,13 0,13 1,57 1,24 3,71  <1 
27,9 28,5 19,8 2,20 0,12 1,66 1,16 2,29  <1 
27,9 28,2 21,4 2,25 0,11 1,65 1,13 2,07  <1 
28,3 29,1 20,7 2,25 0,11 1,65 1,14 2,20  <1 
27,3 28,9 20,7 2,24 0,10 1,61 1,10 2,19  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 
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Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
% 

 
←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

 Equiv 
de  
umid. % 

 39 2  
 57 <1  
 68 <1  
 70 <1  
 73 <1  
 
 
PERFIL N° 169 
 
Descrição geral: 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1973a). Perfil RS/37. 

Classificação original – Latossolo Roxo distrófico textura argilosa relevo 
ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Roxo álico A moderado textura muito argilosa 
relevo ondulado. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento – LRd2. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 3,2 km de Giruá na 
estrada de Giruá – Santa Rosa. Município de Giruá (RS). 27º59’S e 
54º22’WGr.  

Folha – SG.21-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada na 
metade de uma elevação com 6% a 8% de declive. Sob cobertura de cultura 
de milho. 

Altitude – 300 a 400 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Estacional Decidual. 

Uso atual – Cultura de milho. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-18 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4, úmido); muito 

argiloso; fraca muito pequena e pequena granular; poroso; 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual e plana. 
 

A3 18-43 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/5, úmido);muito 
argiloso; moderada pequena blocos subangulares pouco poro-
so; duro, friável e firme, ligeiramente plástico e não pegajoso; 
transição difusa e plana. 
 

B2 43-90 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6, úmido); muito argiloso; 
moderada média blocos subangulares; cerosidade fraca e 
pouca; pouco poroso; muito duro, firme, ligeiramente plástico e 
não pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B31 90-150 cm; vermelho-escuro (2.5YR 3/7, úmido); muito argiloso; 
fraca grande blocos subangulares com aspecto de maciça muito 
porosa “in situ”; muito poroso com poros pequenos; friável, 
ligeiramente plástico e não pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B32 150-196 cm+; vermelho-escuro (2.5YR 3/7, úmido); muito 
argiloso; fraca grande blocos subangulares com aspecto de 
maciça muito porosa “in situ”; muito poroso com poros peque-
nos; muito friável, não plástico e não pegajoso. 

 
Raízes: Ocupando 10% da superfície do Ap; 7% do A3; 5% do B2; 1% do 

B31 e ausentes no B32. 
 
 

Análises físicas e químicas                                      Lab.: SNLCS (34024-28) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-18 0 0 100 2,7 2,1 24,5 70,7 
A3 18-43 0 0 100 2,8 2,0 26,6 68,6 
B2 43-90 0 x 100 1,9 1,5 16,6 80,0 
B31 90-150 0 x 100 1,6 1,5 11,2 83,7 
B32 150-196 0 x 100 1,7 1,6 12,6 84,1 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

17,3 76 0,35 5,1 4,1 2,46 1,64 0,04 0,02 
24,3 65 0,38 5,3 4,2 2,01 1,00 0,03 0,01 
2,3 97 0,21 5,0 4,2 0,88 0,34 0,02 0,01 

0 100 0,13 5,4 4,2 1,30 0,46 0,02 0,02 
0 100 0,15 5,4 4,1 0,74 0,25 0,02 0,01 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

4,16 1,56 6,01 11,73 36 1,75 0,15 11,7 
3,05 1,88 5,53 10,46 29 1,63 0,14 11,6 
1,25 2,72 4,31 8,28 15 0,03 0,08 12,9 
1,80 2,53 3,58 7,91 23 0,55 0,05 11,0 
1,02 2,48 3,10 6,60 16 0,37 0,04 9,3 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

26,19 21,37 19,75 2,91 0,14 2,08 0,91 2,89  <1 
25,64 21,43 19,82 3,05 0,14 2,03 0,89 2,88  <1 
28,16 24,77 18,74 2,58 0,13 1,93 0,89 3,53  <1 
30,26 26,30 18,07 2,40 0,13 1,96 0,91 3,88  <1 
29,53 25,46 18,45 2,40 0,13 1,97 0,91 3,68  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 27 2,6  
 38 1,7  
 68 2,2  
 58 0,9  
 71 0,9  
 
 
PERFIL N° 17 
 
Descrição geral: 

Data – 25/04/72. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil N.º 4. 

Classificação original – Latossolo Roxo distrófico A proeminente textura 
argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Roxo distrófico A proeminente textura muito 
argilosa relevo suave ondulado. Acrorthox. 

Unidade de mapeamento – LRd2. 

Localização, município, estado e coordenadas – Km 391 da Rodovia BR-
277, entre Guaraniaçu e Cascavel. Entrar 500 metros na estrada para a 
Industrial Madeireira Paraná, lado esquerdo da estrada. Município de Casca-
vel (PR). 24º59’S e 53º20’WGr.  

Folha – SG.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Topo de elevação com 
3-5% de declive sob cobertura de floresta. 
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Altitude – 800 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Praticamente plano. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Erosão – Não aparente. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Mata no local, milho, soja e trigo na região. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
O1 5-0 cm; detritos orgânicos decompostos. 

 
A1 0-25 cm; vermelho-escuro-acinzentado (1R 3/3, úmido e úmido 

amassado); muito argiloso; moderada pequena e média granu-
lar; muitos poros pequenos e muito pequenos; friável, plástico e 
pegajoso; transição gradual e plana. 
 

A3 25-45 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3,5, úmido); 
muito argiloso; fraca média a grande granular; muitos poros 
pequenos e muito pequenos; muito friável, plástico e pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 

B1 45-130 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido); 
muito argiloso; forte ultrapequena granular; muitos poros pe-
quenos e muito pequenos; friável, plástico e pegajoso; transição 
difusa e plana. 
 

B2 130-240 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4,5, úmido); 
muito argiloso; fraca pequena e média blocos subangulares 
forte ultrapequena; muitos poros pequenos e muito pequenos; 
muito friável, muito plástico e muito pegajoso; cerosidade fraca 
e pouca. 
 

Raízes: Abundantes no A1 e A3; comuns no B1 e raras no B2. 
 
Obs.: Não se descreveu a cor e a consistência com solos secos pois todo o 

perfil encontrava-se úmido. 
 

 

Análises físicas e químicas                                       Lab.: SNLCS (7958-61) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-25 0 0 100 10 5 18 64 

A3 25-45 0 0 100 7 4 12 77 

B1 45-130 0 x 100 4 3 12 81 

B2 130-240 0 x 100 5 3 12 80 
 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

24 64 0,27 4,9 3,9 1,2 1,0 0,11 0,47 
1 99 0,16 4,8 4,1 0,4 0,03 0,02 
0 100 0,15 5,3 4,7 0,2 0,02 0,02 
0 100 0,15 6,3 6,0 0,2 0,0’ 0,02 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

2,8 2,0 15,0 19,8 14 3,55 0,32 11 
0,5 1,2 10,3 12,0 4 2,05 0,17 12 
0,2 0,1 7,3 7,6 3 1,27 0,09 14 
0,2 0 3,2 3,2 6 0,55 0,03 18 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

10,4 26,3 23,3  0,15     2 
11,6 25,2 29,0  0,15     <1 
10,0 28,2 26,6  0,15     <1 
10,1 26,9 28,2  0,13     <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 42 <1  

 71 <1  
 33 <1  
 0 <1  
 
 
PERFIL N° 159 
 
Descrição geral: 

Data – 06/11/78. 

Classificação atual – Latossolo Roxo distrófico A moderado textura muito 
argilosa relevo ondulado. Haplorthox. 

Unidade de mapeamento – LRd2. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 12 km de Três de Maio na 
estrada para Giruá. Município de Independência (RS). 27º53’S e 54º16’WGr.  

Folha – SG.21-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado em barranco 
de estrada no terço médio da encosta com declividade próximo de 12% sob 
cultura de aveia. 

Altitude – 350 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produto de meteorização das rochas supracitadas. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Ondulado. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Área de contato de Savana com Floresta Estacional 
Decidual. 

Uso atual – Cultura de aveia. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-30 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2/4); muito argiloso; 

moderada pequena granular e pequena blocos subangulares, 
poroso; friável, plástico e pegajoso; transição difusa. 
 

B1 30-60 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); muito argilo-
so; moderada pequena blocos subangulares e granular; poroso; 
friável, plástico e pegajoso; transição difusa. 
 

B21 60-100 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4); muito 
argiloso; fraca pequena blocos subangulares e granular; poroso; 
manchas de cerosidade fraca; muito friável, plástico e pegajoso; 
transição difusa. 
 

B22 100-150 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4); muito 
argiloso; fraca pequena granular com aspecto de maciça mode-
radamente coesa; muito poroso; muito friável; plástico e pegajo-
so; transição difusa. 
 

B23 150-210 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); muito 
argiloso; fraca pequena granular com aspecto de maciça mode-
radamente coesa; muito poroso; muito friável, plástico e pegajo-
so. 

 
Raízes: Muitas e finas no Ap e poucas no B1. 
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Análises Físicas e Químicas                               Lab.: SUDESUL 7396-400 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa 

Símb. 
Prof. 
cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 1-0,5 

mm 
2-0,2 
mm 

Ap 0-30 0 0 0,2 0,4 3,6 
B1 30-60 0 0 0,2 0,3 4,0 
B21 60-100 0 0 0,2 0,6 3,8 
B22 100-150 0 0 0,1 0,2 3,1 
B23 150-210 0 0 0,0 0,5 3,4 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002m

m 

0,02-
0,002 
mm 

2,4 2,8 9,1 3,8 1,6 21,5 16,2 
2,6 2,9 7,3 3,2 1,2 17,8 13,7 
2,3 2,5 7,9 3,5 1,7 18,0 13,6 
2,1 2,7 7,6 3,2 1,2 17,3 12,9 
2,3 2,6 8,6 3,7 1,7 19,0 14,1 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

71,1 4,4 93,8 0,30 23,63 22,65 24,79 
75,0 0,3 99,6 0,24 25,32 24,38 23,61 
74,7 0,5 99,3 0,24 36,90 24,02 25,11 
76,4 0,5 99,3 0,23 36,10 23,88 30,88 
73,9 0,6 99,1 0,26 23,32 24,10 25,88 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

1,77 1,04 1,43 0 5,5 4,4 1,0 0,06 1,72 17 
1,77 1,09 1,62 0 5,6 4,4 0,7 0,07 1,21 10 
2,61 1,57 1,50 0 5,4 4,4 0,5 0,05 0,86 10 
2,57 1,41 1,21 0 5,4 4,4 0,4 0,04 0,69 10 
1,64 0,98 1,46 0 5,5 4,4 0,3 0,03 0,52 10 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl 

1,80 1,75 0,80 0,70 0,06 0,05 0,04 0,02 
1,32 1,20 0,60 0,45 0,02 0,02 0,02 0,01 
1,10 0,86 0,78 0,61 0,02 0,02 0,02 0,01 
0,96 0,86 0,86 0,74 0,02 0,02 0,02 0,01 
0,80 0,52 0,54 0,48 0,02 0,02 0,02 0,01 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e HCl KCl pH8 pH7 PH8 pH7 

2,70 2,52 0,8 12,50 6,30 15,20 9,00 
1,96 1,68 1,0 13,00 7,84 14,96 9,80 
1,92 1,50 1,2 12,00 7,48 13,92 9,40 
1,86 1,63 1,2 11,50 7,24 13,36 9,10 
1,38 1,03 1,6 11,00 7,22 12,38 8,60 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 pH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

21,37 12,65 18 30 22 24 
19,94 13,06 13 20 33 37 
18,63 12,58 14 20 38 48 
17,48 11,91 14 20 39 42 
16,75 11,63 11 16 53 61 

 
 
3.4.2.7 – Latossolo Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

Esta classe é representada por solos minerais, não hidromórficos, 
com horizonte B latossólico, de coloração vermelho-amarelada ou 
bruno-amarelada e com baixos teores de óxido de ferro proveni-
entes do ataque sulfúrico, geralmente inferiores a 9%. 

São solos profundos, bem drenados, porosos e com diferen-
ciação de horizontes pouco evidente. A seqüência de horizontes é 
do tipo A, B e C, com transições em geral difusas. 

O horizonte A é do tipo proeminente e moderado, com espes-
sura que varia normalmente entre 30 e 80 cm. Tem textura argilo-
sa, estrutura fraca e moderada, média a grande granular e alguns 
perfis blocos subangulares. 

O horizonte B apresenta espessura média entre 150 e 200 cm 
e coloração bruno-escura ou vermelho-amarelada. A textura é 
argilosa ou muito argilosa, a estrutura é em geral fraca média e 
grande em blocos subangulares e a cerosidade, quando presente, 
é fraca e pouca. O grau de floculação geralmente é alto, indican-
do alto grau de estabilidade dos agregados. 

Esses solos apresentam um estágio de intemperismo avan-
çado, o que é evidenciado pelos baixos teores da relação molecu-
lar Ki (< 2,0), pela atividade da fração argila geralmente menor 
que 13 mE/100 g de argila (após correção de carbono) e pela 
relação silte/argila inferior a 0,6. Apresentam ausência ou baixo 
conteúdo de minerais primários facilmente intemperizáveis. Na 
fração argila, predominam a caulinita e os sesquióxidos de ferro e 
alumínio. 

A grande maioria desta classe é de solos álicos. São encon-
trados principalmente na porção nordeste da área mapeada, 
sobre diferentes litologias. 

Ocorrem ao nível de dominância em maior extensão na Uni-
dade Geomorfológica do Planalto de Curitiba, próximo aos muni-
cípios de Curitiba e Castro, no Estado do Paraná. Nas imediações 
da primeira cidade, esses solos, desenvolvidos principalmente de 
argilitos, arcósios e arenitos arcoseanos da Formação Guabirotu-
ba, de idade pleistocênica, são encontrados em altitudes de 600 a 
900 metros e cobertos por vegetação do tipo Savana e Floresta 
Ombrófila Mista. 

São solos ácidos e com altos teores de alumínio trocável. 
Possuem fertilidade natural muito baixa com saturação de bases 
geralmente inferior a um. Essas características, aliadas a ocor-
rência de geadas freqüentes, limitam sua utilização agrícola, 
apesar de o relevo favorecer a mecanização de batatinha. 

Na região de Castro, os solos desta classe desenvolvem-se 
principalmente de sedimentos argilo-arenosos inconsolidados da 
Cobertura Sedimentar da Região de Castro (Quaternário), ocor-
rendo em altitudes em torno de 900 m e sob vegetação de Sava-
na. O relevo nesta área é suave ondulado ou ondulado, e os 
solos, apesar de naturalmente álicos, são intensamente utiliza-
dos, principalmente com cultivos de soja. Tal fato se dá prova-
velmente devido a sua proximidade de jazidas de calcário, e às 
boas características físicas do solo, e ao relevo. 

Na região geomorfológica do Patamar Oriental da Bacia do 
Paraná, proveniente do cristalino do Complexo Açungui do perío-
do Pré-Cambriano Superior, os Latossolos Vermelho-Amarelos 
são distróficos e estão associados com Podzólico Vermelho-
Amarelo distrófico. São encontrados em relevo ondulado, próximo 
a Capão Bonito (SP), e sob vegetação de Contato da Floresta 
Ombrófila Densa e da Floresta Ombrófila Mista. Nestes solos 
predominam pastagem e reflorestamento. 

Ocupam em nível de dominância aproximadamente 5.287,7 
km2, somando 1,96% da área total. 
 
 
PERFIL N° 30 
 
Descrição geral: 

Data – 19/09/72. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil N.º 2. 

Classificação original – Latossolo Vermelho-Amarelo álico A proeminente 
textura argilosa fase campo subtropical relevo suave ondulado textura 
argilosa relevo ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Vermelho-Amarelo álico A proeminente 
textura argilosa relevo suave ondulado. Acrohumox. 

Unidade de mapeamento – LVa1. 
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Localização, município, estado e coordenadas – No km 5 da rodovia de 
Curitiba – Piraquara, entrar 700 m à esquerda. Município de Piraquara (PR). 
25º25’S e 49º09’WGr.  

Folha – SG.22-X-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
topo de elevação com 4 a 6% de declividade, em local descoberto. 

Altitude – 900 metros. 

Litologia – Argilitos e arenitos arcoseanos. 

Formação geológica – Formação Guabirotuba. 

Período – Pleistoceno. Quaternário. 

Material de origem – Resíduos intemperizados das rochas acima citadas, 
afetadas por deposições de natureza argilosa. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Bem a acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Savana. 

Uso atual – Pastagem natural. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-50 cm; bruno muito escuro (10YR 2,5/2, úmido); argila; mode-

rada média a grande granular; friável, plástico e pegajoso; 
transição difusa e plana. 
 

A3 50-75 cm; bruno-escuro (8,5YR 3/2, úmido); argila; fraca média 
granular; friável, plástico e pegajoso; transição clara e ondulada. 
 

B1 75-90 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido); argila; fraca 
pequena blocos subangulares; friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição clara e plana. 
 

B2 90-170 cm; vermelho (3,5YR 4/6, úmido); argila; fraca média a 
grande blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; firme, 
plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 
 

B3 170-195 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); argila; 
fraca grande blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; 
firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
clara e plana. 
 

C 195-220 cm; bruno-amarelado (10YR 5/5, úmido); franco argilo-
so; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

 
Raízes: Muitas no A1; comuns no A3; poucas no B1 e B2; raras no B3. 
 
Obs.: Todo o perfil é muito poroso, com exceção do B3 e C que são menos 

porosos. 
 

Análises físicas e químicas                                Lab.: SNLCS   (8757-62) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-50 0 x 100 17 12 15 56 
A3 50-75 0 2 98 15 10 13 62 
B1 75-90 0 2 98 14 12 15 59 
B2 90-170 0 1 99 15 12 14 59 
B3 170-195 0 2 98 13 12 13 62 
C 195-220 0 3 97 16 13 12 59 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

4 93 0,27 4,8 3,8 0,3 0,09 0,06 
0 100 0,21 4,3 3,9 0,2 0,05 0,05 
0 100 0,25 5,1 4,0 0,2 0,03 0,05 
0 100 0,24 5,5 4,3 0,2 0,03 0,05 
0 100 0,21 5,3 4,2 0,2 0,04 0,12 
0 100 0,20 5,3 4,1 0,2 0,04 0,04 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,5 4,4 13,6 18,5 3 2,49 0,17 15 
0,3 3,5 9,8 13,6 2 1,30 0,09 14 
0,3 2,1 6,2 8,6 3 0,79 0,06 13 
0,3 0,5 4,5 5,3 6 0,37 0,04 9 
0,4 1,0 4,4 5,8 7 0,34 0,04 9 
0,3 1,3 3,5 5,1 6 0,19 0,03 6 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

16,1 14,4 7,3 1,39 0,07 1,90 1,44 3,10  <1 
18,4 23,5 8,2 1,38 0,05 1,33 1,09 4,49  <1 
17,5 22,8 7,8 1,34 0,03 1,31 1,07 4,58  <1 
18,1 23,0 9,0 1,30 0,03 1,34 1,07 4,01  <1 
20,1 24,1 8,5 1,39 0,03 1,42 1,16 4,45  2 
20,5 32,8 8,3 1,29 0,04 1,53 1,24 4,31  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 90 <1 29 
 92 <1 20 
 88 <1 29 
 63 <1 28 
 71 <1 21 
 81 <1 33 
 
 
PERFIL N° 36 
 
Descrição geral: 

Data – 03/02/77. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil N.º 1. 

Classificação original – Latossolo Vermelho Amarelo álico A proeminente 
textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A proeminente 
textura muito argilosa relevo suave ondulado. Acrohumox. 

Unidade de mapeamento – LVa3. 

Localização, município, estado e coordenadas – Estrada Curitiba – Joinville 
a 24 km de Curitiba, lado direito a 50 m. Município de São José dos Pinhais 
(PR). 25º43’S e 49º08’WGr.  

Folha – SG.22-X-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Perfil coletado em local 
de topografia plana, com 2% de declive sob mata. 

Altitude – 910 metros. 

Litologia – Rochas ígneas ácidas e metamórficas. 

Formação geológica – Grupo Campo Alegre. 

Período – Pré-Cambriano Superior. 

Material de origem – Saprolito de rochas ígneas e metamórficas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Cultura de milho, mandioca e pastagens. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
O1 3-0 cm; folhas e ramos em decomposição. 

 
A11 0-16 cm; cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmido) franco 

argiloso; moderada muito pequena a pequena e muito pequena 
blocos subangulares; muitos poros pequenos e muito pequenos 
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médio e alguns grandes; muito friável, plástico e pegajoso; 
transição plana e gradual. 
 

A12 16-42 cm; preto (10YR 2.5/1, úmido); argila; fraca pequena a 
média blocos subangulares e moderada muito pequena a 
pequena granular; muitos poros pequenos muito pequenos, 
médios e alguns poros grandes; muito friável, plástico e pegajo-
so; transição plana e difusa. 
 

A13 42-64 cm; cinzento muito escuro (10YR 3/1.5, úmido); argila; 
fraca pequena e média blocos subangulares e moderada muito 
pequena a pequena granular; muitos poros pequenos, muito 
pequenos e médios e alguns poros grandes; muito friável, 
plástico e pegajoso; transição plana e clara. 
 

A3 64-81 cm; bruno-escuro (10YR 4/3, úmido); argila; fraca peque-
na a média blocos subangulares com aspectos de maciça “in 
situ”; muitos poros pequenos e muito pequenos e poros comuns 
médios; friável, plástico e pegajoso; transição plana e gradual. 
 

B1 81-101 cm; vermelho-amarelado (5YR 4.5/6 úmido); argila; 
fraca pequena a média blocos subangulares com aspectos de 
maciça porosa pouco coerente “in situ”; poros comuns muito 
pequenos e pequenos; friável, plástico e pegajoso; transição 
plana e difusa. 
 

B21 101-140 cm; vermelho (3,5YR 4/6, úmido); argila; fraca média a 
grande blocos subangulares com aspecto de maciça porosa 
pouco coerente “in situ”; poros comuns muito pequenos e 
pequenos; friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 
 

B22 140-230 cm; vermelho (1.5YR 4/6 úmido); argila; fraca média a 
grande blocos subangulares com aspecto de maciça porosa 
moderadamente coerente “in situ”; poros comuns muito peque-
nos e pequenos; firme, plástico e pegajoso; transição plana e 
difusa. 
 

B3 230-310 cm; vermelho (10YR 4/6, úmido); mosqueado pouco, 
pequeno e distinto, vermelho-amarelado (5YR 5/6); argila; 
plástico e pegajoso. 
 

C1 310-360 cm; vermelho (2.5YR 5/6, úmido); mosqueado abun-
dante pequeno e distinto, vermelho-amarelado (5YR 5/6 úmido), 
comum pequeno e proeminente branco (10YR 8/2 úmido) e 
pouco pequeno distinto vermelho (10R 4/6 úmido); argila; 
plástico e pegajoso. 
 

C2 360-410 cm+; cor variegada composta de: vermelho-amarelado, 
bruno-amarelado e branco; franco argilo arenoso; plástico e 
pegajoso. 

 
Raízes: Muitas no A11, A12 e A13; comuns no B1 e poucas no B21 e B22. 
 
Obs.: 1) Trincheira com 230 cm de profundidade. 

2) Perfil descrito após com dia nublado. 
 

 

Análises físicas e químicas                              Lab.: SNLCS (770743-52) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A11 0-16 0 x 100 15 18 27 40 
A12 16-42 0 x 100 13 19 22 46 
A13 42-64 0 x 100 13 18 15 54 
A3 64-81 0 1 99 13 15 15 57 
B1 81-101 0 1 99 13 15 15 57 
B21 101-140 0 1 99 12 15 10 61 
B22 140-230 0 x 100 10 15 12 63 
B3 230-310 0 1 99 8 14 15 63 
C1 310-360 0 x 100 20 22 15 43 
C2 360-410+ 0 1 99 31 20 15 34 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

7 83 0,68 4,3 3,8 0,3 0,10 0,08 
11 76 0,48 4,7 4,0 0,1 0,07 0,09 
11 80 0,28 4,8 4,1 0,1 0,05 0,08 
11 81 0,26 4,9 4,2 0,1 0,03 0,06 

4 93 0,26 5,0 4,4 0,1 0,03 0,05 
1 98 0,20 5,4 5,3 0,1 0,02 0,04 
1 98 1,19 5,4 5,0 0,1 0,03 0,04 
0 100 0,24 5,1 4,0 0,1 0,02 0,04 
0 100 0,35 5,0 4,0 0,1 0,03 0,05 
0 100 0,44 5,0 4,1 0,1 0,03 0,04 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,5 6,0 18,5 25,6 2 6,39 0,44 15 
0,3 5,2 15,9 21,4 1 4,15 0,25 17 
0,2 4,0 12,4 16,6 1 2,50 0,15 17 
0,2 2,5 10,0 13,3 2 2,19 0,14 16 
0,2 1,1 6,0 7,3 3 1,18 0,09 13 
0,2 0 3,3 3,5 6 0,63 0,06 11 
0,2 0 3,1 3,3 6 0,31 0,05 6 
0,2 3,0 2,0 5,3 4 0,15 0,04 4 
0,2 3,2 1,4 4,8 4 0,16 0,03 5 
0,2 3,0 0,9 4,1 5 0,11 0,03 4 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

12,8 19,2 5,6 0,90  1,13 0,96 5,38  <1 
13,0 20,7 6,2 0,99  1,07 0,90 5,23  <1 
13,9 22,9 7,5 1,17  1,04 0,80 4,77  <1 
13,4 23,6 7,9 1,23  0,96 0,80 4,68  <1 
13,3 24,6 7,2 1,11  0,92 0,77 5,36  <1 
14,6 26,1 7,7 1,11  0,95 0,80 5,32  1 
18,2 27,1 7,7 1,11  1,14 0,97 5,52  1 
26,4 27,9 5,4 0,92  1,61 1,43 8,09  2 
21,5 19,1 3,7 0,89  1,91 1,70 8,11  3 
18,1 16,0 3,1 0,61  1,92 1,71 8,09  4 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. 
% 

 93 1  
 95 1  
 95 <1  
 93 <1  
 45 <1  
 0 <1  
 0 <1  
 94 <1  
 94 <1  
 94, <1  
 
3.4.2.8 – Terra Bruna Estruturada álica, distrófica e eutrófica e 

Terra Bruna Estruturada Húmica álica 
 
São solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B textu-

ral nem sempre bem expresso, argila de atividade baixa, gradien-
te textural baixo e derivados principalmente de rochas eruptivas 
ácidas, intermediárias e até básicas. Compreende solos profun-
dos, bem drenados, de coloração tipicamente brunada com mati-
zes em geral entre 5YR e 10YR. 

A seqüência de horizonte é A, Bt e C com horizonte A proe-
minente e moderado, raramente A chernozêmico, com estrutura 
fraca a forte granular até fraca prismática que se desfaz em blo-
cos subangulares. No caso das variedades Húmicas, os horizon-
tes superficiais apresentam-se bastante escurecidos e espessos, 
com teores de matéria orgânica elevados. Localizam-se princi-
palmente nas superfícies mais elevadas, quando estas não são 
ocupadas pelo Latossolo Bruno. 

O horizonte B tem textura muito argilosa, raramente argilosa e 
estrutura prismática que se desfaz em blocos subangulares. Este 
horizonte nem sempre é identificado como um B textural, dado ao 
baixo incremento de argila do horizonte A para o horizonte B e os 
aspectos discutíveis de cerosidade. 

Os solos componentes destas classes têm fertilidade variável 
com predomínio daqueles de fertilidade baixa, com teores altos de 
alumínio trocável e definidos como álicos, seguidos pelos solos 
de fertilidade média, com teores médios de alumínio trocável e 
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definidos como distróficos e ocasionalmente pelos solos de fertili-
dade alta e definidos como eutróficos. São geralmente utilizados 
com soja, milho, alho, batatinha, fruticultura e pastagens. 

Uma das características marcantes dessa classe é o fendi-
lhamento em cortes expostos, como conseqüência da alta capa-
cidade de contração (CARVALHO, 1982b), aparentando atividade 
de argila mais alta do que realmente possui, e o alto grau de 
floculação observado no horizonte B. 

Derivam-se de rochas eruptivas ácidas, intermediárias e bási-
cas, da Formação Serra Geral, apresentando teores de Fe2O3 
muito variáveis, indo de 10% a 30%, sendo os menores valores 
encontrados na região de Palmas, onde o material de origem 
também apresenta baixos teores de Fe2O3. 

Ocorrem em relevo ondulado, forte ondulado e, em menor es-
cala, suave ondulado, e estão localizados principalmente no 
Planalto dos Campos Gerais sob vegetação de Savana e Floresta 
Ombrófila Mista, em altitudes geralmente superiores a 700 me-
tros. 

Aproximadamente ocupam 3.658,6 km2 em nível de dominân-
cia, perfazendo 1,36% da área total. 
 
 
PERFIL N° 88 
 
Descrição geral: 

Data – 04/11/80. 

Origem – Perfil N.º 10. 

Classificação original – Terra Bruna Estruturada. 

Classificação atual – Terra Bruna Estruturada álica A moderado textura 
muito argilosa relevo forte ondulado. Palehumult. 

Unidade de mapeamento – CBHa2. 

Localização, município, estado e coordenadas – SC-302, a 1 km do trevo 
com BR-116, direção a Lebon Regis, lado esquerdo a 100 m. – Município de 
Santa Cecília (SC). 26º55’S e 50º26’WGr.  

Folha – SG.22-Z-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
terço médio com declives de 23% sob vegetação de gramíneas. 

Altitude – 1.050 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente de basalto. 

Relevo local – Forte ondulado. 

Relevo regional – Ondulado e forte ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Pastagem. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A11 0-20 cm; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmido), bruno-

acinzentado (10YR 5/2, seco); muito argiloso; fraca e moderada 
pequena a grande blocos subangulares; duro, firme, plástico a 
muito plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa. 
 

A12 20-52 cm; bruno-acinzentado-escuro (9YR 4/2, úmido), bruno-
acinzentado (10YR 5/2,5, seco); muito argiloso; fraca prismática 
que se desfaz em moderada média a grande blocos subangula-
res; duro, friável e firme, plástico a muito plástico e muito pega-
joso; transição plana e gradual. 
Dados extraídos da tese em andamento de Francesco Palmieri. 
 

A3 52-80 cm; bruno-escuro (9YR 4/2, 5, úmido), bruno (10YR 4,5/3, 
seco); mosqueado pouco pequeno difuso, amarelo-
avermelhado (7.5YR 6/6); muito argiloso; fraca prismática que 
se desfaz em moderada pequenas e médios blocos subangula-
res; duro, friável a firme, plástico e muito pegajoso; transição 
plana e gradual. 
 

B1 80-110 cm; bruno (8,5YR 4/3), mosqueado pouco pequeno 
difuso amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6); muito argiloso; fraca 
prismática que se desfaz em moderada pequena a grande 

blocos subangulares; cerosidade muito pouca e fraca; duro, 
firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e difusa. 
 

B21 110-167 cm; bruno (7,5YR 4,5/3, úmido), mosqueado pouco 
pequeno difuso amarelo-avermelhado (7,5/YR 6/6); muito 
argiloso; fraca prismática que se desfaz em moderada pequena 
a média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; duro, 
friável a firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e 
difusa. 
 

B22 167-330 cm; bruno (7.5YR 4,5/4), mosqueado pouco pequeno 
difuso (7,5YR 6/6); muito argiloso; fraca prismática que se 
desfaz em moderada pequena e grande blocos subangulares; 
cerosidade pouca e fraca; duro, firme, plástico e muito pegajo-
so. 
 

B23 330-450 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4); muito argiloso; 
plástico e muito pegajoso. 
 

B3 450-550 cm; bruno-avermelhado (6YR 5/4); mosqueado bruno, 
branco e vermelho. 
 

C1 550-620 cm; cor variegada composta de branco, preto, bruno e 
bruno-avermelhado. 
 

C2 620-660 cm. 
 
Raízes: Abundantes no A11; muitas no A12; comuns no A3 e B1; poucas no 

B21. 
 
Obs.: 1) Trincheira com 230 cm de profundidade. 

2) Perfil coletado úmido. 
3) A partir do pé da trincheira foi utilizado trado de caneco. 
4) Bolders intemperizados no pé da trincheira na altura do B22 
5) Fendas nas paredes da trincheira após 3 dias de aberta. 
6) Coletada amostra de rocha em corte de estrada. 

 
 

Análises físicas e químicas       Lab.: SNLCS (801621-30)  

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A11 0-20 0 Tr 100 3 6 22 69 
A12 20-52 0 Tr 100 4 6 18 72 
A3 52-80 0 Tr 100 5 7 18 70 
B1 80-110 0 Tr 100 6 9 19 66 
B21 110-167 0 Tr 100 5 8 17 70 
B22 167-330 0 Tr 100 4 8 15 73 
B23 330-450 0 Tr 100 4 4 20 72 
B3 450-550 0 Tr 100 3 7 20 70 
C1 550-620 0 2 98 1 8 40 51 
C2 620-660 0 8 92 1 9 43 47 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

41 40 0,32 5,1 4,1 0,9 0,19 0,02 
40 46 0,25 5,2 4,1 0,1 0,04 0,02 
39 44 0,26 5,1 4,1 0,1 0,02 0,02 
38 42 0,29 5,1 4,0 0,1 0,02 0,02 
9 87 0,24 5,2 4,1 0,1 0,02 0,02 
0 100 0,21 5,4 4,3 0,2 0,02 0,02 
0 100 0,28 5,5 4,3 0,2 0,02 0,01 
0 100 0,29 5,4 4,2 0,3 0,02 0,01 
0 100 0,78 5,4 4,2 0,6 0,02 0,03 
0 100 0,91 5,4 4,2 0,6 0,04 0,03 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,1 3,1 8,1 12,3 9 2,05 0,20 10 
0,2 3,3 5,8 9,3 2 1,22 0,13 9 
0,1 3,2 6,4 9,7 1 1,15 0,12 10 
0,1 2,9 5,8 8,8 1 1,05 0,11 10 
0,1 2,8 5,4 8,3 1 0,80 0,10 8 
0,2 0,9 4,6 5,7 4 0,37 0,08 5 
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0,2 1,1 4,7 6,0 3 0,17 0,07 2 
0,3 1,4 4,7 6,4 5 0,16 0,06 3 
0,7 1,9 5,2 7,8 9 0,12 0,04 3 
0,7 2,2 6,4 9,3 8 0,10 0,04 3 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

22,3 19,3 17,0 5,76 0,21 1,96 1,26 1,78  <1 
23,7 22,2 18,0 5,35 0,17 1,82 1,20 1,93  <1 
21,9 20,5 19,8 6,01 0,24 1,82 1,13 1,62  <1 
19,3 18,2 20,2 6,62 0,14 1,80 1,06 1,41  <1 
22,1 20,2 18,1 5,88 0,12 1,86 1,18 1,75  <1 
24,9 21,1 17,8 5,61 0,14 2,01 1,30 1,86  <1 
25,7 22,2 18,7 5,49 0,17 1,97 1,28 1,86  <1 
26,0 22,3 18,7 5,59 0,19 1,90 1,29 1,87  <1 
27,9 24,6 21,7 5,89 0,37 1,93 1,23 1,78  <1 
24,7 22,6 27,1 6,54 0,66 1,86 1,05 1,31  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 74 1 34,0 
 94 1 33,2 
 97 1 32,3 
 97 1 29,6 
 97 1 32,2 
 82 2 34,7 
 85 4 35,2 
 82 5 35,4 
 73 6 40,9 
 76 18 43,7 
 
 
PERFIL Nº 94. 
 
Descrição geral: 

Data: 15/09/78. 

Classificação atual – Terra Bruna Estruturada distrófica A proeminente 
textura muito argilosa relevo ondulado. Palehumult. 

Unidade de mapeamento – TBRd3. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 4 km de Catanduvas em 
direção a Água Doce. Município de Catanduvas (SC). 27º02’S e 51º37’WGr. 

Folha – SG.22-Y-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – coletado em barranco 
de estrada no terço médio de encosta com declive de 15% sob cobertura 
vegetal de capoeira. 

Altitude – 980 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produtos de intemperização das rochas acima citadas. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-20cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); muito argiloso; 

fraca pequena granular; muito friável, plástico e pegajoso; 
transição clara e plana. 

A3 20-50cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); muito argiloso; 
fraca pequena granular e blocos subangulares; muito friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição gradual plana. 
 

B1 50-75cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4); muito argiloso; mode-

rada média blocos subangulares; friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição gradual. 
 

B21 75-145cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); muito argiloso; 
moderada média blocos subangulares; cerosidade fraca pouca; 
firme, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa. 
 

B22 145-190cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); muito argiloso; 
moderada média blocos subangulares; cerosidade fraca pouca; 
firme, muito plástico e muito pegajoso. 
 

Obs.: Presença de cupins. 
Presença de cascalho em todo perfil. 

 

Análises Físicas e Químicas                        Lab.: SUDESUL (10078-82) 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa 

Símb. 
Prof. 
cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

A1 0-20 0 5,6 0,9 1,1 4,8 
A3 20-50 0 1,9 0,7 1,5 4,5 
B1 50-75 0 7,3 1,4 0,9 4,2 
B21 75-145 0 1,9 0,7 0,6 2,7 
B22 145-190 0 1,3 0,5 0,6 2,6 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002m

m 

0,02-
0,002m

m 

1,9 2,5 7,2 2,2 0,6 28,3 23,3 
1,8 2,2 10,2 2,4 0,7 29,0 21,2 
1,3 1,6 6,9 1,6 0,6 24,3 19,0 
1,0 0,9 8,7 1,3 0,8 25,6 18,2 
1,0 1,7 12,5 2,0 0,8 28,4 17,9 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

64,7 18,4 71 0,43 26,63 25,64 20,37 
64,1 11,9 81 0,45 23,31 24,26 19,77 
69,9 7,6 89 0,34 25,78 22,58 17,82 
70,4 0,1 100 0,36 28,49 24,58 16,95 
67,0 0,1 100 0,42 28,80 24,93 19,07 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

1,77 1,17 1,98 0 4,1 4,0 3,8 0,35 6,55 11 
1,63 1,07 1,93 0 4,5 4,2 2,5 0,21 4,31 12 
1,94 1,29 1,99 0 4,9 4,5 1,7 0,15 2,93 11 
1,97 1,37 2,28 0 5,3 4,8 0,7 0,07 1,21 10 
1,96 1,32 2,05 0 5,5 4,7 0,5 0,09 0,86 6 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

5,02 4,31 0,79 0,60 0,22 0,15 0,17 0,05 
3,28 3,18 1,24 1,12 0,09 0,06 0,15 0,05 
3,23 3,20 1,00 0,80 0,05 0,03 0,16 0,06 
2,46 2,21 1,56 1,46 0,07 0,05 0,16 0,06 
1,62 1,45 1,39 0,95 0,07 0,06 0,15 0,06 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  Oac KCl e HCl KCl PH8 pH7 pH8 pH7 

6,20 5,11 1,8 27,93 18,24 34,13 24,44 
4,76 4,41 1,1 23,16 14,45 27,92 19,21 
4,44 4,09 0,6 19,87 11,45 24,31 15,89 
4,25 3,78 0,0 16,26 8,53 20,51 12,78 
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3,23 2,52 0,0 16,18 8,79 19,11 12,02 
 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 pH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

52,75 37,77 18 25 22 26 
43,55 29,96 17 25 18 20 
34,77 22,73 18 28 11 13 
29,13 18,15 21 33 0 0 
28,97 17,94 17 27 0 0 

 
 
PERFIL N° 89 
 
Descrição geral: 

Classificação atual – Terra Bruna Estruturada Húmica álica textura muito 
argilosa relevo suave ondulado. Palehumult. 

Unidade de mapeamento – TBHa2. 

Localização, município, estado e coordenadas – Rodovia BR-282, Ponte 
Serrada – Joaçaba a 10 km de Ponte Serrada. Município de Ponte Serrada 
(SC). 26º55’S e 51º56’WGr. 

Folha – SG.22-Y-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil –  Coletado em barranco 
de estrada com 4% de declive, sob cobertura de reflorestamento. 

Altitude – 1.050 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produtos da intemperização das rochas acima mencio-
nadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Reflorestamento com Pinus. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-15 cm; bruno- escuro (10YR 3/3); argila; fraca pequena 

granular e moderada pequena blocos subangulares; friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
difusa. 
 

A3 15-45 cm; bruno-escuro (10YR 3/3); muito argiloso; fraca pe-
quena granular e moderada média blocos subangulares; friável, 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual. 
 

B1 45-75 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4); muito argiloso; 
fraca pequena granular e moderada média blocos subangula-
res; muito friável muito plástico e muito pegajoso; transição 
plana e difusa. 
 

B21 75-140 cm; bruno a bruno-escuro (7,5YR 4/4); muito argiloso; 
muito friável, plástico e pegajoso; transição plana e difusa. 
 

B22 140-200 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/8); muito argiloso; 
friável, plástico e muito pegajoso. 
 

B23 330-450 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4); muito argiloso; 
plástico e muito pegajoso. 

 
Raízes: Muitas e finas no A. 
Obs.: O perfil estava úmido não sendo possível descrever a estrutura dos 

horizontes B21 e B22. 
 

 

Análises Físicas e Químicas                            Lab.: SUDESUL (9302-06) 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Areia Grossa 

Areia Grossa 

Símb. 
Prof. 
cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

A1 0-15 0 0 0,1 0,7 2,8 
A3 15-45 0 0 0,3 0,5 2,4 
B1 45-75 0 0 0,2 0,6 2,1 
B21 75-140 0 0 0,2 0,6 2,4 
B22 140-200 0 0 0,3 0,6 2,1 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

 
Areia muito 

fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002m

m 

0,02-
0,002m

m 

1,5 2,9 15,6 5,9 3,5 36,9 27,2 
1,0 2,9 15,6 4,8 2,5 31,9 21,1 
0,9 2,1 15,1 4,9 3,2 26,6 16,4 
0,9 2,7 14,2 4,4 2,4 25,9 16,1 
0,8 1,9 15,0 4,7 3,2 25,5 15,2 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

54,4 6,5 88 0,68 21,33 20,10 10,01 
60,9 20,5 66 0,52 21,43 21,67 11,23 
66,4 26,8 60 0,40 23,06 22,99 11,85 
67,3 0,1 100 0,38 11,33 23,95 11,57 
67,7 0,1 100 0,37 24,65 23,93 12,44 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

1,80 1,37 3,15 0 4,7 4,2 4,7 0,30 8,10 16 
1,68 1,26 3,03 0 4,5 4,2 2,7 0,18 4,65 15 
1,71 1,28 3,05 0 4,9 4,2 1,3 0,11 2,24 12 
0,80 0,61 3,25 0 5,1 4,3 0,4 0,09 0,69 4 
1,75 1,32 3,02 0 5,5 4,4 0,3 0,08 0,52 4 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 

OAc 
KCl NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

0,78 0,60 0,59 0,51 0,68 0,54 0,07 0,02 
0,56 0,39 0,45 0,40 0,38 0,32 0,03 0,01 
0,36 0,20 0,31 0,16 0,14 0,11 0,02 0,02 
0,26 0,13 0,22 0,15 0,10 0,08 0,02 0,01 
0,27 0,14 0,12 0,16 0,05 0,04 0,02 0,01 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e    HCl KCl PH8 pH7 pH8 
 

pH7 

2,12 1,67 3,7 17,36 12,77 19,48 14,89 
1,42 1,12 4,9 18,56 12,08 19,98 13,50 
0,83 0,49 4,3 14,65 9,08 15,48 9,91 
0,60 0,37 2,9 10,53 6,12 11,13 6,72 
0,46 0,35 2,5 10,69 5,95 11,15 6,41 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 pH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

35,80 27,37 11 14 63 69 

32,80 22,16 7, 11 77 81 
23,31 14,92 5, 8 83 90 
16,53 9,98 5, 9 82 88 
16,46 9,46 4, 7, 84 88 

 
 
3.4.2.9 – Terra Bruna Estruturada intermediária para Terra Roxa 

Estruturada álica, distrófica e eutrófica 
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Constitui classe de solos minerais, não hidromórficos, com hori-
zonte B textural, argila de atividade baixa e principalmente de 
coloração intermediária entre Terra Bruna Estruturada e Terra 
Roxa Estruturada. A classe presenta ainda estrutura moderada-
mente desenvolvida, baixo gradiente textural e cerosidade menos 
evidenciada que na Terra Roxa Estruturada. 

Esses solos mostram seqüência de horizonte A, Bt e C, sendo 
em geral profundos, com horizonte A moderado ou proeminente e 
com horizonte B de textura argilosa e muito argilosa, e cores 
situadas entre matizes 2,5YR e 5YR. Mesmo quando a cor des-
ses solos se confunde com a das Terras Roxas Estruturadas, 
notam-se tonalidades menos avermelhadas quando se comparam 
torrões de uma e outra, sugerindo esta característica o nome da 
classe. 

Derivam-se tanto de eruptivas básicas (basalto), intermediá-
rias ou ácidas da Formação Serra Geral. Os teores de Fe2O3, 
demasiadamente variáveis, oscilam de 9 a 26%, e devem estar 
relacionados às diferenças de composição do material de origem. 

Ocorrem principalmente na região geomorfológica do Planalto 
das Araucárias e em menor quantidade no Planalto das Missões, 
sob Floresta Ombrófila Mista e Savana, sendo os solos de maior 
fertilidade constatados na calha dos rios Canoas, Pelotas, Ma-
rombas e rio dos Peixes e ao norte da serra de Capanema. 

Os solos dessa classe são predominantemente utilizados pa-
ra o cultivo de soja, trigo, milho, mourisco, pastagem natural e 
artificial e fruticultura. 

Ocupam aproximadamente 10.032,6 km2 da área mapeada. 
 
 
PERFIL N° 92 
 
Descrição geral: 
 
Origem: (LEVANTAMENTO..., 1973b). Perfil SC/005. 

Classificação original – Laterítico Vermelho-Amarelo distrófico álico textura 
argilosa relevo ondulado substrato basalto. 

Classificação atual – Terra Bruna Estruturada intermediária para Terra Roxa 
Estruturada álica A moderado textura argilosa relevo suave ondulado. 
Paleudult. 

Unidade de mapeamento – TBRa2. 

Localização, município, estado e coordenadas – Na estrada Treze Tílias – 
Videira a 4 km de Treze Tílias. Município de Treze Tílias (SC). 26º59’S e 
51º22’WGr.  

Folha – SG.22-Y-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada no 
terço superior de uma elevação com 3% de declividade sob cobertura de 
mata. 

Altitude – 800 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolitos provenientes da intemperização das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Cultura de milho, soja e mandioca. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-11 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); argila; fraca, 

pequena e média blocos subangulares; muito poroso; duro, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual e plana. 
 

A3 11-28 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4, úmido); argila; fraca, 
pequena a média blocos subangulares; muito poroso; duro, 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual e plana. 
 

B1 28-48 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6, úmido); argila siltosa; 

moderada média blocos subangulares; muito poroso; cerosida-
de fraca e pouca; friável a firme, ligeiramente plástico e pegajo-
so; transição difusa e plana. 
 

B21 48-90 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/7, úmido); argila siltosa; 
moderada média blocos subangulares; poroso; cerosidade 
comum e forte; firme, ligeiramente plástico e pegajoso; transi-
ção difusa e plana. 
 

B22 90-130 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/8, úmido); argila; 
moderada média blocos angulares e subangulares; poroso; 
cerosidade pouca e moderada; firme, ligeiramente plástico e 
pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B23 130-155 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/8, úmido); argila 
siltosa; fraca pequena a média blocos subangulares; poroso; 
cerosidade pouca e fraca; firme, ligeiramente plástico e ligeira-
mente pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B3 155-190 cm+; vermelho-amarelado (5YR 5/6, úmido); argila 
siltosa; fraca pequena a média blocos subangulares; poroso; 
cerosidade pouca e moderada; firme, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes no A1 e A3; muitas no B1; poucas no B21 e B22. 
 
 
Análises Físicas e Químicas            Lab.: LASM-SC nºs 30,44,5,17,12,3  

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-11    4 2 38 56 
A3 11-28    5 2 38 55 
B1 28-48    5 1 48 46 
B21 48-90    3 1 49 47 
B22 90-130    3 1 50 56 
B23 130-155    4 1 45 50 
B3 155-190+    4 1 55 40 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

1 97 0,67 4,5 3,6 1,2 0,2 - 
11 79 0,69 4,6 3,7 0,5 0,1 - 
5 89 1,04 4,7 3,6 0,7 0,2 - 
4 91 1,04 4,8 3,8 0,8 0,1 - 
2 95 0,71 5,2 3,9 1,0 0,1 - 
4 92 0,90 5,0 3,8 1,0 0,1 - 
5 87 1,37 4,6 4,0 0,8 0,1 - 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,4 5,7 4,1 11,2 12 1,68 0,14 12 
0,6 5,1 9,0 14,7 4 1,80 0,15 12 
0,9 4,9 8,4 14,2 6 0,78 0,06 13 
0,9 3,9 8,4 13,2 7 0,72 0,06 11 
1,1 3,1 7,4 11,6 9 0,90 0,07 12 
1,1 2,0 5,4 8,5 12 0,48 0,05 9 
0,9 2,0 5,4 8,3 10 0,60 0,07 8 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

          
          
          
          
          
          
          
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 
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Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
% 

 
←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

 Equiv 
de  
umid. % 

 80 1  
 89 1  
 84 1  
 81 1  
 73 1  
 64 2  
 68 2  
 
 
PERFIL N° 02 

Descrição geral: 

Data – 25/03/77. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 55. 

Classificação original – Terra Roxa Estruturada distrófica A moderado 
textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo ondulado. 

Classificação atual – Terra Bruna Estruturada intermediária para Terra Roxa 
Estruturada distrófica A moderado textura muito argilosa relevo ondulado. 
Palehumult. 

Unidade de mapeamento – TVBa1. 

Localização, município, estado e coordenadas – 144 km de Londrina na 
estrada para Ponta Grossa, lado direito. Município de Ortiqueira (PR). 
24º19’S e 51º01’WGr.  

Folha – SG.22-V-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada no 
terço superior de uma encosta com 10% de declive sob cobertura de pasta-
gem. 

Altitude – 850 metros. 

Litologia – Dique de rochas eruptivas básicas (diabásio). 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produtos da intemperização das rochas supracitadas. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Pastagem e reflorestamento. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-10 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido), bruno-

avemelhado (5YR 4/4, seco); argila; moderada pequena a 
grande granular e fraca pequena a média blocos subangulares; 
muitos poros muito pequenos e pequenos e alguns poros 
grandes; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; transi-
ção clara e plana. 
 
 

B1t 10-25 cm; bruno-avermelhado-escuro (4YR 3/5, úmido); muito 
argiloso; moderada prismática que se quebra facilmente em 
forte pequena blocos subangulares e angulares; cerosidade 
moderada comum; poros comuns muito pequenos, pequenos e 
alguns grandes; duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
gradual e plana. 
 

B21t 25-73 cm; vermelho-escuro (2.5YR 3/6, úmido); muito argiloso; 
moderada prismática que se quebra facilmente em forte média 
a grande blocos subangulares e angulares; cerosidade modera-
da comum; poros comuns muito pequenos e pequenos; muito 
duro, friável, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B22t 73-168 cm; vermelho-escuro (2.5YR 3,5/6, úmido); muito argilo-
so; moderada prismática que se quebra facilmente em forte 
média a grande blocos subangulares e angulares; cerosidade 
moderada comum; poros comuns muito pequenos e pequenos; 
muito duro, friável, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B23t 168-229 cm; vermelho (2.5YR 4/6, úmido); argila; fraca pequena 
a grande blocos subangulares com aspecto de maciça porosa 
ligeiramente coerente; cerosidade fraca e pouca; muitos poros 

muito finos e finos; duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
gradual e plana. 
 

B3 229-260 cm; vermelho (2.4YR 4/8, úmido), mosqueado pouco 
pequeno e proeminente branco (5YR 8/1), preto (N 2/ ) e bruno-
amarelado (10YR 5/6); argila; fraca pequena a grande blocos 
subangulares com aspecto de maciça porosa; muitos poros 
muito pequenos e pequenos; ligeiramente duro, muito friável, 
ligeiramente plástico a plástico pegajoso. 

 
Raízes: Muitas no Ap; comuns no B1t e B2t; poucas no B22t e muito poucas 

no horizonte B3. 
Obs.: 1) O horizonte B23t mostra alguns pontos brunos e pretos, com 1 mm 

de diâmetro, aproximadamente . 
2) O perfil encontrava-se úmido por ocasião da descrição e amostra-

gem. 
 
 
Análises físicas e químicas                             Lab.: SNLCS (77.0713/18) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 

mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-10 0 X 100 6 12 30 52 
B1 10-25 0 X 100 6 11 22 61 
B21t 25-73 0 X 100 4 8 19 69 
B22t 73-168 0 X 100 4 9 22 65 
B23t 168-229 0 X 100 6 11 34 49 
B3 229-260+ 0 0 100 7 12 39 42 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
Argila 
disper-
sa em 
água 

% 

Grau 
de flo- 
cula-
ção 
% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

40 15 0,58 5,9 5,0 6,7 2,1 0,36 0,07 
50 15 0,36 5,3 4,4 3,4 1,3 0,09 0,04 
0 100 0,27 5,3 4,4 1,5 0,9 0,03 0,05 
0 100 0,34 5,5 4,4 0,6 0,8 0,03 0,05 
0 100 0,69 5,5 4,2 0,7 0,05 0,05 
0 100 0,93 5,2 4,0 0,7 0,06 0,05 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

9,2 0 5,0 14,2 65 2,50 0,27 9 
4,8 0,3 5,1 10,2 47 1,41 0,16 9 
2,5 0,4 4,7 7,6 33 0,93 0,11 8 
1,5 0,4 3,8 5,7 26 0,48 0,07 7 
0,8 1,8 3,1 5,7 14 0,20 0,04 5 
0,8 2,2 3,4 6,4 13 0,13 0,03 4 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

19,9 16,4 19,5 3,85  2,06 1,17 1,33  <1 
20,6 18,8 20,9 3,79  1,86 1,09 1,41  <1 
23,3 21,3 20,0 3,16  1,86 1,16 1,67  <1 
24,0 21,3 19,9 3,01  1,92 1,20 1,68  <1 
24,5 20,9 21,0 3,44  1,99 1,21 1,56  <1 
24,8 20,3 21,1 3,80  2,08 1,25 1,51  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 0 1  
 6 1  
 14 1  
 21 1  
 69 1  
 73 1  
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3.4.2.10 – Terra Vermelha-Brunada Estruturada álica e Terra 
Vermelha-Brunada Estruturada Húmica álica. 

É uma classe nova que foi reconhecida recentemente pelo SN-
LCS, compreendendo solos argilosos bem estruturados, com 
cerosidade, geralmente sem gradiente textural, desenvolvidos de 
material sedimentar de granulação fina e que estão circunscritos 
aos planaltos de Santa Catarina e do Paraná. 

Os solos desta classe englobam a Terra Bruna Estruturada 
Similar, parte da Terra Roxa Estruturada Similar mapeadas no 
Estado do Paraná e parte do que foi denominado de Rubrozém no 
Levantamento de Santa Catarina (LEVANTAMENTO..., 1973b). 
São solos minerais, não hidromórficos, de argila de atividade 
baixa com horizonte A bem desenvolvido e horizonte B textural, 
profundos ou pouco profundos. Apresentam seqüência de hori-
zontes A, Bt e C, com transição clara ou gradual do A para o B. 

O horizonte A, de coloração escura, matizes variando de 
10YR a 5YR, é relativamente espesso e rico em matéria orgânica, 
tem textura argilosa ou muito argilosa e estrutura granular mode-
rada a fortemente desenvolvida. É na maioria dos casos do tipo 
proeminente. 

O horizonte B, em geral, tem cores bruno-avermelhadas, 
vermelhas e até amareladas, com matizes 2,5YR a 7,5YR e 
cromas superiores a 4, é muito argiloso, tem estrutura geralmente 
em blocos, bem desenvolvidos e apresentam cerosidade que em 
alguns chega a moderada e/ou comum. O gradiente textural, isto 
é, a diferença de textura de A para B, é pequena, mantendo 
assim uma distribuição de argilas relativamente uniforme ao longo 
do perfil; a relação silte/argila, nos perfis analisados, apresenta 
valores normalmente abaixo de 0,6 e relação molecular Ki bastan-
te variável. 

Outras características comuns a estes solos são o alto grau 
de floculação das argilas no horizontes Bt e a alta saturação com 
alumínio trocável. 

A vegetação natural sobre esses solos é do tipo Floresta Om-
brófila Mista. 

Em nível de dominância, ocupam aproximadamente 1.987,7 
km2. 
 
 
PERFIL N.º 26 
 
Descrição geral: 

Data – 26/07/80. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 56. 

Classificação original – Terra Roxa Estruturada álica similar A proeminente 
textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Terra Vermelha-Brunada Estruturada álica A proemi-
nente textura muito argilosa relevo suave ondulado. Palehumult. 

Unidade de mapeamento – TVBa2. 

Localização, município, estado e coordenadas – No Km 47,5 da BR-277, 
entrar 6 km a esquerda. Município de Irati (SC). 25º25’S e 50º41’WGr. 

Folha – SG.22-X-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta na 
meia encosta de uma colina com 5% de declive sob vegetação de erva-
mate. 

Altitude – 810 metros. 

Litologia – Sedimentos argilosos (argilitos). 

Formação geológica – Grupo Passa Dois. Sub-grupo Estrada Nova. 

Período – Permiano. Paleozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente das rochas acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Bem a acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Erva-mate; na região: milho, batata e feijão. 
 
 

Descrição morfológica: 
 
A1 0-20 cm; bruno -escuro (10YR 3/3, úmido); muito argiloso; forte 

média grande granular; duro, firme, muito plástico, muito pega-
joso; muitos poros médios pequenos e muito pequenos; transi-
ção clara e plana. 
 

A31 20-66 cm; bruno-avermelhado-escuro (6YR 3/3, úmido); muito 
argiloso; moderada média a grande blocos subangulares; 
ligeiramente duro, firme, muito plástico e pegajoso; muitos 
poros pequenos e muito pequenos; transição gradual e plana. 
 

A32 66-95 cm; bruno-avermelhado-escuro (6YR 3/3, úmido); muito 
argiloso; moderada média a grande blocos subangulares; 
ligeiramente duro, muito friável a friável, muito plástico e pega-
joso; muitos poros pequenos e muito pequenos; transição clara 
e plana. 
 

B1 95-117 cm; bruno-avermelhado-escuro (4YR 3,5/6, úmido); 
muito argiloso; moderada média e grande blocos subangulares; 
cerosidade fraca e pouca; ligeiramente duro, friável, ligeiramen-
te plástico e pegajoso; muitos poros pequenos e muito peque-
nos; transição clara e plana. 
 

B2 117-190 cm+; bruno-avermelhado-escuro (3YR 3,5/6, úmido); 
muito argiloso; moderada média a grande blocos subangulares; 
cerosidade moderada a forte comum; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes no A1; muitas no A31; comuns no A32; poucas no B1 e 

raras no B2. 
Obs.: Há 45 dias não chove na região, sendo a última chuva  precedida de 2 

meses de estação seca. 
 

Análises físicas e químicas                              Lab.: SNLCS (780907/11)  

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-20 0 0 100 1 4 25 70 
A13 20-66 0 0 100 1 3 15 81 
A32 66-95 0 0 100 1 3 18 78 
B1 95-117 0 0 100 1 3 17 79 
B2 117-190+ 0 0 100 1 3 16 80 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

De flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila H2O KCIN Ca
++

 Mg
++

 K
+
 Na

+
 

19 73 0,36 4,8 3,9 1,6 0,5 0,23 0,06 
31 62 0,19 4,9 3,9 0,9 0,7 0,08 0,03 
7 91 0,23 4,9 4,0 0,6 0,06 0,05 
0 100 0,22 5,1 4,0 0,3 0,07 0,04 
0 100 0,20 5,2 4,0 0,2 0,07 0,06 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 
 

N 

2,4 8,4 11,2 22,0 11 3,47 0,38 9 
1,7 8,0 7,5 17,2 10 2,29 0,22 10 
0,7 6,2 6,4 13,3 5 1,62 0,20 8 
0,4 5,7 2,8 8,9 4 0,73 0,11 7 
0,3 4,4 2,3 7,0 4 0,26 0,07 4 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 
 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

20,6 22,9 12,6 1,56  1,53 1,13 2,85  <1 
21,8 23,0 13,9 1,73  1,61 1,16 2,59  <1 
21,3 23,9 13,6 1,76  1,52 1,11 2,76  <1 
24,1 23,7 13,4 1,75  1,67 1,24 2,88  <1 
23,9 25,3 13,1 1,73  1,61 1,21 3,03  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 
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Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
% 

 
←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

 Equiv 
de  
umid. % 

 78 1 40 
 82 1 38 
 90 1 38 
 93 1 39 
 94 1 40 
 
 
PERFIL N° 63 
 
Descrição geral: 

Data – 24/07/78. 

Classificação atual – Terra Vermelha-Brunada Estruturada Húmica álica 
textura muito argilosa relevo suave ondulado e praticamente plano. Haplo-
humult. 

Unidade de mapeamento – CHa3. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 1 km de Major Vieira em 
direção a Canoinhas. Município de Major Vieira (SC). 26º22’S e 50º19’WGr. 

Folha – SG.22-Z-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Barranco de estrada 
com declividade próxima a 3%, sob cobertura de pastagem. 

Altitude – 790 metros. 

Litologia – Folhelhos. 

Formação geológica – Grupo Passa Dois. Formação Teresina. 

Período – Permiano. Paleozoico. 

Material de origem – Produtos da intemperização da rocha acima citada. 

Relevo local – Suave ondulado a praticamente plano. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Moderadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-30 cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); argila 

siltosa; moderada média granular; muito, friável, plástico e 
pegajoso; transição difusa. 
 

A3 30-70 cm; bruno-escuro (10YR 3/3); muito argiloso; fraca pe-
quena e média blocos subangulares e média granular; muito 
friável, plástico e pegajoso; transição clara. 
 

B1 70-88 cm; bruno-avermelhado (5YR 5/4); muito argiloso; mode-
rada média blocos subangulares e pequena e média granular, 
cerosidade pouca e fraca; friável, muito plástico e muito pegajo-
so; transição gradual. 
 

B2 88-105 cm; amarelo-avermelhado (7.5YR 7/6); argila; forte 
grande blocos subangulares; cerosidade moderada comum; 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa. 
 

B3 105-135 cm; amarelo-avermelhado (5YR 7/8); argila siltosa; 
forte grande blocos subangulares; firme, muito plástico e muito 
pegajoso; transição difusa. 
 

BC 135-180 cm; amarelo-avermelhado (5YR 7/6);argila siltosa; forte 
grande blocos subangulares; firme; muito plástico e muito 
pegajoso. 

 
Raízes: Muitas e finas no A1 e poucas no A3. 
Obs.: Presença de concreções provavelmente de ferro, predominantemente 

esferoidais de diâmetro pouco inferior a 1 cm. Apresentam-se disper-
sas no perfil, comumente no B2 e B3 e poucas no BC. 

 
 
Análises Físicas e Químicas                             Lab.: SUDESUL 9251-56 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa 

Símb. 
Prof. 
cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

A1 0-30 0 0 0,1 0,3 1,5 
A3 30-70 0 0 0,3 0,3 1,4 
B1 70-88 0 0,8 0,7 0,7 2,2 
B2 88-105 0 0,9 1,2 1,1 3,3 
B3 105-135 0 0,7 1,2 0,7 3,1 
BC 135-180 0 0 0,6 0,3 1,6 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002m

m 

0,02-
0,002m

m 

0,5 2,6 15,7 4,7 2,7 42,8 31,8 
0,4 1,6 15,4 4,7 3,5 29,2 18,5 
0,4 1,6 13,7 3,8 2,6 28,1 18,2 
0,7 0,6 25,0 4,0 2,7 36,2 15,2 
0,7 1,9 40,0 3,0 1,6 47,8 10,8 
0,4 1,0 20,2 2,9 2,2 51,3 34,0 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

51,0 3,7 93 0,83 20,70 22,48 8,63 
64,7 25,3 61 0,45 18,98 24,06 8,98 
65,9 25,8 61 0,43 21,79 26,01 9,16 
56,5 0,7 99 0,64 25,65 24,71 8,44 
46,1 0,5 99 1,03 27,11 24,39 6,38 
44,2 0,2 99 1,16 28,00 24,23 6,10 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

1,57 1,26 4,09 - 4,2 4,0 4,2 0,27 7,24 16 
1,34 1,08 4,21 - 4,7 4,2 1,9 0,13 3,28 15 
1,42 1,16 4,46 - 5,0 4,6 1,1 0,11 1,90 10 
1,76 14,5 4,60 - 5,3 4,5 0,5 0,07 0,86 7 
1,86 1,62 6,00 - 5,3 4,6 0,3 0,06 0,52 5 
1,96 1,69 6,24 - 5,1 4,6 0,2 0,05 0,34 4 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

0,50 0,19 0,15 0,10 0,16 0,09 0,03 0,02 
0,40 0,13 0,16 0,09 0,11 0,06 0,02 0,02 
0,40 0,13 0,12 0,08 0,07 0,04 0,02 0,02 
0,30 0,13 0,10 0,07 0,07 0,04 0,02 0,01 
0,31 0,14 0,12 0,06 0,09 0,06 0,02 0,01 
0,30 0,13 0,13 0,06 0,10 0,06 0,01 0,01 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e HCl KCl pH8 pH7 pH8 
 

pH7 

0,69 0,30 5,6 18,75 11,99 19,44 12,68 
0,61 0,27 4,3 14,68 8,85 15,29 9,46 
0,49 0,25 3,8 11,08 8,69 11,57 9,18 
0,54 0,27 4,9 10,56 8,57 11,10 9,11 
0,54 0,26 5,3 10,56 8,59 11,10 9,13 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 pH7 PH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3+S2 

41,31 36,88 4 4 88 94 
30,04 19,59 3 5 89 95 
23,20 14,35 4 6 87 94 
20,47 16,24 4 5 88 94 
24,07 19,76 5 6 90 95 
25,11 20,56 5 6 90 95 

 
 
3.4.2.11 – Terra Roxa Estruturada álica, distrófica e eutrófica 
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Esta classe é representada por solos minerais, argilosos, com 
horizonte B textural, não hidromórficos, com argila de baixa capa-
cidade de troca de cátions e derivados de rochas eruptivas do 
derrame basáltico. 

São solos profundos, porosos, bem drenados e de coloração 
vermelho-escuro-acinzentada ou bruno-avermelhado-escura. A 
seqüência de horizontes é do tipo A, Bt e C e são geralmente 
muito argilosos ao longo do perfil. Devido à pequena variação de 
cor e de textura, as transições entre os subhorizontes são gradu-
ais ou difusas (Est. 3.V A). 

O horizonte A, que normalmente se encontra modificado pelo 
intenso uso agrícola, principalmente nos perfis eutróficos, é co-
mumente constituído por um horizonte Ap de uns 20 cm de es-
pessura, de coloração vermelho-acinzentada ou bruno-
avermelhado-escura e de textura argilosa ou muito argilosa e com 
estrutura granular média a grande e grau de desenvolvimento de 
moderada a forte. 

O horizonte Bt, normalmente subdividido em B1t, B2t, B3t, é 
de coloração vermelho-escuro-acinzentada ou bruno-
avermelhado-escura nos sub-horizontes superiores e vermelho-
escura no B3t, é de textura muito argilosa, e apresenta estrutura 
em blocos subangulares e angulares fortemente desenvolvida, 
com cerosidade forte e abundante revestindo os elementos estru-
turais. 

São características desta classe de solos a abundância de 
minerais pesados, muitos dos quais atraídos por imã comum, a 
efervescência com água oxigenada ao longo do perfil, devido aos 
teores relativamente elevados de manganês. O alto grau de flocu-
lação da argila no horizonte subsuperficial e os sesquióxidos de 
ferro e alumínio predominam nas frações menores que 2 micra. 
Os teores de Fe2O3 estão acima de 15%. 

O gradiente textural B/A entre 1,20 e 1,45 e a presença de ce-
rosidade forte e abundante no Bt são indícios de translocação e 
concentração de argila no perfil. 

A presença de um horizonte subsuperficial de acúmulo de ar-
gila, a grande diferença nas percentagens de argila dispersa em 
água entre os horizontes A, Bt e a situação topográfica em que 
ocorrem são algumas características relacionadas com a menor 
resistência desses solos à erosão em relação aos Latossolos 
Roxos. 

Os solos desta classe são derivados de rochas eruptivas bá-
sicas da Formação Serra Geral, do Juracretáceo, ocorrendo 
amplamente dispersos principalmente a oeste da área mapeada. 

Na área correspondente à Unidade Geomorfológica Planaltos 
Rebaixados, situada a noroeste, as Terras Roxas Estruturadas 
são eutróficas, ocorrendo em nível de dominância próximo aos 
municípios de Palotina, Marechal Cândido Rondon e Medianeira. 
Nestes Planaltos ocorrem ainda como unidade simples ou asso-
ciadas a Solos Litólicos eutróficos e Cambissolos eutróficos e/ou 
Brunizém Avermelhado, e em subdominância nas unidades de 
mapeamento LRe2, LRe3 e Re10. A vegetação característica 
nestes locais é a Floresta Estacional Semidecidual, e o relevo em 
geral é ondulado e forte ondulado. 

Solos com caráter eutrófico e distrófico desta classe são i-
gualmente encontrados na área da Unidade Geomorfológica 
Planalto Dissecado do Rio Iguaçu – Rio Uruguai, sob vegetação 
de Floresta Ombrófila Mista. Ao nível de dominância, ocorrem 
próximo a região de Barbosa Ferraz, Verê, Porto Xavier e Consta-
tina. Como solo subdominante, ocorrem principalmente associa-
dos aos Cambissolos eutróficos e Solos Litóficos eutróficos. As 
altitudes de ocorrência variam de 250 a 800 m. Os perfis eutrófi-
cos apresentam fertilidade natural elevada, praticamente sem 
alumínio trocável, porém são deficientes em fósforo. O relevo 
constitui um dos principais fatores de restrição ao uso de maqui-
nário nestes solos. Embora possuam boas propriedades físicas, 
são susceptíveis à erosão. As culturas mais difundidas são de 
soja, trigo, milho, café e menta. Apesar das boas características 
químicas destes solos, a intensidade de utilização agrícola, aliada 
em muitos casos a um manejo inadequado, tem acarretado, além 
das perdas apreciáveis por erosão, uma diminuição crescente na 
sua fertilidade natural. São solos, portanto, em que a preocupa-
ção com a manutenção da fertilidade e com prevenção da erosão 
devem estar sempre presentes. 

As Terras Roxas Estruturadas distróficas, quanto às caracte-
rísticas morfológicas, são semelhantes à Terra Roxa Estruturada 
eutrófica. As diferenças maiores ocorrem nos caracteres quími-
cos, pois apresentam menor soma e saturação de bases. Apre-
sentam baixa saturação de alumínio no horizonte B, mas que 

provavelmente já em níveis tóxicos para as culturas mais sensí-
veis à acidez causada por este elemento. Além disso, têm uma 
acentuada deficiência de fósforo. Apresentam horizonte A mais 
escuro e mais espesso, e a floresta natural é menos exuberante, 
com presença de pinheiros. Como componente dominante, ocor-
rem nos munícipios de Roncador, Abelardo Luz e Ampere, num 
relevo ondulado e forte ondulado. 

São razoavelmente utilizadas para agricultura e pastagens, 
sendo as culturas mais difundidas o milho, feijão e soja. 

A Terra Roxa Estruturada álica, na área mapeada, encontra-
se como subdominante nas unidades LRa3 e TRd4. Estes solos 
apresentam horizonte A do tipo proeminente ou moderado, textura 
muito argilosa ou argilosa e o relevo ondulado e/ou forte ondula-
do, podendo apresentar fase pedregosa. 

São ácidos, de baixa fertilidade natural, baixa saturação de 
bases e elevada saturação com alumínio trocável. 

Estes solos estão localizados nas regiões geomorfológicas do 
Planalto das Araucárias e Planalto das Missões, são derivados de 
material proveniente de rochas eruptivas básicas da Formação 
Serra Geral e ocorrem sob Floresta Ombrófila Mista. 

Em nível de dominância, esses solos somam 18.703 km2, 
sendo 7,0% da área total. 

 
 

PERFIL N.º 124 
 
Descrição geral: 

Data – 31/10/78 

Classificação atual – Terra Bruna Estruturada álica A moderado textura 
muito argilosa relevo ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento – LRd7. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 6 km de Maurício Cardo-
so na estrada Criciúma. Município de Horizontina (RS). 27º31’S e 
54º20’WGr. 

Folha – SG.21-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado em barranco 
de estrada na meia encosta com declive próximo de 18% sob cultura de 
soja. 

Altitude – 170 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo origional – Ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Estacional Decidual. 

Uso atual – Cultura de soja. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-25 cm;vermelho-escuro-acinzentado (10YR 3/3); vermelho-

escuro (2.5YR 3/6, seco); argila; fraca pequena granular e 
blocos subangulares; muito, friável, plástico e pegajoso; transi-
ção gradual. 
 

B1 25-60 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10YR 3/3); muito 
argiloso; moderada média blocos subangulares; friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição gradual. 
 

B21 60-95 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); muito 
argiloso; moderada média a grande blocos subangulares; 
cerosidade moderada comum; friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição difusa. 
 

B22 95-160 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); muito 
argiloso; moderada média a grande blocos subangulares; 
cerosidade moderada abundante; friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição gradual. 
 

B23 160-190 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4); muito 
argiloso; moderada média a grande blocos subangulares; 
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cerosidade moderada abundante; friável, muito plástico e muito 
pegajoso. 

 
Raízes: Poucas e finas no Ap. 
 
 
Análises Físicas e Químicas                            Lab.: SUDESUL 10126-30 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa 

Símb. 
Prof. 
cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Ap 0-25 0 0 0,3 1,1 5,9 
B1 25-60 0 0 0,8 0,8 5,1 
B21 60-95 0 0 0,8 0,6 3,5 
B22 95-160 0 0 0,5 0,5 3,0 
B23 160-190 0 0 0,9 0,7 3,4 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002m

m 

0,02-
0,002m

m 

3,5 5,1 16,2 7,4 3,3 29,8 21,0 
2,2 4,5 11,5 4,7 1,5 22,8 16,0 
1,7 2,3 8,3 3,5 1,6 14,2 9,4 
1,2 2,7 7,4 3,0 1,1 13,5 9,1 
1,4 2,1 9,4 3,2 1,5 16,1 9,9 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

56,9 16,1 71,7 0,52 21,29 19,29 26,48 
67,4 0,4 99,4 0,33 23,15 21,51 23,11 
78,8 0,4 99,4 0,18 27,66 24,68 19,42 
80,5 0,6 99,2 0,16 29,23 24,88 18,49 
77,3 0,4 99,4 0,21 24,52 25,32 21,90 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

1,88 1,00 1,14 0 4,6 4,1 1,2 0,13 2,07 9 
1,83 1,09 1,46 0 5,1 4,5 0,9 0,09 1,55 10 
1,91 1,27 2,00 0 5,4 4,2 0,6 0,07 1,03 9 
2,00 1,36 2,11 0 5,4 4,1 0,4 0,07 0,69 6 
1,65 1,06 1,81 0 5,4 4,1 0,2 0,05 0,34 4 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

3,85 3,60 1,07 0,70 0,17 0,11 0,04 0,03 
4,42 4,00 0,83 0,53 0,21 0,15 0,07 0,05 
2,69 2,43 1,35 0,60 0,08 0,04 0,04 0,02 
1,43 1,10 0,60 0,50 0,08 0,05 0,03 0,02 
0,98 0,91 0,87 0,30 0,08 0,04 0,03 0,02 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  Oac KCl e    HCl KCl pH8 pH7 pH8 
 

pH7 

5,13 4,44 0,9 14,98 7,60 20,11 12,73 
5,53 4,73 0,2 12,90 7,37 18,43 12,90 
4,16 3,09 1,4 14,02 9,75 18,18 13,91 
2,14 1,67 2,6 15,23 13,20 17,37 15,34 
1,96 1,27 2,7 14,78 11,07 16,74 13,03 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 pH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

35,34 22,37 25 40 14 17 

27,34 19,13 30 43 3 4 
23,07 17,65 23 30 25 31 
21,57 19,05 12 14 54 61 
21,65 16,85 12 15 57 68 

 
 
PERFIL N° 04 
 
Descrição geral: 

Data – 12/09/72. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 41. 

Classificação original – Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura 
argilosa fase floresta tropical perenifólia relevo ondulado. 

Classificação atual – Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura 
muito argilosa relevo ondulado. Paleudalf. 

Unidade de mapeamento – TRe2. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 5 km de Formosa do 
Oeste para o Porto 2, entrar 500 metros à direita. Município de Formosa do 
Oeste (PR). 24º16’S e 53º18’WGr. 

Folha – SG.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta na 
meia encosta de uma elevação com 12% de declive. 

Altitude – 500 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produtos de decomposição das rochas do derrame com 
influência de material retrabalhado. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Estacional Semi-Decidual. 

Uso atual – Café e soja. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-20 cm; vermelho-escuro (10R 3/3,5, úmido), vermelho-escuro-

acinzentado (10R 3/3, úmido amassado); muito argiloso; forte 
pequena média granular; ligeiramente duro, firme, plástico e 
muito pegajoso transição gradual e plana. 
 

B1t 20-35 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido); 
muito argiloso; forte pequena média blocos subangulares; 
cerosidade moderada e abundante; duro, firme e muito pegajo-
so; transição difusa e plana. 
 

B21t 35-60 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido); 
muito argiloso; forte pequena média blocos subangulares; 
cerosidade forte e abundante; duro, firme, plástico e muito 
pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B22t 60-125 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido); 
muito argiloso; forte pequena média blocos subangulares; 
cerosidade forte e abundante; duro, firme, plástico e muito 
pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B23t 125-160 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido); 
muito argiloso; moderada forte média blocos subangulares; 
cerosidade moderada e abundante; ligeiramente duro, firme, 
plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 
 

B3t 160-240 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido); 
muito argiloso; moderada média blocos subangulares; cerosi-
dade moderada comum; ligeiramente duro, friável e pegajoso. 
 

C 240 cm+; bruno-amarelado (10R 5/6, úmido) - observado 
mediante tradagem. 

 
Raízes: Comuns no Ap e B1t, diminuindo com profundidade. 
Obs.: 1) Presença de matações a partir do horizonte B3. 

2) O horizonte C foi coletado próximo ao local da trincheira. 
3) Com exceção do horizonte B3t que é muito poroso, os demais são 

porosos com poros pequenos e muito pequenos. 
4) Na área destes solos o arroz viceja muito e acama. 
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Análises físicas e químicas                               Lab.: SNLCS (8279-85)+ 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-20 0 0  2 9 24 65 
B1t 20-35 0 x  2 6 18 74 
B21t 35-60 0 0  2 4 13 81 
B22t 60-125 0 0  1 4 13 82 
B23t 125-160 0 1  3 4 13 80 
B3t 160-240 0 4  2 6 17 75 
C 240-240+ 0 6  12 7 42 39 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila H2

O 
KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

 52 0,30 5,6 4,9 6,5 1,2 0,39 0,03 
 100 0,24 5,3 4,5 3,6 1,2 0,44 0,03 
 100 0,16 5,2 4,7 3,4 1,2 0,27 0,03 
 100 0,16 5,2 4,8 2,8 1,4 0,03 0,03 
 100 0,16 5,3 5,0 2,7 1,5 0,03 0,03 
 100 0,23 5,3 5,1 2,9 1,7 0,03 0,03 
 100 1,02 5,9 5,3 7,5 2,3 0,63 0,04 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

8,1 0 5,7 13,8 59 1,35 0,18 8 
5,3 0,1 4,6 10,0 54 0,76 0,10 8 
4,9 0,1 4,0 9,0 54 0,58 0,08 7 
4,3 0,1 3,6 8,0 54 0,37 0,05 7 
4,3 0 3,3 7,6 57 0,29 0,05 6 
4,7 0 2,9 7,6 62 0,24 0,04 6 

10,5 0 2,9 13,4 78 0,04 0,04 6 
 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

SiO2 
 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

19,8 16,2 31,7 4,93 0,23 2,08 1,27 1,57  <1 
23,1 19,4 29,1 4,23 0,19 2,05 1,05 1,05  <1 
26,3 22,3 26,7 3,22 0,18 2,01 1,14 1,31  <1 
26,9 23,3 25,4 3,34 0,19 1,96 1,16 1,44  <1 
27,3 22,7 26,2 3,29 0,20 2,04 1,18 1,36  <1 
27,7 22,9 26,3 3,30 0,20 2,06 1,19 1,37  <1 
26,3 19,2 21,6 3,15 0,13 2,33 1,36 1,39  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 0 3  
 2 1  
 2 1  
 2 3  
 0 2  
 0 3  
 0 5  
 
 
PERFIL N° 27 
 
Descrição geral: 

Data – 04/04/75. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 42. 

Classificação original – Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura 
argilosa fase floresta tropical perenifólia relevo ondulado. 

Classificação atual – Terra Roxa Estruturada eutrófica A moderado textura 
muito argilosa relevo ondulado. Paleudalf. 

Unidade de mapeamento – TRe4. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 9,5 km de Medianeira 
para Flor da Serra. Município de Medianeira (PR). 25º21’S e 54º03’WGr. 

Folha – SG.21-X-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta na 
meia encosta de uma elevação com 10 a 20% de declive sob cultura de 
soja. 

Altitude – 440 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Resíduos provenientes da meteorização das rochas do 
derrame. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Forte ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Estacional Semi-Decidual. 

Uso atual – Cultura de soja. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-26 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); argila; 

forte média granular; duro, firme, muito plástico e pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 

B21t 26-47 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4, úmido); muito 
argiloso; moderada a forte pequena média blocos subangulares; 
cerosidade fraca e pouca; ligeiramente duro, firme, plástico e 
pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B22t 47-80 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/5, úmido); muito argiloso; 
forte pequena média blocos subangulares; cerosidade forte e 
comum; duro, firme, ligeiramente plástico e pegajoso; transição 
difusa e plana. 
 

B23t 80-120 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/5, úmido); muito argiloso; 
forte média blocos subangulares; cerosidade forte e abundante; 
duro, firme, ligeiramente plástico e pegajoso; transição gradual 
e plana. 
 

B3 120-140 cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/5, úmido); muito argilo-
so; forte média blocos subangulares; cerosidade moderada e 
comum; ligeiramente duro, firme, ligeiramente plástico e pega-
joso; transição gradual e plana. 
 

BC 140-170 cm; mistura de solo semelhante ao B3 com material de 
rocha em adiantado estado de meteorização. 

 
Raízes: Abundantes no Ap; muitas no B21t e raras no B22t, B23t, B3. 
Obs.: Todo o perfil é poroso com pequenos poros e muito pequenos. 
 

 

Análises físicas e químicas                                Lab.: SNLCS (10929-34) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-26 0 0 100 9 11 29 51 
B21t 26-47 0 0 100 5 6 16 73 
B22t 47-80 0 0 100 5 6 14 75 
B23t 80-120 0 0 96 7 6 14 73 
B3 120-140 0 0 100 7 7 22 64 
BC 140-160 0 0 100 7 8 19 66 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Argila 
dispersa 
em água 

% 

Grau 
de flo- 

culação 
% 

 
% Silte 

% Argila H2

O 
KCIN Ca++

 Mg++
 K+

 Na+
 

36 29 0,57 6,5 5,6 12,5 2,6 0,73 0,09 
0 100 0,22 6,3 5,5 8,7 2,3 0,46 0,03 
0 100 0,19 6,3 5,4 7,7 2,5 0,15 0,02 
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0 100 0,19 6,2 5,4 6,9 2,2 0,13 0,02 
0 100 0,34 6,0 5,4 6,3 2,2 0,09 0,02 
0 100 0,29 5,9 5,4 6,8 2,6 0,08 0,04 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

15,9 0 2,7 18,6 85 1,74 0,21 8 
11,5 0 3,2 14,7 78 0,70 0,10 7 
10,4 0 3,2 13,6 76 0,55 0,07 8 
9,3 0 3,2 12,5 74 0,61 0,06 10 
8,6 0 3,2 11,8 73 0,35 0,05 7 
9,5 0 3,2 12,7 75 0,39 0,05 8 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

16,6 12,8 31,6 5,75 0,29 2,20 0,86 0,64  <1 
24,3 19,9 27,4 3,85 0,22 2,08 1,11 1,14  <1 
24,2 21,2 26,6 3,74 0,23 1,94 1,08 1,25  <1 
24,3 21,1 27,8 3,60 0,22 1,96 1,06 1,19  <1 
23,0 19,7 30,1 4,17 0,24 1,98 1,01 1,03  <1 
22,8 19,6 29,9 3,98 0,22 1,98 1,00 1,03  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 0 5 29 
 0 2 34 
 0 1 35 
 0 2 37 
 0 2 36 
 0 6 35 

 
 
3.4.2.12 – Terra Roxa Estruturada Latossólica eutrófica 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com argila de 
atividade baixa, e baixa relação textural B/A. Apresenta alta satu-
ração de bases, maior que 50%, com horizonte superficial do tipo 
A moderado ou A chernozêmico e o relevo dominante é suave 
ondulado. 

São solos profundos, porosos, de coloração arroxeada, textu-
ra muito argilosa, formados a partir de rochas eruptivas básicas e 
com seqüência de horizontes A, B e C; com presença de horizon-
te B textural não tão bem expresso quanto o da Terra Roxa Estru-
turada, seguido de um horizonte semelhante a B latossólico. 

Quanto à morfologia do horizonte A é semelhante à da Terra 
Roxa Estruturada eutrófica; o topo do horizonte B apresenta 
estrutura menos desenvolvida, cerosidade menos acentuada que 
as Terras Roxas Estruturadas e transição difusa e plana. Nas 
camadas mais profundas do horizonte B, há características seme-
lhantes às de horizonte B latossólico, normalmente com estrutura 
microgranular com aspectos de maciço poroso ou fraca a mode-
rada média blocos subangulares e com cerosidade moderada e 
comum quando na presença de estrutura e a consistência é 
macia e friável. 

São solos de elevada fertilidade natural e, apesar de deficien-
tes em fósforo, são muito utilizados principalmente na cultura de 
soja, milho e trigo. 

A soma de bases, a capacidade de troca de cátions e os teo-
res de carbono orgânico decrescem com a profundidade. Tem 
baixa relação silte/argila, baixos teores de alumínio trocável e 
relação molecular (Ki) superior a 1,6. 

Esta classe de solos na área estudada ocorre somente como 
subdominante nos municípios de Céu Azul e Capitão Leônidas 
Marques e associados na unidade TRe5. Estão situados na Uni-
dade Geomorfológica do Planalto Dissecado do Rio Iguaçu – Rio 
Uruguai, sobre a formação geológica Serra Geral do Grupo São 
Bento do período Juracretáceo, e sob cobertura vegetal de Flores-
ta Estacional Semidecidual. 
 
 
PERFIL N° 06 
 

Descrição geral: 

Data – 09/05/72. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 7. 

Classificação original – Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica A 
chernozêmico textura argilosa fase floresta tropical perenifólia relevo suave 
ondulado. 

Classificação atual – Terra Roxa Estruturada Latossólica eutrófica A cherno-
zêmico textura muito argilosa relevo suave ondulado. Paleudoll. 

Unidade de mapeamento – TRe2. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 4 km de Palotina em 
direção à Fazenda Experimental da Secretaria da Agricultura entrar 1,8 km à 
direita município de Palotina (PR). 24º17’S e 53º52’WGr. 

Folha – SG.22-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
topo de uma colina com 3-6% de declive sob vegetação de mata. 

Altitude – 285 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produtos da intemperização das rochas do derrame. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado e praticamente plano. 

Drenagem – Bem a acentuado  drenado. 

Vegetação primária – Floresta Estacional Semi-Decidual. 

Uso atual – Cultura de soja. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
O2 3-0 cm; detritos orgânicos decompostos. 

 
A1 0-30 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/3, úmido); muito 

argiloso; moderada forte pequena média granular; ligeiramente 
duro, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição gradual 
e plana. 
 

B1t 30-60 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido); 
muito argiloso; moderada pequena média blocos subangulares; 
cerosidade fraca e pouca; ligeiramente duro, firme, muito 
plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B2t 60-110 cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4, úmido); 
muito argiloso; moderada média blocos subangulares; cerosi-
dade moderada comum; duro, firme, plástico e pegajoso; 
transição difusa e plana. 
 

B3t 110-220cm+; vermelho-escuro-acinzentado (10 YR 3/4, úmido); 
muito argiloso; microgranular com aspecto de maciça porosa; 
macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 
 

Raízes: Muitas no A; comuns no B1t; raras no B2t e escassas no B3t. 
Obs.: Todo o perfil é muito poroso com poros  muito pequenos, pequenos e 

médios no A1 e muito pequenos e pequenos nos demais horizontes. 
 
 

Análises físicas e químicas                                Lab.: SNLCS (8275-78)  

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-30 0 0  8 7 18 67 
B1t 30-60 0 0  4 3 8 85 
B2t 60-110 0 0  4 3 7 86 
B3t 110-220 0 0  4 4 9 83 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Argila 
dispersa 
em água 

% 

Grau 
de flo- 

culação 
% 

 
% Silte 

% Argila H2

O 
KCIN Ca++ Mg++ K+ Na+ 
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 21 0,27 5,9 5,2 7,9 2,0 0,21 0,04 
 100 0,09 6,6 5,5 3,8 2,1 0,04 0,02 
 100 0,08 5,6 4,5 2,3 1,3 0,03 0,02 
 100 0,11 5,7 4,8 2,0 1,1 0,03 0,02 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

10,2 0 4,4 14,6 70 2,00 0,25 8 
6,0 0 2,3 8,3 72 0,55 0,08 7 
3,7 0,2 3,2 7,1 52 0,40 0,05 8 
3,2 0,1 2,8 6,1 52 0,31 0,04 8 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

21,3 17,8 25,5 5,15 0,14 2,03 1,00 1,09  <1 
29,4 25,4 20,8 3,31 0,10 1,97 1,29 1,38  <1 
29,7 25,9 19,9 3,07 0,10 1,95 1,31 2,04  <1 
28,0 25,4 21,0 3,36 0,09 1,87 1,23 1,90  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 

vel ppm 

 
Equiv 
de  
umid. 
% 

 0 <1  
 0 <1  
 5 <1  
 3 <1  

 
 
PERFIL N° 32 
 
Descrição geral: 

Data – 04/04/75. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 53. 

Classificação original – Terra Roxa Estruturada eutrófica latossólica A 
moderado textura argilosa fase floresta tropical perenifólia relevo suave 
ondulado. 

Classificação atual – Terra Roxa Estruturada Latossólica eutrófica A mode-
rado textura muito argilosa relevo suave ondulado. Paleudalf. 

Unidade de mapeamento – TRe4. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 15.5 km de Medianeira 
para Capanema, 500 metros antes de Jardinópolis. Município de Medianeira 
(PR). 25º25’S e 54º01’WGr. 

Folha – SG.21-X-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
topo de uma elevação com 2-3% de declive no local sob cultura de milho. 

Altitude – 340 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolito das rochas supracitadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Bem a acentuadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Estacional Semi-Decidual. 

Uso atual – Cultura de milho. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-28 cm; bruno-avermelhado-escuro (1,5YR 3/4, úmido); muito 

argiloso; moderada pequena média granular; macio, friável, 
muito plástico e muito pegajoso; transição difusa e plana. 

B1t 28-50 cm; vermelho-escuro (1,5YR 3/4, úmido); muito argiloso; 
fraca pequena média blocos subangulares; cerosidade fraca e 

pouca; macio, friável, muito plástico e muito pegajoso; transição 
difusa e plana. 
 

B21t 50-85 cm; vermelho-escuro (1,5YR 3/5, úmido); muito argiloso; 
fraca a moderada média blocos subangulares; cerosidade 
moderada e comum; macio, friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B22t 85-136 cm; vermelho-escuro (1,5YR 3/5, úmido); muito argiloso; 
fraca a moderada média blocos subangulares; cerosidade 
moderada e comum; macio, friável, muito plástico e muito 
pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B23t 136-190 cm+; vermelho-escuro (1,5YR 3/5, úmido); muito 
argiloso; fraca a moderada média blocos subangulares; cerosi-
dade moderada e comum; macio, friável, muito plástico e muito 
pegajoso. 

 
Raízes: Muitas no Ap; comuns no B1t e B21t; poucas no B22t e raras no 

B23. 
Obs.: Todo o perfil é muito poroso. 
 

 

Análises físicas e químicas                               Lab.: SNLCS (10935-39) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-28 0 0 100 1 3 19 77 
B1t 28-50 0 0 100 1 1 10 88 
B21t 50-85 0 0 100 1 1 7 91 
B22t 85-136 0 0 100 1 1 7 91 
B23t 136-190+ 0 0 100 1 1 9 89 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

46 40 0,25 5,9 5,0 6,3 2,2 0,44 0,11 
61 31 0,11 6,7 5,3 5,7 1,9 0,45 0,02 
0 100 0,08 6,9 5,7 4,4 2,4 0,60 0,02 
0 100 0,08 6,6 5,8 3,3 2,3 0,89 0,02 
0 100 0,10 5,2 4,4 1,6 1,6 0,42 0,00 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

9,1 0,1 4,9 14,1 65 1,83 0,21 9 
8,1 0 2,0 10,1 80 0,80 0,09 9 
7,4 0 1,2 8,6 86 0,59 0,05 12 
6,5 0 1,2 7,7 84 0,51 0,04 13 
3,6 0 1,7 5,3 68 0,35 0,03 12 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

24,3 22,7 24,7 3,40 0,24 1,82 1,07 1,44  <1 
28,5 26,5 21,8 2,38 0,18 1,83 1,20 1,91  <1 
29,9 28,2 20,4 1,99 0,16 1,80 1,23 2,17  <1 
28,0 28,6 19,8 1,98 0,16 1,66 1,15 2,26  <1 
28,0 28,3 20,6 2,13 0,16 1,68 1,15 2,15  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel  

(ppm) 

 
Equiv 

de 
umid. 

% 

 1 2 31 
 0 1 34 
 0 1 35 
 0 1 36 
 0 1 34 
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3.4.2.13 – Podzólico Vermelho-Escuro álico e eutrófico 

Trata-se de classe de solo recentemente individualizada; com 
objetivo de incorporar a Terra Roxa Estruturada Similar, grande 
parte dos Solos Lateríticos Bruno-Avermelhados, parte dos Pod-
zólicos Vermelho-Amarelos de coloração avermelhada escura, e 
raros casos de solos que foram qualificados impropriamente de 
Terra Roxa Estruturada. 

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizon-
te B textural de coloração predominantemente vermelho-escura, 
bruno-avermelhada, bruno-avermelhado-escura, vermelha ou 
vermelho-amarela e muito raramente brunada, com matiz varian-
do de 10R a 5YR, valor de 3 a 6 e o croma de 3 a 8. 

A seqüência de horizonte A, Bt e C, pode conter horizonte A2. 
Predomina o horizonte A do tipo moderado ou proeminente, ocor-
rendo também A chernozêmico em solos de argila de atividade 
baixa no B. 

A saturação de bases varia desde álico até eutróficos, nor-
malmente com argila de atividade baixa e ocasionalmente de 
atividade alta. 

A textura varia de arenosa a argilosa na parte superficial, e de 
franco-arenosa até muito argilosa no horizonte B. A relação textu-
ral B/A é muito variável, encontrando desde solos com mudança 
abrupta até solos com pequena variação de argila no solum, 
principalmente quando estes têm o perfil uniformemente argiloso. 

Os teores de Fe2O3 geralmente são inferiores àqueles encon-
trados nas Terras Roxas Estruturadas, porém são superiores aos 
comumentemente encontrados nos Podzólicos Vermelho-
Amarelos. Havendo superposição de cor que leve a confundi-lo 
com Podzólico Vermelho-Amarelo, adotou-se preliminar e tentati-
vamente a expressão Fe2O3  ≥ 3,75 + (0,062 x % argila), sendo 
que valores de Fe2O3 acima desta expressão correspondem 
praticamente aos Podzólicos Vermelho-Escuros. 

Na Região Geomorfológica Planaltos do Alto Rio Paraná, o-
corre o Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico, formado a partir de 
materiais derivados de arenito da Formação Caiuá do Grupo 
Bauru, e sob vegetação de Floresta Estacional Semidecidual. 
Nesta área, ele encontra-se predominantemente como unidade 
simples, porém em áreas muito pequenas está associado com 
Glei Húmico e Glei Pouco Húmico. Estes solos ocorrem nos 
municípios de Guaíra, Iporã, Moreira Sales e a oeste de Campo 
Mourão. São solos profundos, com seqüência de horizontes A, Bt 
e C bem diferenciados e transição normalmente abrupta entre A e 
B. As cores dominantes no B são de matiz 2,5YR e valor 3 e 
croma em geral 6. 

O horizonte A é de textura arenosa e pode ser diferenciado 
em A1  e A2, e o horizonte B é geralmente avermelhado, de textu-
ra franco-argilo-arenosa e com estrutura em blocos subangulares. 

Nesta região, os solos desta classe ocorrem em relevo ondu-
lado e suave ondulado e em altitudes que variam de 300 a 640 
metros. São de média a alta fertilidade natural, porém deficientes 
em fósforo, moderadamente ácidos, sem alumínio trocável e com 
saturação de bases alta. 

À primeira vista no campo, estes solos são facilmente identifi-
cados pelo contraste de coloração entre A e B e também devido à 
diferença de textura e de consistência entre estes dois horizontes. 

Estes solos são muito usados tanto para agricultura como pa-
ra pastagens artificiais. As culturas mais difundidas são café, 
amendoim, algodão, milho, feijão, soja e arroz. Entre as pasta-
gens predomina o capim colonião e a grama estrela africana. 

Após o desmatamento e A queima, esses solos são produti-
vos; porém, com o uso contínuo, a produtividade diminui rapida-
mente e se esgota em prazo relativamente curto. 

O fator mais importante que limita sua utilização é a suscepti-
bilidade à erosão. A grande diferença textural, principalmente nos 
abrúpticos, entre o horizonte A arenoso, e o horizonte B argiloso, 
determina uma infiltração rápida de água no primeiro e lenta no 
segundo. Devido a isso, o excesso de água precipitada provoca 
uma saturação no horizonte superficial, acarretando, desse modo, 
um escoamento superficial, ou lateral, provocando inicialmente a 
erosão superficial; posteriormente, o trabalho erosivo se estende 
aos horizontes subsuperficiais formando sistemas de sulcos e 
voçorocas. 

Na Região Geomorfológica de Paranapiacaba, ocorrem os 
Podzólicos Vermelho-Escuros eutróficos formados a partir de 
materiais do cristalino, geralmente com acentuada influência de 
calcários e rochas afins, da formação geológica do Grupo Açungui 
do Pré-Cambriano Superior, e sob cobertura vegetal de Floresta 

Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista. Eles ocorrem nas 
regiões de Guapiara (SP), Rio Branco do Sul (PR), Iporanga (SP) 
e Ribeira (SP). Estão associados com Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico e Cambissolo distrófico e como subdominante associa-
dos na unidade Cd4. 

Estes solos apresentam horizonte A chernozêmico ou proe-
minente e argila de atividade baixa no horizonte B. A textura é 
média no horizonte A e argilosa no horizonte B. Ocorrem em 
relevo forte ondulado com altitudes que variam de 200 a 900 
metros. 

A sudoeste de Cerro-Azul (PR), o Podzólico Vermelho-Escuro 
é álico, ocorre como dominante e associado com Podzólico Ver-
melho-Amarelo álico e Cambissolo álico. Também apresentam 
argila de atividade baixa, A moderado, textura média/argilosa e 
ocorrem em relevo forte ondulado. 

Nesta região, as limitações destes solos ao uso agrícola de 
um modo geral são devidas ao relevo forte e à grande susceptibi-
lidade a erosão. Nas classes de solos álicos, além das limitações 
acima, a fertilidade natural mais baixa também condiciona o uso 
agrícola. Devido a estes aspectos, tanto os eutróficos como os 
álicos são utilizados com pastagens e/ou com agricultura de 
subsistência. 

Ocupam uma área aproximadamente de 3.552,7 km2, ou seja 
1,3% da área total. 
 
 
PERFIL Nº 11 
 
Descrição geral: 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1960). Perfil n.º 26. 

Classificação original – Mediterrâneo Vermelho Amarelo. 

Classificação atual – Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico argila de ativida-
de baixa A moderado textura argilosa relevo montanhoso. Hapludalf. 

Unidade de mapeamento – PEe3. 

Localização, município, estado e coordenadas – Estrada transversal à 
rodovia que vai para Ribeira a 8 km de Apiai (SP). 24º32’S e 48º53’WGr. 

Folha – SG.22-X-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada em 
meia encosta de uma elevação com 80% de declive. 

Altitude – 760 metros. 

Litologia – Calcário com intrusão de basaltito. 

Formação geológica – Grupo Açungui. 

Período – Pré-Cambriano Superior. 

Material de origem – Resíduo intemperizado da rocha acima citada. 

Relevo local – Montanhoso. 

Relevo regional – Montanhoso. 

Drenagem – Moderadamente drenado. 

Vegetação primária – Área de contato de Floresta Mista com Floresta Den-
sa. 

Uso atual – Cultura de tomate, cebola e alho. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-7 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 2/2); franco argilo-

arenoso; moderada grande granular; “cutans” nos canais das 
raízes e nos provocados por minhocas; pouco poroso; macio, 
friável, plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 
 

B21 7-35 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); argila; mode-
rada média blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; 
muito poroso; macio, friável, muito plástico e muito pegajoso; 
transição difusa e plana. 
 

B22 35-72 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/4); argila; 
moderada grande prismática composta de moderada grande 
blocos angulares e subangulares; cerosidade forte e abundante; 
pouco poroso; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição clara e plana 
 

B3 72-86 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4); franco argiloso; 
moderada média blocos angulares; cerosidade forte e abundan-
te; pouco poroso; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; 
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transição difusa e plana; 30% da massa do solo é constituída 
por minerais pouco intemperizados. 
 

C 86-130 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4), abundante, pequeno 
e proeminente mosqueado cinzento claro (5YR 7/1); franco; 
maciça, cerosidade fraca e pouca; pouco poroso; macio, friável, 
ligeiramente plástico e não pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes no A1; muitas no B21 e escassas no B22. 
 
 
Análise mineralógica: 
 
A1 Cascalho: – Fragmentos de talco intemperizado; quartzo, 

concreções manganosas; quartzito, sílex. (Não há dominância 
de minerais). 
Areia grossa: – 29% de quartzo; 23% de conc. ferruginosas; 
16% de talco; 14% de silimanita; 5% de magnetita; traços de 
biotita. 13% de detritos vegetais. 
Areia fina: – 65% de conc. argilosas; 20% de quartzo; 10% de 
magnetita; 5% de (quartzito, cianita, talco, biotita); traços de 
muscovita. Traços de detritos vegetais. 
 

B21 Cascalho: – Quartzito (micáceo e com inclusão de cianita); 
talco; conc. argilosas; arenito. (Não há dominância de minerais). 
Areia grossa: – 26% de quartzo; 19% de conc. ferruginosas; 
19% de talco; 13% de silimanita; 11% de quartzito; 4% de 
magnetita; 2% de sílex; traços de (apatita, hornblenda). 6% de 
detritos vegetais. 
Areia fina: – 55% de quartzo; 20% de magnetita; 20% de conc. 
argilosas; 5% (cianita, quartzito, talco, ilmenita, conc. mangano-
sas); traços de muscovita. Traços de detritos vegetais. 
 

B22 Cascalho: – Quartzito com inclusão de (cianita, sílex e conc. 
manganosas). Não há dominância de minerais). 
Areia grossa: – 32% de quartzo; 23% de conc. ferromangano-
sas; 20% de talco; 10% de quartzito; 9% de silimanita; 3% de 
magnetita; 1% de sílex; traços (epidoto, biotita). 2% de detritos 
vegetais. 
Areia fina: – 42% de quatzo; 30% (cianita, talco); 25% de 
magnetita; traços de quartzito. 3% de detritos vegetais. 
 

B3 Areia grossa: – 58% de talco; 18 % de quartzo; 8% de conc. 
ferromanganosas; 5% de silimanita; 4% de quartzito; 3% de 
conc. ferruginosas; 2% de magnetita; traços de (epidoto, biotita). 
2% de detritos vegetais. 
Areia fina: – 40% de magnetita; 33% de quartzo; 20% de talco; 
7% (cianita, muscovita, quartzito, conc. manganosas, conc. 
ferruginosas). Traços de detritos vegetais. 
 

C Areia grossa: - 49% de talco; 24% de silimanita; 19% de talco-
xisto; 3% de quartzo; 3% de pirofilita; 1% de conc. ferromanga-
nosas. 1% de detritos vegetais. 
Areia fina: – 60% de talco; 40% (magnetita, muscovita, cianita, 
quartzo); traços de (quartzito, conc. manganosas). Traços de 
detritos vegetais. 

 
Considerações sobre a análise mineralógica nas frações cascalho, areia 
grossa e areia fina: 
O talco na fração areia grossa ocorre em percentagens consideráveis, 
aumentando com a profundidade, estando em contraposição com o quartzo 
que decresce ao longo do perfil; na fração areia fina, as micas são observa-
das em maior percentagem. 
As concreções manganosas ocorrem em todos os subhorizontes, sendo 
talvez responsáveis pela cor do solo. Entre os demais minerais observa-se 
traços de apatita e hornblenda. 
Este perfil apresenta, em percentagens consideráveis, alguns minerais 
responsáveis pela fonte de nutrientes para as plantas. 
 

 

Análises físicas e químicas                              Lab.: SNLCS (31.528-32)  

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-7 0,3 1,6 98,1 7,1 37,5 15,7 39,7 
B21 7-35 0,6 0,8 98,6 4,7 34,7 16,8 43,8 
B22 35-72 1,1 1,5 97,4 4,2 24,5 18,3 53,0 
B3 72-86 0 0 100 4,0 33,5 25,2 37,3 
C 86-130 0 0 100 7,1 32,8 44,5 15,6 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
Dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

11,2 72 0,39 6,9 6,2 19,37 5,71 0,23 0,11 
26,0 41 0,38 6,6 5,7 7,52 2,86 0,04 0,07 
28,0 47 0,35 6,4 5,6 9,50 3,26 0,04 0,08 
19,7 47 0,67 6,3 5,3 12,91 4,86 0,04 0,09 
15,6 0 2,85 6,7 4,9 25,95 7,28 0,03 0,14 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

25,42 x 2,36 27,78 92 4,08 0,47 8,7 
10,49 x 1,31 11,80 89 1,03 0,14 7,4 
12,88 x 1,74 14,62 88 0,75 0,09 8,3 
17,90 x 1,31 19,21 93 0,46 0,07 6,6 
33,40 x 0,21 33,61 99 0,25 - - 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

13,66 6,85 6,22 0,52 0,12 3,39 2,15 1,67  <1 
17,37 10,76 7,21 0,59 0,06 2,74 1,92 2,40  <1 
20,30 13,91 7,81 0,59 0,03 2,48 1,83 2,89  <1 
24,47 13,70 6,56 0,66 0,02 3,04 2,33 3,29  <1 
27,62 9,61 4,27 0,65 0,11 4,89 3,81 3,20  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
Mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 4 3,1 36,3 
 9 <1,0 32,0 
 8 <1,0 35,8 
 6 <1,0 39,1 
 3 7,7 34,3 
 
 
3.4.2.14 – Podzólico Vermelho-Amarelo álico e distrófico 

É constituída por solos minerais, não hidromórficos, com horizon-
te B textural e boa diferenciação entre horizontes. 

A profundidade e as cores dos solos desta classe são bastan-
te variáveis. 

Apresenta seqüência de horizontes do tipo A, Bt e C. 
A identificação de horizontes é relativamente fácil, pois pos-

suem características morfológicas heterogêneas, tais como dife-
rença de cor, textura e estrutura entre os horizontes dentro do 
mesmo perfil. 

O horizonte A é do tipo proeminente ou moderado e, nas 
classes de textura arenosa, apresenta estrutura fraca em forma 
de grãos simples, com aspecto de maciço poroso. Nas varieda-
des de textura argilosa, a estrutura torna-se mais desenvolvida, 
chegando a moderada pequena a média granular, enquanto nas 
variedades em que os teores de silte são mais elevados estes 
horizontes apresentam estrutura muito fracamente desenvolvida 
ou mesmo sem estrutura, tendo aspecto maciço e coeso. 

No horizonte B, a estrutura é geralmente em forma de blocos 
subangulares e angulares, moderadamente desenvolvida e com 
tamanho, normalmente, entre pequena e média. Os solos desta 
classe que têm argila de atividade alta, bem como os derivados 
de sedimentos finos do Paleozoico, em geral apresentam uma 
estrutura em forma de blocos angulares com diferentes graus de 
desenvolvimento. Neles, a cerosidade está sempre presente, em 
grau e quantidade geralmente moderado e comum, respectiva-
mente. 

Os solos desta classe, derivados de arenito (textura média), 
geralmente não apresentam cerosidade e, quando ela ocorre, é 
fraca e pouca. Os de textura argilosa normalmente apresentam 
cerosidade moderada e comum. 

A relação molecular SiO2/Al2O3 (Ki) é, via de regra, superior a 
2, o grau de floculação de argila e a relação silte/argila são muito 
variáveis. A soma de bases, capacidade de permuta de cátions e 
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saturação de bases são baixas. Nos solos álicos, a saturação de 
alumínio é relativamente elevada. 

Dentro desta classe, ocorrem solos com mudança textural a-
brupta e também solos com cascalho e/ou mesmo cascalhentos. 

A erosão assume aspectos dramáticos quando estes solos 
são deixados desnudos. Portanto, a sua utilização racional com o 
emprego de práticas adequadas de conservação é de fundamen-
tal importância a fim de impedir que estes solos se tornem futu-
ramente inaptos ao uso agrícola. 

Na Região Geomorfológica do Patamar Oriental da Bacia do 
Paraná, originados de folhelhos e siltitos das formações rio do 
Rasto, Teresina e Indiviso do Grupo Itararé, todos do Super Gru-
po Tubarão e localizados nos municípios de Cândido Abreu e 
Curiúva sob a vegetação de Floresta Ombrófila Mista, ocorrem 
solos álicos, com transição abrupta, textura arenosa/média a 
média/argilosa, e argila tanto de atividade baixa como alta. Pre-
dominam em relevo ondulado, porém podem ocorrer em áreas 
restritas de relevo forte ondulado. 

Nesta região, a classe distrófica está associada com a Terra 
Vermelha-Brunada Estruturada álica, Solos Litólicos distróficos e 
eutróficos e Cambissolos distróficos, e, nesta situação, geralmen-
te não são abrúpticos. 

Em alguns locais são encontrados plantios de soja, milho e 
cultura de subsistência. 

Devido ao gradiente textural aliado à topografia, são solos 
muito susceptíveis à erosão, e necessitam de práticas de conser-
vação adequadas. 

Nas regiões geomorfológicas das Escarpas e Reservas da 
Serra do Mar e Planalto de Paranapiacaba, originados de materi-
ais de diversos tipos de rochas do Pré-Cambriano, os solos desta 
classe têm argila de atividade baixa, textura média/argilosa e 
argilosa e ocorrem em relevo dominantemente ondulado. Os 
distróficos estão associados com Latossolo Vermelho-Escuro 
distrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo álico e Cambissolos e os 
álicos com Cambissolo álico e com Latossolo Vermelho-Amarelo 
álico. 

Estes solos ocorrem nos municípios de Capão Bonito, Cerro 
Azul, Campo Largo, Agudos do Sul, sob vegetação de Floresta 
Ombrófila Mista e Densa ou sob vegetação de Contato de Savana 
com Floresta Ombrófila Mista. 

Na Região Geomorfológica Serras do Leste Catarinense, ori-
ginados de materiais provenientes de rochas do Pré-Cambriano 
Superior, são encontrados os Podzólicos Vermelho-Amarelos 
álicos, com argila de atividade baixa, textura argilosa e mé-
dia/argilosa, em relevo ondulado e forte ondulado. São geralmen-
te solos com cascalho. Estão associados com Cambissolo álico, 
Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico álico, Glei Pouco Húmi-
co álico e Solos Litólicos distróficos e localizados nos municípios 
de Brusque, Canelinha, Águas Mornas e São Bonifácio, sob 
Floresta Ombrófila Densa. São utilizados principalmente com 
pecuária e com pequenas lavouras de subsistência. 

Como solo dominante, somam uma área de aproximadamen-
te 12.814,3 km2  perfazendo 4,35% da área total. 
 
 
PERFIL Nº 97. 
 
Descrição geral: 

Data – 11/05/72. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1973b). Perfil SC/103. 

Classificação original – Podzólico Vermelho-Amarelo álico textura argilosa 
relevo forte ondulado substrato argila e siltito. 

Classificação atual – Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura argilosa/muito argilosa relevo ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento – Ca16. 

Localização, município, estado e coordenadas – Estrada BR-470 entre Rio 
do Sul e Apiuna, a 40 km de Rio do Sul entrando a direita a 2 km da rodovia 
principal. Município de Indaial (SC). 27º05’S e 49º23’WGr. 

Folha – SG.22-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada no 
terço médio de uma elevação com 15% de declive sob cobertura de mata. 

Altitude – 220 metros. 

Litologia – Rochas sedimentares (siltitos e folhelhos). 

Formação geológica – Grupo Itajaí. 

Período – Pré-Cambriano Superior. 

Material de origem – Solos provenientes da decomposição das rochas acima 
mencionadas. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Forte ondulado e montanhoso. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Densa. 

Uso atual – Cultura de fumo, mandioca e citrus. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-23 cm; bruno-amarelado (10YR 5/4, úmido); argila siltosa; 

moderada pequena blocos angulares; porosos; duro, firme, 
plástico e pegajoso; transição clara e plana. 
 

B1t 23-46 cm; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6, úmido); muito 
argiloso; moderada pequena blocos subangulares; “cutans” na 
massa do solo: poroso; duro, firme, ligeiramente plástico e 
pegajoso; transição gradual e plana. 
 

B2t 46-62 cm; bruno-forte (7,5YR 5/8, úmido); muito argiloso; 
moderada média blocos subangulares; cerosidade comum e 
moderada; poroso; ligeiramente duro, firme, ligeiramente plásti-
co e pegajoso; transição clara e plana. 
 

B3t 62-90 cm+; vermelho-amarelado (5YR 5/8); muito argiloso; 
moderada média blocos subangulares; cerosidade comum e 
moderada; poroso; duro, muito firme, ligeiramente plástico e 
pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes no horizonte A1; poucas no horizonte B1t e raras nos 

horizontes B2t e B3t . 
 

 

Análises físicas e químicas                                   Lab.: LASM-SC 184-86 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-23    3 5 48 44 
B1t 23-46    1 3 35 63 
B2t 
B3t 

46-62 
62-90+ 

   1 
1 

2 
2 

27 
29 

70 
68 
 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

7 83 1,08 4,7 3,9 4,0 0,2 0 
7 88 0,52 4,6 3,8 1,0 0,1 0 
8 
5 

89 
92 

0,38 
0,42 

4,6 
4,7 

3,8 
3,8 

0,8 
0,6 

0,1 
0,1 

0 
0 
 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

4,2 1,2 6,1 11,5 36 2,16 0,18 12 
1,1 4,3 6,2 11,6 9 0,36 0,06 6 
0,9 
0,7 

4,7 
5,1 

6,7 
6,8 

12,3 
12,6 

7 
5 

0,36 
0,24 

0,06 
0,04 

6 
6 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

          
          
          
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

C.E. do 
 
 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

 
 

 
 
 

P 
assi-

 
Equiv 
de  
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extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

Água 
% 

 
←     mE/100g     → 

HCO3
-
 

CO3
=
 

SO4
=
 100.Al

+++ 

S + Al
+++

 

milá 
vel 

ppm 

umid. % 

 22 2  
 79 1  
 83 

87 
1 
1 

 

 
 
PERFIL Nº 99 
 
Descrição geral: 

Data – 03/07/78 

Classificação atual – Podzólico Vermelho-Amarelo álico argila de atividade 
baixa A moderado textura argilosa relevo ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento – PVa9. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 3 km de Brusque no 
sentido de Botuverá, a 1 km desta estrada numa viscinal para Azambuja. 
Município de Brusque (SC). 27º09’S e 48º59’WGr. 

Folha – SG.22-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado em barranco 
no terço superior de elevação com 15% de declive sob cobertura de mata. 

Altitude – 100 metros. 

Litologia – Xisto e Filito. 

Formação geológica – Suite Intrusiva Valsungana. 

Período – Pré-Cambriano Superior. 

Material de origem – Produtos de alteração das rochas acima mencionadas. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Ondulado a forte ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Densa. 

Uso atual – Fumo, mandioca. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-5 cm; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2); franco argiloso; 

fraca a moderada pequena granular; ligeiramente duro, friável, 
ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e 
abrupta. 
 

A3 5-15 cm; bruno a bruno-escuro (10YR 4/3); argila; moderada 
média blocos subangulares; cerosidade pouca a fraca; duro e 
firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
plana e clara. 
 

B1t 15-35 cm; bruno (7,5YR 5/4); argila; moderada forte grande 
blocos subangulares; muito duro; firme, ligeiramente plástico e 
pegajoso; transição plana e clara. 
 

B2t 35-80 cm; bruno-forte (7,5YR 5/6); argila; moderada a forte 
grande blocos subangulares; cerosidade moderada comum; 
duro e firme, plástico e muito pegajoso; transição plana e clara. 
 

B3t 80-120 cm; vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila; moderada 
grande em blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca; 
ligeiramente duro friável, ligeiramente plástico e pegajoso. 

 
Raízes: Comuns finas e médias no horizonte A. 
 

 

Análises Físicas e Químicas                           Lab.: SUDESUL (9109-13) 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa 

Símb. Prof. 
cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

A1 0-5 0 0 0,8 3,5 12,9 
A3 5-15 0 0,9 0,4 2,0 7,7 
B1t 15-35 0 4,3 1,0 1,8 7,4 
B2t 35-80 6,0 8,6 1,0 2,3 7,1 
B3t 80-120 0 0 0,3 0,9 4,1 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

5,7 16,7 36,0 23,7 9,9 30,6 18,3 
4,0 11,7 34,1 23,4 13,0 28,3 17,6 
2,9 12,1 30,5 19,1 8,7 26,0 14,6 
2,9 7,5 24,6 15,9 9,3 18,5 9,8 
1,6 2,4 31,2 19,1 8,0 25,3 13,2 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

32,8 41,7 17,76 12,17 3,87 
40,6 47,0 20,05 14,27 4,90 
47,5 37,8 21,82 16,38 5,68 
58,5 
51,5 

19,1 
21,5 
29,5 
39,0 
0,3 

33,3 
99,4 

0,93 
0,70 
0,55 
0,32 
0,49 

23,64 
26,06 

19,73 
21,79 

6,46 
7,21 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

2,48 2,06 4,94  4,2 4,0 3,1 0,24 5,34 13 
2,39 1,96 4,57  4,7 4,1 1,9 0,17 3,28 11 
2,26 1,85 4,53  4,1 4,0 1,1 0,13 1,90 8 
2,04 
2,03 

1,69 
1,68 

4,79 
4,74 

 4,9 
4,9 

4,2 
4,4 

0,6 
0,3 

0,10 
0,07 

1,03 
0,52 

6 
4 
 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

0,99 0,90 0,98 0,85 0,66 0,52 0,10 0,07 
0,41 0,41 0,35 0,28 0,29 0,17 0,06 0,04 
0,52 0,52 0,31 0,22 0,14 0,09 0,06 0,05 
0,33 
0,36 

0,33 
0,36 

0,19 
0,23 

0,10 
0,11 

0,07 
0,08 

0,05 
0,03 

0,05 
0,02 

0,04 
0,03 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e HCl KCl pH8 pH7 pH8 
 

pH7 

2,73 
1,11 
1,03 
0,64 
0,69 

2,34 
0,81 
0,64 
0,31 
0,29 

3,9 
5,3 
6,3 
5,7 
3,4 

15,49 
14,46 
14,46 
12,93 
8,75 

8,42 
8,18 
6,78 
7,36 
5,31 

18,22 
15,57 
15,49 
13,57 
9,44 

11,15 
9,29 
7,81 
8,00 
6,00 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 pH7 PH8 pH7 

 
 

100Al+3 
Al+3+S1 

 
 

100Al+3 
Al+3 +S2 

55,54 
38,34 
32,61 
23,19 
18,33 

33,99 
22,88 
16,44 
13,67 
11,65 

15 
7 
7 
5 
7 

24 
12 
13 
8 

11 

58 
82 
85 
89 
83 

62 
87 
91 
95 
92 

 
 
Perfil Nº 143 
 
Descrição geral: 

Data – 25/07/72. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1973b). Perfil SC/121. 

Classificação original – Cambissol distrófico textura argilosa relevo monta-
nhoso substrato granito. 

Classificação atual – Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico A moderado 
textura média/argilosa relevo ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento – PVa13. 
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Localização, município, estado e coordenadas – Estrada Santo Amaro da 
Imperatriz – Rancho Queimado, a 20 km de Rancho Queimado. Município de 
Águas Mornas (SC). 27º43’S e 48º52’WGr. 

Folha – SG.22-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada no 
terço médio de uma elevação com 18% de declividade sob vegetação de 
mata. 

Altitude  – 160 metros. 

Litologia – Granito. 

Formação geológica – Suíte Intrusiva Tabuleiro. 

Período – Pré-Cambriano Superior. 

Material de origem – Produtos de alteração da rocha acima citada. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Forte ondulado e montanhoso. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Densa. 

Uso atual – Extrativismo vegetal e lavouras de subsistência. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-20 cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido); 

franco argilo-arenoso; fraca pequena e média granular; muito 
poroso; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição clara e plana. 
 

B1t 20-45 cm; bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido); franco argilo-
arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; muito 
poroso; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 

B2t 45-75 cm; bruno-amarelado (10YR 5/8, úmido); argila-arenosa; 
fraca pequena e média blocos subangulares; muito poroso; 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes ao longo do perfil. 
Obs.: Abundância de cascalho ao longo do perfil. 
 

 

Análises físicas e químicas                                    Lab.: LASM-SC 184-86 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-20    49 12 19 20 
B1t 20-45    46 14 17 23 
B2t 45-75    35 16 8 41 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

0 96 0,95 6,4 4,4 2,4 0,2 0,1 
1 97 0,73 6,4 4,4 1,5 0,1 0,1 
4 91 0,19 6,1 4,3 1,2 0 0,1 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

2,7 0,4 3,1 6,2 43 1,20 0,10 12 
1,7 0,6 3,6 5,9 28 0,78 0,09 8 
1,3 1,0 3,6 5,9 22 0,36 0,06 6 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

         <1 
         <1 
         <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 12 2  
 26 2  
 43 2  

 
 
3.4.2.15 – Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico álico 

Esta classe compreende solos minerais, não hidromórficos, com 
horizontes B textural, porém são mais profundos e com menor 
diferenciação de horizontes, e usualmente com menor gradiente 
textural que os Podzólicos Vermelho-Amarelos típicos. São ainda 
intermediários para Latossolo Vermelho-Amarelo, diferindo deste 
por apresentarem maior contraste entre horizontes, perfis nor-
malmente menos espessos, maior relação textural B/A e maior 
desenvolvimento de estrutura no horizonte B. 

Apresentam seqüência de horizontes A, B e C, com horizonte 
A do tipo proeminente ou moderado, de textura argilosa e ocasio-
nalmente média e estrutura granular. O horizonte B apresenta 
cores bruno forte ou vermelho-amareladas nos matizes 5,0 a 
7,5YR, valor 4 a 6 e croma 6 a 8. A textura é argilosa ou muito 
argilosa e a estrutura em blocos subangulares pequena a média 
fraca a moderada e, quando ocorre cerosidade, esta é fraca ou 
moderada e pouca. 

Os valores normalmente baixos da capacidade de troca de 
cátions e da soma e saturação em bases resultam numa baixa 
fertilidade natural desses solos, sendo em geral álicos ou ácidos. 
Apresentam a relação SiO2/Al2O3 (Ki) no horizonte B em torno de 
1,8 a 2,1, o teor de ferro (Fe2O3) por volta de 5,0 a 13,0, a relação 
silte/argila normalmente baixa, em torno de 0,17 a 0,5 e a argila 
com alto grau de floculação. 

Os solos desta classe ocorrem em áreas onde a altitude é re-
lativamente baixa, cuja variação é em torno de 15 a 100 metros e 
o relevo dominante é forte ondulado e ondulado e a vegetação é 
de Floresta Ombrófila Densa. 

Estes solos ocorrem na Unidade Geomorfológica Colinas do 
Baixo Ribeira do Iguape e região das Escarpas e Reversos da 
Serra do Mar e Serras do Leste Catarinense, e a litologia refere-
se a rochas cristalinas dos Complexos Embu, Açungui e Paraíba 
do Sul, todos referidos ao Pré-Cambriano. 

Estes solos ocupam áreas de relevo ondulado e forte ondula-
do, a textura é argilosa ou média. Ocorrem com maior freqüência 
nas proximidades dos municípios de Registro (SP), Antonina 
(PR), Morretes (PR) e Garuva (SC), sendo que na região de 
Registro são utilizados para cultivo de chá, e nas outras regiões 
com culturas de subsistência. Acham-se associados com Glei 
Pouco Húmico quando ocupam áreas baixas. 

Na Unidade Geomorfológica das Serras do Tabuleiro/Itajaí, 
com a litologia do Complexo Luiz Alves do Pré-Cambriano Inferi-
or, estão associados com Cambissolos álicos e distróficos e Glei 
Pouco Húmico distrófico e eutrófico. A textura é variável sendo 
média/argilosa, argilosa ou argilosa/muito argilosa. O relevo 
dominante é forte ondulado, e ocorrem nos municípios de Joinville 
(SC), Luiz Alves (SC), Indaial (SC) e Jaraguá do Sul (SC). Nesta 
área também a agricultura é pouco expressiva. A vegetação 
natural é do tipo Floresta Ombrófila Densa. 

Ocupam uma área aproximadamente de 1.981,3 km2 a nível 
de dominância, dando 0,74% da área total. 
 
 
PERFIL Nº 13 
 
Descrição geral: 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1960). Perfil nº12. 

Classificação original – Podzólico Vermelho Amarelo “Intergrade” para 
Latossol Vermelho-Amarelo. 

Classificação atual – Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico álico A 
moderado textura argilosa/muito argilosa relevo forte ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento – PVLa3. 
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Localização, município, estado e coordenadas – A 3 km de Jacupiranga na 
margem direita da estrada que vai para Eldorado. Município de Jacupiranga 
(SP). 24º20’S e 48º01’WGr. 

Folha – SG.22-X-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada em 
meia encosta de elevação com 25% de declive sob cobertura de mata. 

Altitude – 80 metros. 

Litologia – Filito ou micaxisto. 

Formação geológica – Grupo Setuva. 

Período – Pré-Cambriano Superior. 

Material de origem – Saprolito proveniente da rocha acima citada. 

Relevo local – Forte ondulado. 

Relevo regional – Forte ondulado. 

Drenagem – Moderadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Mata e chá. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-18 cm; bruno-amarelado (10YR 5/4); franco argilo-arenoso; 

moderada média a grande granular; duro, friável, ligeiramente 
plástico e pegajoso; transição difusa e ondulada. 
 

A3 18-50 cm; bruno-amarelado (10YR 5/6); argila-arenosa; mode-
rada média blocos subangulares; pouco poroso; muito duro, 
friável, muito plástico e muito pegajoso; transição difusa e 
plana. 
 

B1 50-100 cm; bruno-forte (7.5YR 5/8); argila; moderada média 
blocos subangulares; cerosidade fraca; pouco poroso; muito 
duro; friável, plástico e pegajoso; transição difusa e plana. 
 

B2 100-300 cm; vermelho-amarelado (5YR 6/8); argila; moderada 
média blocos subangulares; cerosidade fraca; pouco poroso; 
duro, friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição gradual 
e plana. 
 

B3 300-340 cm; vermelho-amarelado (5YR 5/6) mosqueado, 
pouco, médio e proeminente amarelo-brunado (10YR 6/6); 
franco-argiloso; forte média blocos subangulares; cerosidade 
forte e abundante; duro, friável muito plástico e muito pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 

C 340-440 cm; horizonte que apresenta mosqueado de várias 
tonalidades provenientes de decomposição do material de 
origem, sendo a cor dominante amarelo-brunado (10YR 6/6). 

 
Raízes: Bastantes no A1 e A3 e escassas no B1, B2 e B3. 
 

Análises físicas e químicas                             Lab.: SNLCS  (31.221-26) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 

mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-18 0 2,1 97,9 5,6 53,3 6,9 34,2 
A3 18-50 0 2,4 97,9 4,1 43,1 9,1 43,1 
B1 50-100 0 1,5 98,5 2,4 20,8 6,0 70,8 
B2 100-300 0 2,0 98,0 2,6 19,6 6,5 71,3 
B3 300-340 0 0,8 99,2 3,8 41,7 15,3 39,2 
C 340-440 0 5,9 94,1 7,9 69,2 13,7 9,2 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

13,5 53 0,20 4,3 3,8 0,63 0,11 0,06 0,07 
21,8 50 0,21 4,6 4,0 0,32 0,02 0,07 

0 100 0,08 5,0 4,2 0,44 0,03 0,04 
0 100 0,09 5,2 4,2 0,31 0,03 0,03 
0 100 0,39 4,9 4,1 0,47 0,03 0,03 
0 96 1,49 5,0 4,1 0,43 0,03 0,06 

 

 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,87 8,36 9,23 9 0,43 0,14 10,2 
0,41 6,33 6,74 6 0,64 0,08 8,0 
0,51 6,78 7,29 7 0,59 0,08 7,4 
0,37 5,12 5,49 7 0,28 0,04 7,0 
0,53 4,46 4,99 11 0,24 0,03 8,0 
0,52 3,03 3,55 15 0,11 0,01 11,0 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

13,76 10,80 4,78 0,89 0,03 2,17 1,69 3,63  <1 
16,95 14,62 6,21 1,06 0,03 1,97 1,55 3,88  1 
24,67 22,48 10,14 1,16 0,03 1,87 1,45 3,56  <1 
25,90 23,60 10,83 1,06 0,03 1,87 1,44 3,56  <1 
23,62 20,51 9,91 1,00 0,04 1,96 1,50 3,44  <1 
14,91 12,61 4,03 0,67 0,04 2,01 1,67 5,17  2 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

  0,9 29,4 
  1,2 32,2 
  1,0 42,4 
  1,3 42,2 
  1,2 36,5 
  1,3 27,7 
 
 
PERFIL Nº 42 
 
Descrição geral: 

Data – 15/01/77. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 13. 

Classificação original – Latossolo Vermelho-Amarelo álico podzólico A 
moderado textura argilosa fase floresta tropical perenifólia relevo forte 
ondulado. 

Classificação atual – Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico álico A 
moderado textura argilosa relevo forte ondulado. Paleudult. 

Unidade de mapeamento – PVLa3. 

Localização, município, estado e coordenadas – 10,7 km de Garuva para 
Guaratuba, próximo a divisa com o Estado do Paraná. Município de Garuva 
(SC). 26º02’S e 48º46’WGr. 

Folha – SG.22-Z-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada, 
situado no terço médio inferior de uma encosta com 35% de declive sob 
remanescente mexido de floresta primitiva. 

Altitude – 50 metros. 

Litologia – Migmatitos. 

Formação geológica – Complexo Açungui. 

Período – Pré-Cambriano. 

Material de origem – Resíduos intemperizados das rochas acima, ligeira-
mente influenciados por retrabalhamento local. 

Relevo local – Forte ondulado. 

Relevo regional – Forte ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Densa. 

Uso atual – Remanescentes de vegetação natural e culturas esparsas de 
banana, milho, abacaxi e feijão. 
 
 
Descrição morfológica: 
 



 499 

A1 0-16 cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2, úmido), 
bruno (10YR 5/3, seco); argila; forte média granular; muitos 
poros muito pequenos a médio e alguns grandes; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição clara e plana. 
 

A3 16-32 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4.5/4, úmido); argila; 
moderada pequena a média blocos subangulares e granular; 
muitos poros muito pequenos a médios e alguns grandes; duro, 
friável, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 
 

B1 32-45 cm; bruno-amarelado (10YR 4,5/6, úmido); argila; fraca 
pequena a média blocos subangulares; muitos poros muito 
pequenos a médios e alguns poros grandes; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 
 

B21 45-75 cm; bruno-forte (7.5YR 5/6); argila; moderada pequena a 
média blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; poros 
comuns pequenos a muito pequenos e alguns poros médios; 
ligeiramente duro a duro, friável, plástico e pegajoso; transição 
difusa e plana. 
 

B22 75-230 cm; bruno-forte (6.5YR 5/6); argila; moderada média a 
grande blocos subangulares; cerosidade fraca e comum; poros 
comuns muito pequenos a pequenos; ligeiramente duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição gradual e ondulada (150-175 cm). 
 

B31 230-350 cm; vermelho-amarelado (4YR 4,5/6), mosqueado 
pouco médio e proeminente amarelo-brunado (10YR 6/8); 
argila; fraca média blocos subangulares; cerosidade fraca e 
pouca principalmente nas faces ao redor de grãos de quartzo; 
ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso. 
 

B32 350-440 cm; vermelho (3YR 4/7), mosqueado amarelo-brunado. 
 

C 440-470 cm+; cores variadas de vermelho, amarelo e branco. 
 
Raízes: Abundantes nos horizontes A1 e A3; muitas no B1; comuns no B21 

e poucas no B22. 
Obs.: 1) B32 e C foram amostrados com trado de caneco. 

2) O perfil, por ocasião da descrição, encontrava-se úmido. 
3) Ocorrem na região, variações de solo relacionadas com relevo forte 

ondulado. 
4) Montanhoso, com ocorrência de “boulders” no solo. 

 

 

Análises físicas e químicas                             Lab.: SNLCS (770537-44) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-16 0 2 98 27 16 16 41 
A3 16-32 0 6 94 25 14 15 46 
B1 32-45 X 1 99 28 12 12 48 
B21 45-75 0 2 98 22 10 10 58 
B22 75-230 0 3 97 19 7 11 63 
B31 
B32 
C 

230-350 
350-440 

440-470+ 

0 
0 
0 

11 
9 
9 

89 
91 
91 

22 
23 
21 

8 
16 
18 

22 
37 
43 

48 
24 
18 
 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

26 37 0,30 4,3 3,6 1,0 0,5 0,15 0,09 
36 22 0,33 4,5 3,8 0,04 0,04 
32 33 0,25 4,6 3,8 0,03 0,04 
0 100 0,17 4,5 3,8 0,03 0,04 
0 100 0,17 4,6 3,8 0,03 0,04 
0 
0 
0 

100 
100 
100 

0,46 
1,54 
2,39 

4,6 
4,6 
4,6 

3,8 
3,8 
3,8 

0,6 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 

0,03 
0,05 
0,07 

0,04 
0,05 
0,05 
 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,7 2,8 9,9 14,4 12 2,12 0,25 8 
0,7 2,1 5,1 7,9 9 1,09 0,13 8 
0,5 2,0 4,0 6,5 8 0,84 0,10 8 
0,5 2,2 3,6 6,3 8 0,64 0,10 6 

0,3 1,9 2,9 5,1 6 0,36 0,07 5 
0,3 
0,3 
0,4 

1,5 
2,0 
2,3 

2,1 
1,3 
0,9 

3,9 
3,6 
3,6 

8 
8 

11 

0,15 
0,10 
0,06 

0,04 
0,03 
0,03 

4 
3 
2 
 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
 (% de  
Na+ tro- 
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

15,4 13,5 4,8 1,06  1,94 1,58 4,41  <1 
18,2 16,7 4,9 1,24  1,85 1,56 5,35  <1 
18,4 17,1 5,8 1,10  1,83 1,50 4,62  <1 
21,9 20,1 7,0 1,05  1,85 1,52 4,50  <1 
24,0 22,3 7,2 1,03  1,83 1,52 4,86  <1 
23,9 
24,4 
24,8 

23,6 
21,3 
19,3 

7,4 
7,2 
7,2 

0,99 
0,99 
0,92 

 1,72 
1,95 
2,18 

1,43 
1,60 
1,76 

5,00 
4,64 
4,20 

 1 
1 
1 
 

Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 
 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 62 4  
 75 2  
 80 1  
 81 1  
 86 1  
 83 

87 
85 

1 
1 
1 

 

 
 
3.4.2.16 – Podzol Indiscriminado 

Esta classe é constituída por solos minerais com horizonte B 
podzol que corresponde ao horizonte espódico da “Soil Taxo-
nomy” (1975) e que se caracteriza por ser um horizonte de acu-
mulação e precipitação de matéria orgânica e composto amorfos 
de alumínio com ou sem ferro iluvial. 

São solos arenosos que apresentam normalmente uma se-
qüência de horizontes A1, A2 , Bh e/ou Bir, podendo ocorrer 
horizonte Bhir ou Birh. 

No horizonte A1, a cor predominante é bruno-acinzentado-
escura a preta, sendo que o A2 possui cores mais claras, varian-
do de bruno-amarelada a bruno-acinzentada, com espessura 
bastante variável e textura areia. As cores do horizonte B variam 
de bruno-amareladas no Bir a bruno-acinzentado-escuras no Bh 
ou Bhir, devido aos compostos orgânicos e sesquióxidos livres 
principalmente de ferro, os quais agem também como agentes 
cimentantes, conferindo diversos graus de dureza a este horizon-
te. 

Estes solos são mal ou muito mal drenados. O horizonte A 
possui alta permeabilidade, que pode chegar a ser até impedida 
no B, dependendo do grau de cimentação, sendo a causa do 
encharcamento do solo em épocas de intensa pluviosidade. 

São solos ácidos, com teores de nutrientes minerais disponí-
veis para as plantas extremamente baixos, com conseqüentes 
baixos valores de soma e saturação de bases, isto tudo refletindo-
se numa baixa fertilidade natural. 

Foram observados dois tipos de horizonte A: turfoso e mode-
rado. O horizonte A turfoso foi utilizado para caracterizar o solo 
que usualmente está classificado como Podzol Hidromórfico. 

Ocorrem nas áreas de relevo plano em grande parte da uni-
dade geomorfológica Planícies Litorâneas, sendo desenvolvidos 
de sedimentos lacustres e marinhos do Holoceno, sob vegetação 
de Floresta Ombrófila Densa. 

Estes solos estão associados a Areias Quartzosas Marinhas, 
tendo como inclusão Solos de Mangues. 

Ocupam uma área de aproximadamente 3.197 km2 em nível 
de dominância, correspondendo a 1,19% da área total mapeada. 
 
 
PERFIL Nº 16 
 

Descrição geral: 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1960). Perfil n.º 73. 
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Classificação original – Podzol Hidromórfico. 

Classificação atual – Podzol álico A moderado textura arenosa relevo plano. 
Haplorthod. 

Unidade de mapeamento – P. 

Localização, município, estado e coordenadas – Na ilha de Cananéia, a 1 
km do porto da balsa. Município de Cananéia (SP). 24º59’S e 47º55’WGr. 

Folha – SG.23-V-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta à 
margem direita da estrada, indo em direção a Cananéia, relevo plano, sob 
cobertura vegetal de jundu. 

Altitude – 10 metros. 

Litologia – Sedimentos marinhos. 

Formação geológica – Cobertura recente de depósitos marinhos. 

Período – Holoceno. Quaternário. 

Material de origem – Produto da decomposição dos sedimentos acima 
citados. 

Relevo local – Plano. 

Relevo regional – Plano. 

Drenagem – Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Densa com Flúvio Marinha. 

Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-10 cm; bruno muito escuro (10YR 2/2); areia; fraca pequena 

granular; macio, friável, não plástico e não pegajoso; transição 
clara e ondulada. 
 

A2 10-30 cm; cinzento-claro (N 7/); areia; grãos simples; solto, 
solto, não plástico e não pegajoso; transição abrupta e irregular. 
 

B21h 30-45 cm; bruno muito escuro (10YR 2/2); areia; fracamente 
cimentada com matéria orgânica; macio, friável, não plástico e 
não pegajoso; transição abrupta e irregular. 
 

B22 45-75 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3);  areia; forte-
mente cimentado; transição abrupta e irregular; raízes ausentes. 
 

B23 75-95 cm; bruno-escuro (7.5YR 3/2) e bruno-forte (7.5YR 5/6), 
formando camadas finas (de 2 mm a 1 cm) que se superpõem; 
areia; fortemente cimentada; transição gradual. 
 

C 95-195 cm; branco (2.5YR 8/2); apresentando camadas de 2 a 5 
mm de material bruno-forte (7.5YR 5/6); areia; grãos simples; 
solto, solto, não plástico e não pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes nos A1; muitas no A2 e escassas no B21h. 
Obs.: Depois do horizonte C foi encontrado um horizonte G com cor cinzento 

claro. 
 
 
Análises mineralógicas: 
 
A1 Areia fina: 99% de quartzo hialino; 1% de turmalina; traços de 

(ilmenita, cianita, silimanita, epidoto, quartzito, conc. silicosas). 
Traços de detritos vegetais. 
 

A2 Areia fina: 99% de quartzo hialino; 1% de turmalina; traços de 
(ilmenita, cianita, epidoto, conc. silicosas). Traços de detritos 
vegetais. 
 

B21h Areia fina; 99% de quartzo;1% de turmalina; traços de (ilmenita, 
cianita, epidoto, conc. argilosas, quartzitos). 
 

B22 Areia fina: 99% de quartzo; 1 % de turmalina; traços de (ilmeni-
ta, cianita, epidoto, conc. argilosas, quartzito). 
 

B23 Areia fina: 99% de quartzo; 1% de quartzito; traços de (turmali-
na, cianita, magnetita, talco, conc. argilosas). 
 

C Areia fina: 98% de quartzo; 1% de quartzito; 1% de conc. 
argilosas; traços de (turmalina, cianita, magnetita, talco). 

 
Obs.: O quartzo e a turmalina aparecem rolados ao longo do perfil. 

Considerações sobre a análise mineralógica na fração areia fina: 
O Quartzo é o mineral dominante ao longo do perfil, constituindo 
99% da fração mineral do solo. 

Não se observa minerais fornecedores de elementos químicos 
para as plantas. 

 

 

Análises físicas e químicas                               Lab.: SNLCS (31210-15) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-10 0 0 100 2,8 91,8 2,5 2,9 
A2 10-30 0 0 100 0,5 98,1 1,0 0,4 
B21h 30-45 0 0 100 2,1 91,5 2,0 4,4 
B22 45-75 0 0 100 0,7 98,0 0,4 0,9 
B23 75-95 0 0 100 0,7 96,7 0,9 1,7 
C 95-195 0 0 100 15,7 83,2 0,2 0,9 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

0,2 93 0,86 3,3 2,9 0,97 0,77 0,07 0,11 
0 100 2,50 4,6 3,5 0,21 0,10 0 0,02 

0,6 86 0,45 3,8 3,2 0,21 0,09 0,01 0,05 
0,6 33 0,44 4,4 3,8 0,23 0,05 0,01 0,01 
1,4 18 0,53 4,9 4,2 0,33 0,07 0 0,04 
0,2 78 0,22 4,9 4,5 0,16 0,11 0,01 0,03 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,92 2,08 4,61 8,61 22 3,31 0,23 14,4 
0,33 x 0,20 0,53 62 0,12 0,01 12,0 
0,36 5,76 21,51 30,63 1 3,58 0,09 39,8 
0,30 2,20 10,79 13,29 2 1,34 0,03 44,7 
0,44 1,80 9,84 12,08 4 1,44 0,04 36,0 
0,31 0,36 0,84 1,51 21 0,16 0,01 16,0 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

0,73 0,23 0,41 0,41 0,02 5,30 2,43 0,81  <1 
0,24 0,18 0,40 0,35 0,02 2,22 0,93 0,73  <1 
0,90 0,87 0,41 0,59 0,02 1,76 1,35 3,30  <1 
0,53 1,04 0,71 0,83 0,02 0,86 0,60 2,44  <1 
1,44 2,11 0,51 0,18 0,02 1,16 1,00 6,14  <1 
1,10 0,97 0,50 0,06 0,02 1,93 1,45 3,10  2 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 52 2,3 12,3 
 - 1,3 2,1 
 94 1,6 11,5 
 88 2,3 5,4 
 80 1,6 10,7 
 54 1,6 2,1 
 
 
3.4.2.17 – Brunizém Avermelhado 

Esta classe compreende solos minerais, não hidromórficos, com 
horizonte A chernozêmico, B textural, argila de atividade alta e 
saturação de bases alta. 

São solos moderadamente profundos, com a espessura do 
solum (A+B) variando de 60 a 120 cm, bem drenados, de fertili-
dade natural elevada, de reação moderadamente ácida e prati-
camente neutra. Ocorrem em relevo normalmente forte ondulado 
e são derivados de rochas eruptivas básicas, embora fossem 
encontradas, no Estado do Paraná, pequenas ocorrências destes 
solos desenvolvidos de biotita-xisto. 
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Apresentam seqüência de horizonte A, Bt e C bem diferencia-
dos. O horizonte A é por definição chernozêmico. Sua coloração é 
bruno-avermelhado-escura ou vermelho-acinzentado-escura, a 
textura franco-argilosa e a estrutura do tipo granular fortemente 
desenvolvido. 

O horizonte Bt apresenta coloração bruno-avermelhado-
escura ou vermelho-escuro-acinzentada ou vermelho-escura, 
textura argilosa ou muito argilosa e estrutura prismática composta 
de blocos angulares e subangulares. Os teores de silte são relati-
vamente elevados, com a relação silte/argila situando-se geral-
mente acima de 0,5. 

O gradiente textural B/A normalmente superior a 1,5, e a pre-
sença de cerosidade forte e abundante envolvendo os elementos 
estruturais do horizonte Bt indicam uma maior concentração de 
argila neste horizonte. 

São características destes solos a alta fertilidade natural, o pH 
próximo da neutralidade, a capacidade de troca de cátions superi-
or a 24 mE/100 g de argila após a correção de carbono e a rela-
ção SiO2/Al2O3 (Ki) quase sempre superior a 2. Com relação aos 
constituintes mineralógicos da fração argila, Costa Lima (1979), 
estudando perfis de Brunizém Avermelhado no Estado do Paraná, 
constatou a predominância de caulinita sobre os demais minerais 
em todos os horizontes examinados, seguido de montmorilonita, 
mica e as vezes vermiculita. 

Estes solos estão situados em altitudes que variam de 200 a 
700 m e sob Floresta Estacional Decidual ou Semidecidual ou 
Savana. 

A área de ocorrência destes solos é caracterizada pela estru-
tura fundiária de pequenas propriedades rurais com intenso culti-
vo de milho, feijão, trigo, forrageiras, etc., apesar do relevo forte 
ondulado ou montanhoso e da pedregosidade, que permite so-
mente manejo pouco tecnificado. Estes solos vêm sendo, ao 
longo de anos, intensamente cultivados devido a excelentes 
condições de fertilidade natural, porém a maioria deles é carente 
de fósforo e necessita, portanto, de adubação fosfatada. Alguns 
deles possuem textura média mas, para a agricultura, se compor-
tam como argilosos devido ao alto teor de silte. O relevo forte 
ondulado ou montanhoso e o difícil controle da erosão requerem 
práticas conservacionistas intensivas. 

A deficiência de água é também um dos fatores que limitam o 
uso destes solos para a agricultura, pois a pouca profundidade do 
solo aliada às condições topográficas não permite um armazena-
mento suficiente de águas para as plantas, o que acarreta a sua 
deficiência mesmo em períodos relativamente curtos de estiagem. 

O Brunizém Avermelhado, na área estudada, ocorre somente 
como subdominância e associado com a TRe5, TRd3, Re13 e 
Re12, próximo aos municípios de Capanema (PR), Erval Seco 
(RS), Porto Lucena (RS) e Machadinho (RS), que corresponde à 
Região Geomorfológica do Planalto das Missões e Planalto das 
Araucárias. São desenvolvidos a partir de material proveniente 
das rochas eruptivas básicas da Formação Serra Geral do grupo 
São Bento, período Juracretáceo. 

Nos locais onde ocorrem Terra Roxa Estruturada eutrófica, 
Solos Litólicos eutróficos e Cambissolos eutróficos, normalmente 
Brunizém Avermelhado ocorre como inclusão, e a sua utilização é 
semelhante àquela já descrita anteriormente. Porém, no oeste do 
Estado do Paraná, são cultivados com café. 
 
 
PERFIL Nº 56 
 
Descrição geral: 

Data – 06/04/75. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 70. 

Classificação original – Brunizém Avermelhado textura argilosa fase floresta 
subtropical subperenifólia relevo forte ondulado. 

Classificação atual – Brunizém Avermelhado textura argilosa relevo forte 
ondulado. Paleudoll. 

Unidade de mapeamento – Ce. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 5,6 km de Salgado Filho 
para Flor da Serra – Município de Salgado Filho (PR). 26º14’S e 53º20’WGr. 

Folha – SG.22-Y-A. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada na 
meia encosta de uma elevação com 20% de declive sob cobertura de vege-
tação secundária. 

Altitude – 820 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas (meláfiro) do derrame basáltico. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Resíduos provenientes da intemperização das rochas 
acima citadas afetadas por retrabalhamento local. 

Relevo local – Forte ondulado. 

Relevo regional – Forte ondulado e montanhoso. 

Erosão – Laminar moderada. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-16 cm; vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/2, úmido); 

argila, forte média grande granular; duro, firme, plástico e 
pegajoso; transição gradual e plana. 

A3 16-26 cm; vermelho-acinzentado (2,5YR 3/2,5, úmido); argila; 
moderada média blocos subangulares e granular; muitos poros 
muito pequenos a médios e alguns grandes; duro, friável, 
plástico e pegajoso; transição clara e plana. 
 

B1 26-40 cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5YR 3/3,5, úmido); 
argila; moderada média blocos subangulares; cerosidade 
moderada e comum; duro, firme, muito plástico e muito pegajo-
so; transição difusa e plana. 
 

B21t 40-77 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4, úmido); 
argila; moderada/média blocos subangulares; cerosidade forte e 
abundante; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transi-
ção difusa e plana. 
 

B22t 77-115 cm; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4, úmido); 
argila; moderada média blocos subangulares; cerosidade forte e 
abundante; duro, firme, muito plástico e muito pegajoso; transi-
ção difusa e plana. 
 

B3 e C 115-150 cm+; bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/4, úmido) e 
bruno-escuro (7,5YR 4/4, úmido). 
Mistura de solo com material de rocha em decomposição. 

 
Raízes: Abundantes no A1; muitas no A3; poucas no B1; B21t e B22t e raras 

no B3 e C. 
Obs.: Porosidade: muitos poros, com poros pequenos e muito pequenos. 
 

 

Análises físicas e químicas                                   Lab.: SNLCS (10941-46) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-16 0 1 99 7 5 50 38 
A3 16-26 0 1 99 7 5 50 38 
B1 26-40 0 1 99 8 5 40 47 
B21t 40-77 0 1 99 5 4 33 58 
B22t 77-115 0 1 100 6 6 34 54 
B3eC 115-150+ 5 1 94 6 8 37 49 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

De flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

14 63 1,32 7,1 5,7 22,1 5,5 1,00 0,07 
26 32 1,32 7,2 6,0 17,0 5,2 0,93 0,06 
37 21 0,85 7,2 6,0 17,1 5,3 0,86 0,04 

x 100 0,57 7,1 5,5 15,9 6,7 0,41 0,04 
0 100 0,63 6,8 5,1 14,1 8,4 0,26 0,06 
0 100 0,76 6,3 4,8 16,9 10,7 0,17 0,12 

 

Complexo sortivo mE/100g Valor V C 
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Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

(sat.de 
bases) 

% 

(orgâ- 
nico) % 

  

28,7 0 1,2 29,9 96 3,13 0,37 8 
23,2 0 1,4 24,6 94 1,75 0,20 9 
23,3 0 1,6 24,9 94 0,97 0,15 6 
23,1 0 3,0 26,1 89 0,73 0,12 6 
22,8 0 3,2 26,0 88 0,61 0,09 7 
27,9 0 3,7 31,6 88 0,45 0,07 6 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

19,0 7,7 26,8 5,35 0,39 4,19 1,30 0,45  <1 
18,5 7,6 28,2 5,66 0,26 4,14 1,23 0,42  <1 
22,2 10,9 27,3 4,84 0,13 3,46 1,33 0,63  <1 
25,9 13,4 25,5 4,26 0,09 3,29 1,48 0,82  <1 
26,0 13,6 25,9 4,29 0,10 3,25 1,47 0,82  <1 
30,4 15,0 25,0 3,79 0,09 3,44 1,67 0,94  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 0 155 35 
 0 16 31 
 0 6 32 
 0 2 37 
 0 3 35 
 0 3 38 
 
 
PERFIL Nº 103. 
 
Descrição geral: 

Origem – (LEMOS et. al., 1967). Perfil n.º 24. 

Classificação original – Brunizém Avermelhado. 

Classificação atual – Brunizém Avermelhado textura média/muito argilosa 
relevo ondulado. Argiudoll. 

Unidade de mapeamento – Ce. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 8,5 km de Iraí na estrada 
Iraí-Planalto. Município de Iraí (RS). 27º14’S e 53º13’WGr. 

Folha – SG.22-Y-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada na 
meia encosta de uma elevação com 12% de declive, solo preparado para 
plantio de milho. 

Altitude – 360 metros. 

Litologia – Basalto amigdaloide. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produtos da intemperização da rocha acima citada. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Forte ondulado. 

Drenagem – Moderadamente drenado. 

Vegetação primária – Floresta Estacional Decidual. 

Uso atual – Cultura de milho. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-30 - cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido), bruno-

avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido amassado); franco argilo-
siltoso; fraca pequena e média granular; poroso; macio, friável, 
plástico e não pegajoso; transição difusa e plana. 
 

A3 30-50 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido), bruno-
avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido amassado); franco argilo-
siltoso; fraca média blocos subangulares; poroso; macio, friável, 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 
 

B2 50-105 cm; vermelho-escuro (2.5YR 3/6, úmido), vermelho-
escuro (2.5YR 3/6, úmido amassado), bruno-avermelhado-
escuro (2.5YR 3/4, seco), vermelho-amarelado (5YR 4/6, seco 
triturado); muito argiloso; forte média e grandes blocos suban-
gulares; cerosidade fraca e abundante; pouco poroso; muito 
duro, firme, plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual 
e ondulada. 
 

C 105-130 cm+; massa de solo misturada com fragmentos de 
rochas em decomposição com 10 cm de comprimento em 
média. 
Cor da massa do solo: vermelho-escuro (2.5YR 3/6, úmido). 
Cor dos fragmentos em decomposição: mosqueado de várias 
tonalidades difícil de serem tiradas as cores. 

 
Raízes: Ocupando 5% da superfície do Ap e A3 e escassez no B2. 
 
 
Análises mineralógicas: 
 
Ap Cascalho. Quartzo leitoso; calcedônea; fragmentos de rocha; 

concreções ferruginosas pisolíticas; sílex; concreções geotíticas; 
concreções hematíticas roladas; fragmentos de rocha com 
clorita; argila e calcário: concreções limoníticas; concreções de 
clorita, manganês e ferro. 
Areia grossa: Areia fina. 80% de concreções magnetíticas; 10% 
de concreções hematíticas; 10% de concreções ferruginosas 
escuras; traços de: quartzo hialino, triturado a maioria, concre-
ções calcedonizadas, fragmentos de geôdo com aderência de 
uma substância esverdeada, carvão, fragmentos de opala, 
material verde argiloso (delessita), concreções argilosas salpi-
cadas de óxido de ferro. 

A3 Cascalho. Fragmentos de rocha com manganês e clorita; 
fragmentos de rocha com ferro; clorita e calcáreo; concreções 
ferruginosas escuras; sílex; fragmentos de rocha com calcáreo; 
clorita, algumas roladas; concreções goetíticas; concreções 
hematíticas; carvão; fragmentos de geôdo; quartzo hialino uns 
com aderência de ferro. 
Areia grossa; Areia fina. 30% de concreções ferruginosas 
escuras; 20% de concreções magnetíticas; 10% de concreções 
hematítica; 10% de concreções ilmeníticas 10% de fragmentos 
de geôdo; 5% de fragmentos de sílica; 5% de fragmentos de 
rocha; 5% de material verde argiloso; 5% de concreções argilo 
ferruginosas; traços de: concreções argilo leitosas, concreções 
manganosas, quartzo hialino não rolado, detritos. 
 

B2 Cascalho. Quartzo leitoso, alguns com aderência de óxido de 
ferro e alguns com aderência de manganês; concre-
ções hematíticas; calcedônea. 

Areia Grossa; Areia fina. 5% de concreções argilo leitosas; 45% 
de concreções magnetíticas; 5% de concreções hematíticas; 
traços de: concreções manganosas, concreções limoníticas, 
ilmenita, material verde argiloso, quartzo, feldspato em decom-
posição. 
 

C Cascalho. Quartzo leitoso, triturado, com  aderência de argila e 
manganês e uns com argila e clorita. 
Areia grossa. Areia fina. 9% de material verde argiloso; 2% de 
concreções manganosas; traços de: quartzo, fragmentos de 
rocha, feldspato em decomposição e magnetita. 

 

Análises físicas e químicas                                    Lab.: SNLCS (33699-702) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-30 0 x 100 11,6 8,4 49,1 30,9 
A3 30-50 3 3 94 10,2 7,7 48,5 33,6 
B2 50-105 0 1 99 1,7 5,1 26,1 67,1 
C 105-130+ 0 1 99 17,4 21,2 29,0 32,4 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

18,6 39,8 1,58 6,3 5,3 13,52 3,19 0,03 0,02 
24,8 26,1 1,44 5,8 4,7 8,87 2,67 0,05 0,02 
8,4 87,4 0,38 5,2 3,8 9,68 7,31 0,04 0,02 
19,5 39,8 0,89 5,4 3,8 18,10 16,33 0,03 0,07 

 



 503 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

17,03 0 4,54 21,57 79 1,86 0,24 7,8 
11,61 0 4,46 16,07 72 0,99 0,14 7,1 
17,05 1,95 5,28 24,28 70 0,69 0,08 8,6 
34,53 1,73 1,83 38,09 91 0,23 0,05 4,6 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

17,77 9,50 25,86 6,98 0,22 3,18 1,16 0,58  <1 
18,31 10,36 25,76 6,98 0,19 3,00 1,16 0,63  <1 
33,41 19,32 21,23 3,52 0,16 2,94 1,73 1,43  <1 
35,99 16,46 20,03 3,16 0,14 3,72 2,09 1,29  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

  0 6,5 
  0 2,2 
  10 1,3 
  5 1,7 
 
 
PERFIL Nº 129 
 
Descrição geral: 

Data – 07/09/78. 

Classificação atual – Brunizém Avermelhado textura média fase pedregosa 
relevo montanhoso. Argiudoll. 

Unidade de mapeamento – TRe3. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 16 km de São Valentim 
em direção a Barão de Cotegipe. Município Barão de Cotegipe (RS). 27º36’S 
e 52º25’WGr. 

Folha – SG.22-Y-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado em barranco 
de estrada no terço superior da encosta com declive aproximadamente de 
50% sob cobertura de mata. 

Altitude – 790 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas básicas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produto da intemperização das rochas acima mencio-
nadas. 

Relevo local – Montanhoso. 

Relevo regional – Forte ondulado. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-28 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3), bruno-

avermelhado (5YR 4/4, seco); franco siltoso; fraca pequena e 
média granular; muito friável, plástico e pegajoso; transição 
clara. 
 

A3 28-78 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3,5/3), vermelho-
amarelado (5YR 4/6, seco); franco siltoso; fraca pequena 
granular; muito friável, muito plástico e pegajoso; transição 
clara. 
 

B2t 78-100 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco argiloso; 
moderada média blocos subangulares; muito friável, muito 
plástico e muito pegajoso. 
 

Raízes: Comuns, finas e médias no A1;e A3. 
Obs.: 1)Grande quantidade de pedras no perfil. 

2)Contato lítico aos 100 cm. 
 

 

Análises Físicas e Químicas                                Lab.: SUDESUL 9332-34 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa 

Símb. Prof. 
Cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 1-0,5 

mm 
2-0,2 
mm 

A1   0-28 0 10,6 1,7 3,8 9,5 
A3 28-78 0 8,4 1,6 3,2 9,8 
B2t 78-100 0 0,0 0,4 1,5 4,6 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002m

m 

0,02-
0,002m

m 

3,3 3,9 39,9 12,2 9,0 64,9 37,2 
3,7 5,2 35,0 12,2 8,3 61,1 38,3 
2,2 3,5 33,8 14,8 11,8 48,3 29,3 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

13,4 7,7 43 4,84 24,22 15,28 23,02 
16,9 10,1 40 3,6 24,06 16,30 23,38 
32,3 17,5 46 1,50 27,90 18,68 23,95 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

2,69 1,37 1,04 - 5,3 4,9 2,2 0,30 3,79 7 
2,51 1,31 1,09 - 5,9 5,2 2,1 0,30 3,62 7 
2,54 1,40 1,22 - 6,2 5,3 0,6 0,10 1,03 6 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 

OAc 
KCl NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

17,50 13,82 4,37 3,67 0,64 0,28 0,12 0,07 
18,88 16,88 3,33 3,11 0,43 0,12 0,12 0,06 
16,15 15,47 5,46 5,00 0,11 0,05 0,11 0,05 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e    HCl KCl pH8 pH7 pH8 
 

PH7 

22,63 17,84 0 9,29 0,67 31,92 23,30 
22,76 20,17 0 7,77 0,90 30,53 23,66 
21,83 20,57 0 6,82 1,45 28,65 23,28 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 pH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

238,20 173,88 71 97 0 0 
180,65 140,00 75 96 0 0 
88,69 72,07 76 94 0 0 

 
 
3.4.2.18 – Solonchak-Sódico 

Compreende solos salinos-sódicos, apresentam condutividade do 
extrato de saturação maior que 4 mmhos/cm a 25°C e com per-
centagem de sódio trocável superior a 15% em pelo menos al-
guns horizontes. 
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Apresentam-se muito mal a mal drenados, com perfis pouco 
referenciados, com seqüência de horizontes A e C, ou sem ne-
nhuma diferenciação de horizontes ou camadas, especialmente 
nas áreas de mangues. O horizonte A com espessura variável, 
normalmente de cores brunadas, acinzentadas e até mesmo 
pretas, com textura variando desde argilosa até arenosa, é segui-
do de um horizonte C (usualmente Cgsa e/ou Csa), de cores 
cinzentas e brunadas, com mosqueados e/ou coloração variega-
da. 

Geralmente apresentam eflorescências (crosta de sais crista-
linos) brancas na superfície durante a época seca, e é comum 
também a ocorrência de conchas marinhas nos horizontes sub-
superficiais. 

Distribuem-se ao longo da unidade geomorfológica Planícies 
Litorâneas, em especial nas proximidades das desembocaduras 
dos rios, sob influência das marés, onde a diminuição da corrente 
favorece a deposição de sedimentos. 

De um modo geral, estão quase sempre associados a Solos 
Tiomórficos e Solonetz Solodizado e encontram-se quase total-
mente cobertos pela vegetação natural de mangue. 

Estes solos não são utilizados agricolamente, tendo limita-
ções muito fortes pelo excesso de água e sais. 

 
 

3.4.2.19 – Cambissolo Bruno álico e Cambissolo Bruno Húmico 
álico 

Constitui uma classe de solos minerais não hidromórficos, com 
horizonte B incipiente, derivados exclusivamente de rochas erup-
tivas e típicos de regiões de altitude. 

Em geral, são solos profundos e pouco profundos, de cores 
brunadas com matizes de 5YR a 10YR, com argila de atividade 
baixa e com seqüência de horizontes A, (B) e C. 

O horizonte A, rico em matéria orgânica, é geralmente espes-
so e de coloração escura, o que o caracteriza como proeminente. 
Em alguns casos, o elevado teor de matéria orgânica não se 
reflete na sua coloração e por isso este horizonte foi classificado 
como A moderado. Em outros, o elevado teor de matéria orgânica 
dos subhorizontes superficiais possibilitou a classificação de 
alguns destes solos como Húmicos (Est. 3.V B). 

O horizonte B tem textura argilosa ou muito argilosa, estrutura 
em blocos subangulares fraca a moderadamente desenvolvida e 
pouca ou nenhuma cerosidade. 

Derivam-se de rochas eruptivas básicas (basalto) e ácidas (ri-
olito e riodacito) da formação Serra Geral (Grupo São Bento). 
Quando de basalto, ocorrem geralmente em áreas de relevo mais 
movimentado e quando de eruptivas ácidas, em relevo dominante 
suave ondulado e ondulado. A presença de fragmentos de rocha 
semi-alterados é freqüentemente verificada em alguns destes 
solos. 

Ocorrem normalmente associados com Terra Bruna Estrutu-
rada, Terra Bruna Estruturada Húmica e Solos Litólicos e, princi-
palmente na Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos 
Gerais, sob vegetação de Savana e Floresta Ombrófila Mista. 

A baixa fertilidade natural desses solos é a maior limitação de 
uso, seguida de pedregosidade e rochosidade e, às vezes, do 
relevo. 

Além dessas limitações, a associação de fatores climáticos 
adversos, tais como umidade do ar, baixas temperaturas com 
geadas freqüentes e nevadas ocasionais, parece exercer influên-
cia negativa à utilização desses solos com culturas anuais. Sua 
utilização principal é com pastagem e reflorestamento, constatan-
do-se expressivo incremento de áreas cultivadas com macieiras. 

Ocupam em nível de dominância 12.663,3 km2 aproximada-
mente, sendo 4,74% da área total. 
 
 
PERFIL Nº 74 
 
Descrição geral: 

Data – 01/05/78. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 80. 

Classificação original – Solo Litólico álico A proeminente textura argilosa 
fase campo subtropical relevo ondulado substrato rochas de derrame do 
Trapp. 

Classificação atual – Cambissolo Bruno álico argila de atividade baixa A 
proeminente textura muito argilosa relevo ondulado. Haplumbrept. 

Unidade de mapeamento – CBHa1. 

Localização, município, estado e coordenadas – Km 16,3 da BR-280 (Trecho 
Horizonte – Palmas) Município de Palmas (PR). 26º35’S e 51º34’WGr. 

Folha – SG.22-Y-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada do 
lado direito no terço médio superior de elevação com 14% de declive sob 
vegetação de campo. 

Altitude – 1.300 metros. 

Litologia – Rochas vulcânicas básicas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional – Ondulado. 

Erosão – Não aparente. 

Drenagem – Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária – Savana. 

Uso atual – Pastagem natural. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-13 cm; preto a bruno-avermelhado-escuro (5YR 2,5/1,5, 

úmido natural); franco; moderada pequena a média granular e 
moderada média blocos subangulares; poros comuns médios e 
pequenos; duro, firme, plástico e ligeiramente pegajoso; transi-
ção clara e plana. 
 

A3 13-37 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido natural), 
franco; moderada a fraca média blocos subangulares; poros 
comuns pequenos; duro, firme plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição clara e plana. 
 

(B) 37-58 cm; bruno-escuro (7.5YR 4/4, úmido natural); franco 
argilo-siltoso; fraca média blocos subangulares; muitos poros 
muito pequenos e pequenos; firme, plástico e muito pegajoso; 
transição abrupta e ondulada. (13-43 cm). 
 

RC 58-120 cm; rocha não intemperizada. 
 
Raízes: Abundantes no A1; muitas no A3 e poucas no (B). 
 

 

Análises físicas e químicas                              Lab.: SNLCS (78089/901) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-13 0 0 100 3 3 28 66 
A3 13-37 0 0 100 3 2 25 70 
(B) 37-58 0 1 99 4 5 25 66 
RC 58-120 0 0 100 10 21 33 36 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
Dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

20 70 0,42 4,5 3,8 0,8 0,5 0,29 0,07 
19 73 0,36 4,6 4,0 0,1 0,11 0,05 
9 86 0,38 4,8 4,0 0,1 0,06 0,07 
3 92 0,92 4,6 4,0 0,2 0,06 0,08 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,7 8,8 17,1 27,6 6 2,73 0,30 9 
0,3 7,3 11,1 18,7 2 1,86 0,22 8 
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02 6,7 4,4 11,3 2 1,17 0,14 8 
0,3 9,0 5,2 14,5 2 0,21 0,07 3 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

20,3 20,6 9,7 1,16  1,67 1,29 3,33  <1 
20,5 21,2 11,9 1,31  1,64 1,21 2,79  <1 
24,2 21,9 13,1 1,27  1,88 1,36 2,62  <1 
31,9 24,0 11,3 1,11  2,26 1,74 3,33  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
Mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 84 3 46 
 96 <1 40 
 97 <1 34 
 97 <1 41 
 
 
PERFIL Nº 34. 
 
Descrição geral: 

Data – 23/09/78. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 75. 

Classificação original – Cambissolo Húmico álico textura argilosa fase 
floresta subtropical perenifólia relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Cambissolo Bruno Húmico álico argila de atividade 
baixa textura muito argilosa relevo suave ondulado. Haplumbrept. 

Unidade de mapeamento – Ra7. 

Localização, município, estado e coordenadas  – Estrada Guarapuava – 
Banhados. A 17 km de Guarapuava dobrar à esquerda, mais 11 km dobrar 
novamente a esquerda e mais 2,2 km. Município de Guarapuava (PR). 
25º31’S e 51º17’WGr. 

Folha – SG.22-V-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
terço médio superior da encosta com 5% de declividade sob cobertura de 
floresta. 

Altitude – 1.080 metros. 

Litologia – Rochas eruptivas do derrame. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produtos da intemperização das rochas acima supraci-
tadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Erosão – Não aparente. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-28 cm; bruno- escuro (7.5YR 3/1, úmido); argila; moderada 

média granular e fraca a moderada blocos subangulares; friável, 
muito plástico e pegajoso a muito pegajoso; transição difusa e 
plana. 
 

A3 28-61 cm; bruno-escuro (7.5YR 3/2, úmido); muito argiloso; 
fraca a moderada média granular e fraca a moderada blocos 
subangulares; friável, muito plástico e pegajoso a muito pegajo-
so; transição gradual e plana. 
 

(B)1 61-80 cm; bruno-escuro (9YR 3.5/3, úmido); muito argiloso; 
fraca média blocos subangulares; friável muito plástico e muito 
pegajoso; transição gradual e plana. 

 
“*” 80-96 cm; bruno-acinzentado muito escuro (3YR 3/2, úmido); 

muito argiloso; friável, plástico e pegajoso; transição clara e 
plana. 
 

(B)2 96-180 cm+; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido); muito 
argiloso; fraca média blocos subangulares; firme, plástico e 
muito pegajoso. 

Raízes: Abundantes no A1; comuns no A3 e poucas nos demais horizontes. 
Obs.: O horizonte de 80-96 cm foi chamado de horizonte “sômbrico”  
 

 

Análises físicas e químicas                                 Lab.: SNLCS (786922-26) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-28 0 0 100 5 6 35 54 
A3 28-61 0 0 100 6 5 28 61 
(B)1 161-80 0 1 99 2 2 29 67 
“*” 80-96 0 0 100 2 2 31 65 
(B)2 96-180 0 1 99 2 2 25 71 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

14 74 0,65 4,6 3,9 0,1 0,41 0,06 
25 59 0,46 4,9 4,0 0,1 0,11 0,05 
32 52 0,43 5,1 4,1 0,1 0,05 0,05 
36 45 0,48 5,2 4,1 0,1 0,04 0,06 
0 100 0,35 5,2 4,0 0,1 0,04 0,05 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,6 9,3 15,5 25,4 2 4,72 0,36 13 
0,3 8,1 11,4 19,8 2 2,74 0,21 13 
0,2 6,3 7,3 13,8 1 1,91 0,15 13 
0,2 6,1 7,8 14,1 1 2,01 0,16 13 
0,2 5,4 2,1 7,7 3 0,69 0,09 8 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

20,1 21,7 9,3 2,55  1,57 1,24 3,66  <1 
20,8 21,9 10,4 2,66  1,61 1,24 3,30  <1 
21,1 21,3 12,0 2,69  1,68 1,24 2,78  <1 
21,2 22,0 11,0 2,71  1,64 1,24 3,14  <1 
23,5 23,9 10,5 3,01  1,67 1,31 3,57  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 94 1 39 
 96 <1 36 
 97 <1 33 
 97 <1 35 
 96 <1 33 
 
 
PERFIL Nº 72. 
 
Descrição geral: 

Data – 07/09/78. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 74. 

Classificação original – Cambissolo Húmico álico textura argilosa fase 
campo sub-tropical, relevo suave ondulado substrato rochas do derrame do 
trapp. 



 506 

Classificação atual – Cambissolo Bruno Húmico álico argila de atividade 
baixa textura argilosa relevo suave ondulado. Haplumbrept. 

Unidade de mapeamento – CBHa1. 

Localização, município, estado e coordenadas  – km 29,5 da BR-280 (trecho 
Horizonte – Palmas. Município de Palmas (PR). 26º34’S e 51º39’WGr. 

Folha – SG.22-Y-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada do 
lado esquerdo no terço médio de uma elevação com 8% de declive, sob 
vegetação de campo. 

Altitude – 1.100 metros. 

Litologia – Rochas vulcânicas ácidas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produto de meteorização das rochas supracitadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Erosão – Não aparente 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Campo subtropical. 

Uso atual – Campo de pastagem natural. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-14 cm; cinzento muito escuro (5YR 3/1,5, úmido); muito 

argiloso; moderada pequena a média granular e moderada 
média blocos subangulares; muito duro, firme, plástico e pega-
joso; transição gradual e plana. 
 

A3 14-43 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido); muito 
argiloso; moderada a fraca média blocos subangulares; duro, 
firme, plástico e pegajoso; transição clara e plana. 
 

(B) 43-88 cm; bruno-escuro (7.5YR 4/3, úmido); argila; fraca média 
blocos subangulares; firme, plástico e pegajoso; transição clara 
e plana. 
 

C 88-150 cm+; bruno-escuro (7.5YR 4/4, úmido) e mosqueado 
branco (10YR 8/1, úmido); plástico e pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes no A1; muitas no A3; raras no (B) e ausentes no C. 
 

 

Análises físicas e químicas                                 Lab.: SNLCS (780894-97) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-14 0 0 100 2 3 34 61 
A3 14-43 0 0 100 3 3 30 64 
(B) 43-88 0 0 99 3 5 34 58 
C 88-150+ 0 0 100 5 8 35 52 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
Dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila H2O KCIN Ca
++

 Mg
++

 K
+
 Na

+
 

17 72 0,56 4,6 3,9 0,7 0,5 0,24 0,06 
26 59 0,47 4,7 4,0 0,1 0,10 0,06 
1 98 0,59 4,9 4,0 0,1 0,03 0,02 
1 98 0,67 4,9 4,0 0,1 0,03 0,03 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,5 8,8 18,0 28,3 5 4,83 0,34 14 
0,3 7,5 12,7 20,5 1 3,18 0,21 15 
0,2 5,8 3,6 9,6 2 0,74 0,08 9 

0,2 6,4 2,9 9,5 2 0,50 0,07 7 
 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

19,3 19,5 8,5 0,96  1,68 1,32 3,60  <1 
19,8 20,0 10,9 1,02  1,68 1,25 2,88  <1 
22,0 21,7 10,9 1,04  1,72 1,31 3,12  <1 
22,7 21,6 11,8 1,00  1,79 1,32 2,87  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

Zc.E. 
do 

extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 85 4 45 
 96 <1 33 
 97 <1 34 
 97 <1 33 
 
 
3.4.2.20 – Cambissolo álico, distrófico e eutrófico e Cambissolo 

Húmico álico 

Trata-se de uma classe expressiva e abrangente na área em 
estudo. Compreende solos não hidromórficos, minerais, caracteri-
zados pela ocorrência de um horizonte B incipiente, definido pelo 
baixo gradiente textural, pela média a alta relação silte/argila ou 
pela presença de minerais primários de fácil decomposição. A 
cerosidade, quando presente, nunca passa de fraca e pouca. 

Normalmente têm seqüência de horizontes A, (B) e C, consta-
tando-se variações quanto à profundidade do solum, cor, textura e 
estrutura. 

São derivados de materiais de rochas de composição e natu-
reza muito variáveis cuja fertilidade e utilização agrícola estão 
altamente relacionadas com o material de origem. 

Os Cambissolos derivados de basalto da Formação Serra Ge-
ral geralmente são eutróficos, argila de atividade alta, possuem 
horizonte A chernozêmico e às vezes moderado, quase sempre 
pedregosos, com textura argilosa a média. Apesar da pedregosi-
dade e do relevo dominantemente forte ondulado e montanhoso, 
condicionando o uso de práticas pouco tecnificadas, a produtivi-
dade nesses solos é alta, devido a sua alta fertilidade natural. São 
intensamente utilizados principalmente com culturas de milho, 
feijão e soja. Esses solos estão geralmente associados com 
Solos Litólicos e Terra Roxa Estruturada sob vegetação do tipo 
Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Decidual na Uni-
dade Geomorfológica do Planalto dissecado Rio Iguaçu – Rio 
Uruguai. Os Cambissolos derivados de basalto e outras rochas do 
derrame, de coloração brunada e geralmente álicos e ricos em 
matéria orgânica, por constituírem classe nova de solos, estão 
descritos separadamente. 

Já os Cambissolos Húmicos de regiões de maior altitude e 
provenientes de rochas sedimentares possuem baixa fertilidade, 
são álicos, de textura argilosa e média e com considerável teor de 
matéria orgânica. 

Quando utilizados, sua principal ocupação é com o estabele-
cimento de pastagens e de reflorestamento. Ocorrem em áreas 
de relevo suave ondulado e ondulado sob vegetação de Floresta 
Ombrófila Mista, Contato Savana/Floresta Mista e sob Savana, 
nas imediações de Campo Alegre e, mais ao norte, no Patamar 
de Ponta Grossa/Itapetininga. 

Ainda derivados de rochas sedimentares, já em regiões de 
menores altitudes, ocorrem Cambissolos com menores teores de 
matéria orgânica, raramente húmicos e de textura média e argilo-
sa. Neles já se observa maior aproveitamento agrícola, destacan-
do-se os cultivos de fumo, mandioca, batatinha e, nas imediações 
de Rio do Sul (SC), também o cultivo de cebola e alho. Situam-se 
nos Patamares do Alto Rio Itajaí e Patamar de Ponta Gros-
sa/Itapetininga sob Floresta Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila 
Densa. 

Nas regiões geomorfológicas Serras do Leste Catarinense, 
Escarpas e Reservas da Serra do Mar e Planalto de Paranapia-
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caba, sob vegetação de Floresta Ombrófila Densa, encontram-se 
Cambissolos geralmente de baixa fertilidade, álicos de textura 
quase sempre argilosa e em relevo forte ondulado e montanhoso. 
Nessas áreas há muita extração de madeira e palmito e cultivos 
de subsistência. 

Cabe ressaltar ainda os Cambissolos derivados dominante-
mente de sedimentos aluviais do Quaternário, com textura variá-
vel de acordo com a origem desses sedimentos, predominando 
neles a fração silte. Têm fertilidade variável, podendo ser tanto 
eutróficos como distróficos. Por vezes acham-se associados a 
Solos Gleizados e Podzólicos Vermelho-Amarelos. Ocorrem em 
pequenas áreas de relevo plano e suave ondulado próximo aos 
rios e são intensamente utilizados com hortaliças, arroz e banana. 

Todos esses Cambissolos ocupam aproximadamente 
78.318,6 km2, correspondendo a 29,14% da área total mapeada. 
 
 
PERFIL Nº 09. 

Descrição geral: 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1960). Perfil n.º 70 

Classificação original – Solos de Campos do Jordão. 

Classificação atual – Cambissolo álico argila de atividade baixa A proemi-
nente textura argilosa relevo montanhoso. Haplumbrept. 

Unidade de mapeamento – Cd4. 

Localização, município, estado e coordenadas – A 19 km de Apiaí, na 
estrada Apiaí – Guapiara no marco 305. Município de Apiaí (SP). 24º27’S e 
48º39’WGr. 

Folha – SG.22-X-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada 
situado no terço inferior da encosta de elevação com declividade aproximada 
de 60%, sob cobertura de floresta. 

Altitude – 840 metros. 

Litologia – Filito. 

Formação geológica – Grupo Açungui. 

Período – Pré-Cambriano Superior. 

Material de origem – Resíduo intemperizado da rocha acima citada. 

Relevo local – Montanhoso. 

Relevo original – Montanhoso. 

Drenagem – Moderadamente drenado. 

Vegetação primária – Área de contato de Floresta Densa com Floresta 
Mista. 

Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-70 cm; bruno muito escuro (10YR 2/2); argilosa arenosa; 

moderada pequena blocos subangulares; friável, não plástico e 
não pegajoso; transição clara e irregular. 
 

B1 70-85 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4); argila; fraca 
pequena blocos subangulares; firme, plástico e pegajoso; 
transição gradual e ondulada. 
 

B21 85-120 cm; bruno-forte (7.5YR 5/6); mosqueado pouco, peque-
no e difuso; argila; moderada média blocos subangulares; duro, 
firme, muito plástico e pegajoso; transição gradual e ondulada. 
 

B22 120-195 cm; vermelho (2.5YR 4/6); mosqueado comum, peque-
no e distinto bruno-forte; (7.5YR 5/6), argila; forte média blocos 
subangulares; firme, muito plástico e muito pegajoso; transição 
gradual e ondulada. 
 

B3 195-250 cm; vermelho (2.5YR 4/4); mosqueado comum, médio 
e proeminente bruno-forte (7.5YR 5/6), argila; forte média 
blocos subangulares; firme, muito plástico e muito pegajoso; 
transição gradual e ondulada. 
 

C1 250-305 cm; vermelho (2.5YR 4/7); mosqueado, abundante, 
grande e proeminente bruno-amarelado (10YR 5/4), argila; forte 
média blocos subangulares; firme, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição clara e ondulada. 
 

C2 305-400 cm+; cinzento-claro (N 7/); mosqueado abundante, 

médio e proeminente bruno-avermelhado (2.5YR 5/4), muito 
argilosa; grande blocos angulares; muito firme, não plástico e 
não pegajoso. 
 

Raízes: Abundantes no A1; bastante no B21 e escassas no B22 e B3. 
Obs.: Não foi observado a cerosidade. 
 

Análises físicas e químicas                                      Lab.: SNLCS  (31063-69) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-70 0 0 100,0 11,1 38,2 7,4 43,3 
B1 70-85 0 0,8 99,2 7,7 34,4 6,2 51,7 
B21 85-120 0 0,4 99,6 9,7 26,5 7,9 55,9 
B22 120-195 0 3,2 96,8 10,2 22,7 8,7 58,4 
B3 195-250 0 0,6 99,4 10,5 23,2 8,8 57,5 
C1 250-305 0 0 100,0 10,0 24,1 6,2 59,7 
C2 305-400+ 0 0,8 99,2 8,4 17,3 7,9 66,4 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
Dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

7,8 82 0,17 4,2 3,7     
17,5 66 0,12 4,5 3,8     
20,7 63 0,14 4,8 3,8     
0,2 100 0,15 4,8 3,9     

0 100 0,15 4,8 3,9     
0 100 0,10 4,8 3,8     
0 100 0,12 4,8 3,8     

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,74 4,16 14,20 19,10 3,9 2,93 0,22 13,3 
0,54 3,46 7,60 11,60 4,7 1,36 0,11 12,4 
0,39 3,14 4,40 7,93 4,9 0,73 0,07 10,4 
0,54 2,40 3,38 6,32 8,5 0,46 0,05 9,2 
0,35 2,56 2,39 5,30 6,6 0,34 0,04 8,5 
0,48 3,03 2,08 5,59 8,6 0,22 0,04 5,5 
0,32 4,34 1,19 5,85 5,5 0,18 0,03 6,0 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

14,37 14,04 7,59 1,13 0,05 1,74 1,29 2,67   
16,65 16,90 8,54 1,18 0,04 1,67 1,27 3,40   
18,37 19,22 9,09 1,12 0,04 1,63 1,25 3,40   
19,49 22,59 9,17 0,96 0,04 1,47 1,16 4,11   
20,70 22,97 8,53 0,96 0,03 1,53 1,24 4,00   
23,02 22,69 5,92 0,92 0,02 1,72 1,48 7,00   
27,15 27,63 3,26 0,87 0,02 1,67 1,55 12,00   

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 85 1,2 28,1 
 87 <1,0 31,6 
 89 1,0 30,2 
 82 1,1 35,1 
 85 1,3 34,0 
 86 1,0 33,8 
 93 <1,0 36,3 
 
 
PERFIL Nº 25. 

Descrição geral: 

Data – 07/06/78 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 103. 
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Classificação original – Solo Litólico álico com A proeminente textura média 
fase campo subtropical relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Cambissolo álico argila de atividade baixa A proemi-
nente textura média relevo suave ondulado Haplumbrept. 

Unidade de mapeamento – CHa9. 

Localização, município, estado e coordenadas – km 57,8 da BR 376 trecho 
São Luís do Purunã – Ponta Grossa, Município de Palmeiras (PR). 25º22’S e 
49º48’WGr. 

Folha – SG.22-X-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada na 
meia encosta de uma elevação com 3% a 4% de declividade sob vegetação 
de campo natural. 

Altitude – 1.100 metros. 

Litologia – Arenitos. 

Formação geológica – Grupo Paraná. Formação Furnas. 

Período – Devoviano. Paleozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente da decomposição das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo origional – Suave ondulado. 

Erosão – Não aparente 

Drenagem – Imperfeitamente drenado. 

Vegetação primária – Contato de Savana com Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Campo natural. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-32 cm; preto a bruno-avermelhado-escuro (5YR 2,5/1,5, 

úmido natural); franco argilo-arenoso; fraca pequena granular e 
grãos simples; muitos poros médios e pequenos; friável, não 
plástico e não pegajoso transição gradual e plana. 
 

A3 32-58 cm; bruno-acinzentado muito escuro à bruno-escuro 
(10YR 3/2,5, úmido natural); franco argilo-arenoso; fraca média 
à grande blocos subangulares microgranular com aspecto de 
maciça porosa e grãos simples; muitos poros médios, pequenos 
e muito pequenos; muito friável, ligeiramente plástico e ligeira-
mente pegajoso; transição gradual e plana. 
 

(B) 58-79 cm; bruno-escuro a bruno-amarelado-escuro (10YR 3/3,5, 
úmido natural); franco argilo-arenoso; muito fraca média blocos 
subangulares e microgranular com aspecto de maciça porosa; 
muitos poros médios, pequenos e muito pequenos; muito 
friável, plástico e pegajoso; transição Abrupta e plana. 
 

R - 79-100 cm+; rocha arenítica não intemperizada. 
Raízes: abundantes no A1; muitas no A3 e poucas no (B). 
 

 
Análises físicas e químicas                                Lab.: SNLCS (781060-62) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-32 0 0 100 48 16 8 28 
A3 32-58 0 1 99 46 16 5 33 
(B) 58-79 0 1 99 38 17 11 34 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

4 86 0,29 4,8 3,8 0,6 0,18 0,04 
5 85 0,15 5,0 4,0 0,3 0,04 0,02 
6 85 0,32 5,1 4,0 0,2 0,03 0,02 

 

Complexo sortivo mE/100g Valor V C 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

(sat.de 
bases) 

% 

(orgâ- 
nico) % N 

% 
C 

N 
0,8 3,2 9,8 13,8 6 2,95 0,22 13 
0,4 2,2 7,2 9,8 4 1,49 0,11 14 
0,3 1,5 6,5 8,3 4 1,29 0,10 13 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

5,3 8,7 5,3 0,44  1,04 0,75 2,58  <1 
5,9 10,6 5,5 0,55  0,95 0,71 3,02  <1 
6,4 11,9 6,5 0,66  0,91 0,68 2,87  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 80 1 19 
 85 <1 18 
 83 <1 16 
 
 
PERFIL Nº 37. 

Descrição geral: 

Data – 28/04/78. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 77. 

Classificação original – Cambissolo álico A proeminente textura argilosa fase 
campo subtropical, relevo suave ondulado. 

Classificação atual – Cambissolo álico argila de atividade baixa A proemi-
nente textura argilosa relevo suave ondulado Haplumbrept. 

Unidade de mapeamento – Ca20. 

Localização, município, estado e coordenadas – Estrada Curitiba – Lapa. No 
trevo da Lapa entrar 250 m. No lado esquerdo a 50 m. da estrada. Município 
de Lapa (PR). 25º45’S e 49º44’WGr. 

Folha – SG.22-X-C. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta no 
terço médio de uma elevação com 7% de declive sob vegetação de campo. 

Altitude – 900 metros. 

Litologia – Siltitos ou folhelhos siltitos argilosos. 

Formação geológica – Super-grupo Tubarão. Grupo Itararé. Formação 
Campo do Tenente. 

Período – Permiano-Paleozoico. 

Material de origem – Saprolito proveniente da intemperização das rochas 
acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo origional – Suave ondulado. 

Erosão – Em sulcos ligeira. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Contato de Savana com Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Pastagem melhorada. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-17 cm; bruno-escuro (7.5YR 3/2, úmido); franco argiloso; 

moderada pequena e média granular; ligeiramente duro; friável 
e firme, plástico e pegajoso; muitos poros muitos pequenos e 
comuns pequenos; gradual e plana. 
 

A3 17-37 cm; bruno-escuro (7.5YR 3/3, úmido); argila; moderada 
pequena e média granular e moderada pequena e média blocos 
subangulares; ligeiramente duro, friável, plástico e pegajoso; 
muitos poros muitos pequenos e comuns pequenos; transição 
clara e plana. 
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(B)1 37-50 cm; bruno-avermelhado (6YR 4/5, úmido); argila; mode-
rada a fraca pequena e média blocos subangulares; ligeiramen-
te plástico e plástico e pegajoso; poros comuns pequenos; 
transição gradual e plana. 
 

(B)2 50-73 cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6 úmido); argila; mode-
rada pequena e média blocos subangulares; firme, ligeiramente 
plástico à plástico e pegajoso; poros comuns e pequenos; 
transição clara e plana. 
 

(B)3/C 73-79 cm; vermelho (2.5YR 4/8 úmido); argila, moderada 
pequena e média blocos subangulares; firme, ligeiramente 
plástico à plástico e pegajoso; poros comuns e pequenos; 
transição clara e plana. 
 

C1 79-160 cm; vermelho (10R 5/8, úmido); franco argiloso; cerosi-
dade moderada e comum; ligeiramente plástico a plástico e 
pegajoso; transição abrupta e plana. 
 

C2 160-200 cm+; vermelho-claro (10R 6/8 úmido); franco argiloso; 
ligeiramente plástico à plástico e pegajoso. 

 
Raízes: Comuns no Ap; poucas no A3; (B)1 e (B)2, raras no (B)3/C e ausen-

tes no C1 e C2. 
 

 

Análises físicas e químicas                                 Lab.: SNLCS (780871-77) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-17 0 0 100 19 19 23 39 
A3 17-37 0 0 100 20 18 21 41 
(B)1 37-50 0 0 100 17 17 21 45 
(B)2 50-73 0 2 98 16 18 22 44 
(B)3 73-79 0 1 99 14 16 25 45 
C1 79-160 0 0 100 9 9 42 40 
C2 160-200+ 0 0 100 13 12 36 39 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

20 49 0,59 5,4 4,2 2,9 1,9 0,12 0,04 
24 41 0,51 4,8 4,0 0,5 0,5 0,07 0,03 
34 24 0,47 4,0 4,0 0,7 0,05 0,03 
37 16 0,50 4,9 4,1 0,2 0,07 0,04 
0 100 0,56 4,9 4,1 0,1 0,05 0,04 
0 100 1,05 4,9 4,0 0,1 0,06 0,03 
0 100 0,92 5,1 4,0 0,1 0,10 0,05 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

5,0 1,2 7,0 13,2 38 2,07 0,17 12 
1,1 3,5 6,1 10,7 10 1,32 0,13 10 
0,8 3,4 4,6 8,8 9 0,99 0,09 11 
0,3 2,5 4,2 7,0 4 0,76 0,06 13 
0,2 2,2 3,3 5,7 4 0,58 0,05 12 
0,2 4,0 0,3 4,5 4 0,18 0,04 5 
0,3 4,7 3,8 8,8 3 0,05 0,04 1 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

10,7 13,5 4,9 0,37  1,35 1,09 4,33  <1 
10,9 15,2 5,8 0,46  1,22 0,98 4,10  <1 
12,1 16,2 7,2 0,53  1,27 0,99 3,53  <1 
11,7 16,4 7,4 0,53  1,21 0,94 3,47  <1 
13,2 17,9 7,1 0,50  1,25 1,00 3,95  <1 
13,6 17,3 6,9 0,36  1,34 1,07 3,94  <1 
20,9 16,0 6,7 0,33  2,22 1,75 3,74  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 
  

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
% 

 
←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

Equiv 
de 
umid. % 

 19 8 25 
 76 2 22 
 81 <1 24 
 89 <1 24 
 92 <1 26 
 95 <1 32 
 94 <1 30 
 
 
PERFIL Nº 77. 
 
Descrição geral: 
 
Data – 26/07/78 
 
Classificação atual – Cambissolo álico argila de atividade baixa A proemi-
nente textura média relevo ondulado Haplumbrept. 
 
Unidade de mapeamento – Ca21. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – A 1 km de Bonsucesso em 
direção a Dr. Pedrinho na BR-477. Município de Bonsucesso (SC).  26º41’S 
e 49º41’ WGr. 
 
Folha – SG.22-Z-A. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Barranco de estrada no 
terço médio da encosta, com declividade próxima a 10% sob cobertura de 
pastagem. 
 
Altitude – 990 metros. 
 
Litologia – Arenito. 
 
Formação geológica – Supergrupo Tubarão. Grupo Guatá. Formação Rio 
Bonito. 
 
Período – Permiano. Paleozoico. 
 
Material de origem – Produtos de alteração da rocha acima citada. 
 
Relevo local – Ondulado. 
 
Relevo original – Ondulado. 
 
Drenagem – Bem drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
Uso atual – Pastagem. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-15 cm; bruno-escuro (10YR 3/3); franco arenoso; fraca, 

pequena, granular; muito friável, ligeiramente plástico e ligeira-
mente pegajoso; transição difusa. 
 

A3 15-48 cm; bruno-escuro (10YR 3/3); franco argilo-arenoso; 
fraca, pequena granular e média blocos subangulares; muito 
friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
gradual. 
 

(B)1 48-80 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 3/4, úmido); franco 
argilo-arenoso; fraca pequena granular e média blocos suban-
gulares; muito friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição clara. 
 

(B)2 80-125 cm; bruno-amarelado (10YR 5/6); franco argilo-arenoso; 
fraca média blocos subangulares; friável, muito plástico e muito 
pegajoso. 
 

Raízes: Comuns e finas no A1 e poucas no A3. 
Obs.: A rocha foi observada aos 125 cm. 
 

Análises Físicas e Químicas                                Lab.: SUDESUL 9240-43 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia 
muito 

Areia Grossa 
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Areia Grossa 

Símb. Prof. 
Cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

A1 0-15  0 0,1 0,2 2,0 
A3 15-48  0 0,0 0,1 1,9 
(B)1 48-80  0 0,1 0,1 1,8 
(B)2 80-125  0 0,0 0,1 1,9 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

1,0 16,3 63,6 49,2 33,6 30,1 15,7 
0,8 29,3 62,7 48,0 19,7 26,2 11,5 
0,9 15,8 62,0 46,9 31,8 26,1 11,0 
0,7 30,1 60,7 47,8 18,8 21,3 8,4 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

18,7 3,2 83 1,61 8,04 6,24 2,77 
23,9 3,7 85 1,10 7,81 7,66 3,64 
25,2 4,2 83 1,03 8,45 8,78 3,65 
29,0 15,4 47 0,73 11,3

3 
10,5

5 
3,61 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

2,19 1,71 3,54 - 4,0 4,0 3,0 0,26 5,17 12 
1,73 1,33 3,38 - 4,4 4,2 1,8 0,16 3,10 11 
1,64 1,29 3,78 - 4,6 4,3 1,8 0,13 3,10 14 
1,83 1,50 4,59 - 5,0 4,3 0,7 0,10 1,21 7 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

0,53 0,32 0,35 0,30 0,19 0,14 0,04 0,02 
0,42 0,39 0,28 0,26 0,09 0,04 0,05 0,02 
0,45 0,40 0,32 0,16 0,05 0,03 0,04 0,02 
0,53 0,32 0,45 0,15 0,08 0,02 0,02 0,01 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  Oac KCl e HCl KCl PH8 pH7 pH8 
 

pH7 

1,11 0,78 5,8* 18,49 10,41 19,60 11,52 
0,84 0,71 5,4* 17,58 9,07 18,42 9,91 
0,86 0,61 4,7 18,19 9,30 19,05 10,16 
1,08 0,50 4,9* 12,68 5,15 13,76 6,23 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 PH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

104,81 61,60 6 10 83 88 
77,07 41,46 5 8 86 88 
75,59 40,31 5 8 84 88 
47,44 21,48 8 17 81 91 

 
 
PERFIL Nº 119. 
 
Descrição geral: 
 
Data – 09/05/72 
 
Origem – (LEVANTAMENTO..., 1973b). Perfil SC/100. 
 
Classificação original – Cambissolo Húmico distrófico álico textura argilosa, 
relevo forte ondulado e ondulado substrato argilito. 

 
Classificação atual – Cambissolo álico argila de atividade alta A moderado 
textura argilosa relevo ondulado Haplumbrept. 
 
Unidade de mapeamento – Ca18. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – Estrada Atalanta – Petro-
lândia, a 1 km de Atalanta. Município de Atalanta (SC) 27º25’S e 49º46’WGr. 
 
Folha – SG.22-Z-C. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada no 
terço superior de uma elevação com 6% de declive, sob cobertura de mata. 
 
Altitude – 300 metros. 
 
Litologia – Argilito e siltitos. 
 
Formação geológica – Super-Grupo Tubarão. Grupo Guatá. Formação 
Palermo. 
 
Período – Permiano Paleozoico. 
 
Material de origem – Produto da alteração das rochas acima citadas. 
 
Relevo local – Ondulado. 
 
Relevo origional – Ondulado. 
 
Drenagem – Bem drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Densa. 
 
Uso atual – Cultivo de mandioca, fumo, milho. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-12 cm; bruno-escuro (10YR 4/3, úmido); argila siltosa fraca 

pequena blocos subangulares; poroso; macio, friável, ligeira-
mente plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e 
plana. 
 

A3 12-36 cm; bruno-escuro (7.5YR 4/4, úmido); argila moderada 
pequena e média blocos subangulares; “cutans na massa do 
solo; poroso; ligeiramente duro, firme, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 
 

(B)1 36-60 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4, úmido); muito 
argilosa moderada pequena e média blocos subangulares; 
“cutans” na massa do solo; poroso; duro, firme, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 
 

(B)21 60-78 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 4/6, úmido); muito 
argiloso; moderada pequena e média blocos subangulares; 
poroso; duro, firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajo-
so; transição gradual e plana. 
 

(B)22 78-98 cm; bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido); muito argiloso; 
moderada pequena e média blocos subangulares; poroso; duro, 
firme ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. 
 

Raízes: Abundantes nos horizontes A1 e A3; muitas no horizonte B1 e raras 
nos horizontes (B)21 e (B)22. 

 

Análises físicas e químicas                                     Lab.: LASM-SC 108-12 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-12    1 6 42 51 
A3 12-36    1 5 39 55 
(B)1 36-60    1 4 35 60 
(B)21 60-78    0 5 33 62 
(B)22 78-98    0 7 31 62 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

4 91 0,82 4,0 3,6 1,3 0,2 0,1 
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4 93 0,70 4,1 3,7 0,6 0,1 0,1 
11 81 0,58 4,3 3,8 0,2 0,1 0 
11 82 0,53 4,1 3,8 0,2 0,1 0 
7 88 0,50 4,3 3,9 0,2 0,1 0 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,6 10,3 19,2 31,1 5 4,20 0,36 11 
0,8 10,8 17,7 29,3 2 1,80 0,16 11 
0,3 9,0 14,4 23,7 1 1,44 0,13 11 
0,3 8,1 12,8 21,2 1 1,02 0,10 10 
0,3 9,0 11,6 20,9 1 0,72 0,09 8 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

         <1 
         <1 
         0 
         0 
         0 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 86 1  
 93 1  
 96 1  
 96 1  
 96 1  
 
 
PERFIL Nº 135. 
 
Descrição geral: 
 
Data – 26/07/72 
 
Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil SC/124. 
 
Classificação original – Cambissolo distrófico álico textura argilosa, relevo 
ondulado substrato arenito e argilito. 
 
Classificação atual – Cambissolo álico argila de atividade alta A proeminente 
textura argilosa relevo suave ondulado Haplumbrept. 
 
Unidade de mapeamento – CHa5. 
 
Localização, município, estado e coordenadas  – Estrada Alfredo Wagner – 
Taquaras, a 27 km de Alfredo Wagner. Município de Rancho Queimado 
(SC). 27º40’S e 49º09’WGr. 
 
Folha – SG.22-Z-D. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil  Corte de estrada na 
meia encosta de uma elevação com 2% de declive, sob vegetação de 
campo. 
 
Altitude – 140 metros. 
 
Litologia – Argilitos. 
 
Formação geológica – Super-Grupo Tubarão. Grupo Guatá. Formação Rio 
Bonito. 
 
Período – Permiano. Paleozoico. 
 
Material de origem – Produtos de intemperização das rochas acima citadas. 
 
Relevo local – Suave ondulado. 
 
Relevo origional – Ondulado. 
 
Drenagem – Moderadamente drenado. 
 
Vegetação primária – Savana. 
 
Uso atual – Pastagem (Pecuária de corte). 
 

 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-20 cm; bruno muito escuro (10YR 2/2, úmido); franco argilo-

arenoso; fraca pequena e média blocos subangulares; muito 
poroso; macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição clara e plana. 
 

A3 20-34 cm; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); mosqueado médio 
abundante e distinto amarelo-brunado (10YR 6/6, úmido); argila-
arenosa; moderada média blocos subangulares; “cutans” na 
massa do solo; poroso; macio, firme, ligeiramente plástico e 
pegajoso; transição clara e plana. 
 

(B)1 34-54 cm; amarelo-brunado (10YR 6/6, úmido); mosqueado 
grande abundante; distinto bruno amarelado (10YR 5/4, úmido); 
argila, moderada média blocos subangulares; krotovinas; 
“cutans” na massa do solo; poroso; friável a firme, ligeiramente 
plástico e pegajoso; transição gradual e plana. 
 

(B)2 54-90 cm; amarelo-brunado (10YR 6/7, úmido); argila; fraca 
média blocos subangulares; poroso; ligeiramente duro, firme, 
ligeiramente plástico e pegajoso. 

Raízes: abundantes no horizonte A1; muitas nos horizontes A3 e (B)1 e 
raras no horizonte (B)2. 

Obs.: Presença de pedras de tamanhos variados nos horizontes (B1) e (B2). 

 

 

Análises físicas e químicas                                       Lab.: LASM-SC 196-99 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-20    13 33 26 28 
A3 20-34    12 34 19 35 
(B)1 34-54    1 37 19 43 
(B)2 54-90    0 40 17 43 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

2 94 0,92 5,0 4,1 0,5 0,1 0,1 
4 88 0,54 5,0 4,1 0,4 0 0,1 
7 84 0,44 5,0 4,1 0,2 0 0,1 

11 73 0,39 4,9 3,9 0,2 0 0,1 
 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,7 4,7 5,6 11,0 6 2,28 0,18 12 
0,5 5,6 7,2 13,3 3 0,60 0,08 7 
0,3 5,9 8,6 14,8 2 0,36 0,06 6 
0,3 6,0 10,8 17,1 2 0,36 0,06 6 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

         <1 
         <1 
         <1 
         <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 87 1  
 91 1  
 95 1  
 95 1  
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PERFIL Nº 48. 
 
Descrição geral: 
 
Data – 12/04/78 
 
Origem – (LEVANTAMENTO...,1984). Perfil n.º 73 
 
Classificação original – Cambissolo eutrófico A chernozêmico textura argilo-
sa fase pedregosa floresta subperenifólia, relevo forte ondulado/montanhoso 
substrato rochas eruptivas, básicas. 
 
Classificação atual – Cambissolo eutrófico argila de atividade alta A cherno-
zêmico textura argilosa fase pedregosa relevo forte ondulado/montanhoso 
Hapludoll. 
 
Unidade de mapeamento – Ce. 
 
Localização, município, estado e coordenadas  – A 1,5 km da sede do 
município de Salgado Filho para Flor da Serra. Município de Salgado Filho 
(PR). 26º12’S e 53º22’WGr. 
 
Folha – SG.22-Y-A. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado em corte de 
estrada no terço superior de elevação com 30-50% de declive sob cobertura 
de capoeira. 
 
Altitude – 820 metros. 
 
Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame. 
 
Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 
 
Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 
 
Material de origem – Produto de meteorização das rochas supracitadas com 
alguma influência de material retrabalhado. 
 
Relevo local – Forte ondulado/montanhoso. 
 
Relevo origional – Forte ondulado/montanhoso. 
 
Drenagem – Bem drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Densa. 
 
Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-25 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido); franco 

argilo-siltoso; fraca a moderada pequena granular; porosidade 
comum; macio, friável, ligeiramente plástico e não pegajoso; 
transição clara e plana. 
 

(B) 25-75 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido); argila; 
moderada pequena blocos subangulares; porosidade comum; 
macio, friável, ligeiramente plástico e pegajoso; transição difusa 
e plana. 
 

C 75-120 cm; bruno (5YR 5/3, úmido) este horizonte é constituído 
por cascalhos e calhaus parcialmente intemperizados, de 
coloração bruna em mistura com material de solo semelhante 
ao (B); transição clara. 
 

R 120 cm+; Rocha viva, não intemperizada. 
Raízes: Abundantes no A e comuns no (B) e C. 
Obs.: Grande quantidade de cascalhos e calhaus em todo perfil, principal-

mente no (B) e C. 
 

 
Análises físicas e químicas                   Lab.: SNLCS (9087-89) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-25 12 10 78 7 8 44 41 
(B) 25-75 15 7 78 6 9 39 46 
C 75-100 13 20 67 9 16 34 41 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

9 78 1,06 5,4 4,7 16,4 4,2 0,24 0,16 
6 87 0,85 6,0 4,9 14,6 6,1 0,13 0,13 
0 100 0,83 6,2 4,8 15,5 7,6 0,09 0,16 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

21,0 0,1 9,7 30,8 68 3,83 0,36 8 
21,0 0 5,4 26,4 80 1,73 0,26 7 
23,4 0 4,8 28,2 83 0,77 0,13 6 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

28,9 17,8 7,0 2,15 0,25 2,70 2,21 3,98  <1 
25,5 14,8 19,7 3,15 0,20 2,91 1,58 1,19  <1 
31,5 21,2 21,8 2,56 0,17 2,51 1,52 1,52  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 1 15  
 0 <1  
 0 <1  
 
 
PERFIL Nº 62. 
 
Descrição geral: 
 
Data – 19/07/78 
 
Classificação atual – Cambissolo Húmico álico argila de atividade baixa 
textura média relevo ondulado Haplumbrept. 
 
Unidade de mapeamento – Ca21. 
 
Localização, município, estado e coordenadas  – A 8 km de Rio Negrinho 
em direção a Rio dos Bugres, Município de Rio Negrinho (SC). 26º18’S e 
49º32’WGr. 
 
Folha – SG.22-Z-A. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado no barranco 
de estrada na meia encosta com declive inferior a 10% sob vegetação de 
pastagem. 
 
Altitude – 900 metros. 
 
Litologia – Arenitos. 
 
Formação geológica – Super-Grupo Tubarão. Grupo Itararé. Formação 
Mafra. 
 
Período – Permiano-Paleozoico. 
 
Material de origem – Produto de intemperização da rocha acima citada. 
 
Relevo local – Ondulado. 
 
Relevo origional – Ondulado. 
 
Drenagem – Bem drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
Uso atual – Pastagem. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-25 cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); franco 

argilo-arenoso; fraca pequena granular; solto, não plástico e não 
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pegajoso; transição difusa. 
 

A3 25-60 cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); franco 
argilo-arenoso; fraca pequena média granular; solto, ligeiramen-
te plástico e ligeiramente pegajoso; transição gradual. 
 

(B)1 60-75 cm; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2); franco-argiloso 
fraca pequena média granular; muito friável, plástico e pegajo-
so; transição gradual. 
 

(B)2 75-90 cm; bruno-escuro (10YR 4/3); franco argiloso; pequena 
granular e fraca média blocos subangulares; muito friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição clara. 
 

BC 90-110 cm; bruno-amarelado (10YR 5/6); franco; pequena 
granular e fraca média blocos subangulares; muito friável, 
plástico e pegajoso. 

Raízes: Muitas e finas no A1; e A3 e poucas no (B)1. 
Obs.: Provavelmente houve queimada. 
 

 
Análises Físicas e Químicas                               Lab.: SUDESUL 9224-28 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa 

Símb. 
Prof. 
Cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 1-0,5 

mm 
2-0,2 
mm 

A1 0-25 0 0 0,1 0,2 8,3 
A3 25-60 0 0 0,2 0,4 7,2 
(B)1 60-75 0 0 0,0 0,4 5,3 
(B)2 75-90 0 2,4 0,3 0,4 6,1 
BC 90-110 3,2 5,4 0,7 0,8 6,8 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

1,3 25,6 50,4 39,2 20,3 28,1 16,9 
1,4 30,0 50,8 40,7 15,9 23,1 13,0 
3,0 20,3 53,6 37,4 19,0 27,4 11,2 
2,1 25,5 53,0 36,2 14,0 28,2 11,4 
3,3 20,8 54,9 39,0 20,2 27,9 12,0 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

24,4 5,0 79 1,15 11,14 8,29 3,93 
29,0 8,1 72 0,79 10,14 9,44 3,92 
29,9 12,9 57 0,91 11,02 9,37 3,89 
29,5 8,5 71 0,95 11,44 10,06 3,87 
26,3 6,5 75 1,06 13,29 10,38 3,85 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

2,28 1,75 3,31  3,9 4,3 3,3 0,25 5,68 13 
1,83 1,44 3,78  4,1 4,5 2,2 0,14 3,79 16 
2,00 1,58 3,78  4,4 4,6 1,3 0,08 2,24 16 
1,93 1,55 4,08  4,5 4,6 0,8 0,06 1,38 13 
2,18 1,76 4,23  4,6 4,6 0,5 0,5 0,86 10 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl 

0,25 0,19 0,20 0,15 0,13 0,12 0,02 0,01 
0,23 0,12 0,18 0,10 0,27 0,21 0,04 0,03 
0,21 0,12 0,16 0,08 0,03 0,03 0,01 0,01 
0,33 0,12 0,10 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 
0,29 0,12 0,10 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e HCl KCl pH8 pH7 pH8 
 

pH7 

0,60 0,47 5,8* 22,09 10,93 22,69 11,53 
0,72 0,46 5,3* 18,82 9,32 19,54 10,04 
0,41 0,24 4,1* 14,53 7,27 14,94 7,68 
0,47 0,21 3,9* 11,87 5,41 12,34 5,88 
0,43 0,21 3,6* 9,25 4,40 9,68 4,83 

 

T 

Mat. Coloidal 

V 

% 

pH8 PH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

92,99 47,25 3 5 90 93 
67,37 34,62 4 7 88 92 
49,96 25,68 3 5 90 94 
41,83 19,93 4 8 89 95 
36,80 18,36 4 9 89 94 

 
 
PERFIL Nº 128. 
 
Descrição geral: 
 
Data – 14/04/71 
 
Origem – (LEVANTAMENTO..., 1973b). Perfil SC/043 
 
Classificação original – Cambissolo Húmico distrófico álico textura argilosa, 
relevo ondulado e forte ondulado substrato argilito + siltito. 
 
Classificação atual – Cambissolo Húmico álico argila de atividade alta 
textura argilosa relevo ondulado Haplumbrept. 
 
Unidade de mapeamento – CHa2. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – Rodovia BR-116 a 31 km da 
cidade de Lages, saindo pelo acesso que dá no entroncamento da BR-116 
com a BR-282. Município de Lages (SC). 27º36’S e 50º21’WGr. 
 
Folha – SG.22-Z-C. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada no 
terço médio de uma elevação com 4% de declive, sob cobertura de reflores-
tamento. 
 
Altitude – 780 metros. 
 
Litologia – Arenito e argilito. 
 
Formação geológica – Grupo Passa Dois. Formação Serra Alta. 
 
Período – Permiano. Paleozoico. 
 
Material de origem – Resíduos provenientes da alteração das rochas acima 

citadas. 
 
Relevo local – Ondulado. 
 
Relevo origional – Ondulado e forte ondulado. 
 
Drenagem – Bem drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
Uso atual – Reflorestamento com Pinus spp e Eucaliptus spp. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-30 cm; bruno-muito-escuro (10YR 2/2, úmido); franco argiloso; 

fraca a moderada pequena a média blocos subangulares; 
poroso; friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição gradual e plana. 
 

A3 30-55 cm; bruno-amarelado muito escuro (10YR 3/2, úmido); 
argila; fraca a moderada pequena a média blocos subangulares; 
poroso; friável a firme, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual e plana. 
 

(B)2 55-92 cm; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); argila, fraca peque-
na a média blocos subangulares; poroso; cerosidade fraca e 
pouca; friável a firme, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual e plana. 
 

(B)3 92-106 cm - bruno-amarelado-escuro (10YR 3/4, úmido), mos-
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queado abundante pequeno e distinto bruno-amarelado (10YR 
5/6, úmido) material proveniente do horizonte C; argila; fraca 
pequena a média blocos angulares e subangulares; poroso; 
friável a firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; 
transição clara e ondulada. (92-120 cm). 
 

C 106-130 cm; bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido) mosqueado 
abundante médio e distinto bruno-amarelado-escuro (10YR 3/4, 
úmido); material oriundo do horizonte do horizonte B3; rocha em 
adiantado estado de intemperização. 

 
Raízes: Abundantes nos horizontes A1 e A3; muitos no (B)2 e poucas no 

(B)3. 
 

 

Análises físicas e químicas                                        Lab.: LASM-SC 85-89 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-30    6 15 50 29 
A3 30-55    5 15 35 45 
(B)2 55-92    4 15 36 45 
(B)3 92-106    6 11 36 47 
C 106-130    6 11 34 49 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

2 94 1,72 4,0 3,6 2,0 0,3 - 
2 96 0,77 4,0 3,6 0,3 0,1 - 
2 95 0,80 4,1 3,6 0,3 0,1 - 
2 95 0,76 4,1 3,7 0,3 0,1 - 
8 83 0,68 4,1 3,7 0,3 0,1 - 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

2,3 6,7 13,2 22,2 10 6,66 0,31 11 
0,4 6,8 14,2 21,4 2 2,34 0,20 11 
0,4 7,2 11,1 18,7 2 1,56 0,13 12 
0,4 7,2 11,1 18,7 2 0,54 0,04 13 
0,4 7,2 7,6 15,2 2 0,54 0,04 13 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

          
          
          
          
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 74 9  
 94 5  
 94 3  
 94 2  
 94 1  

 
 
PERFIL Nº 149. 
 
Descrição geral: 
 
Data – 09/06/82 
 
Classificação atual – Cambissolo Húmico álico argila de atividade baixa 
textura muito argilosa relevo ondulado Haplumbrept. 
 
Unidade de mapeamento – CHa6. 

 
Localização, município, estado e coordenadas – A 13 km de Bom Retiro e 3 
km além da entrada para Urubici na BR 282 direção Bom Retiro – Município 
de Bom Retiro (SC) 27º48’S e 49º37’WGr. 
 
Folha – SG.22-Z-C. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado no barranco 
de estrada com 8% de declive sob vegetação de campo. 
 
Altitude – 920 metros. 
 
Litologia – Folhelho e argilito. 
 
Formação geológica – Grupo Passa Dois. Formação Teresina. 
 
Período – Permiano. Paleozoico 
 
Material de origem – Produtos da alteração das rochas supracitadas. 
 
Relevo local – Ondulado. 
 
Relevo origional – Ondulado. 
 
Drenagem – Moderadamente drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
Uso atual – Pastagem. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-30 cm; cinzento muito escuro (10YR 3/1); argila; fraca peque-

na à média granular e fraca pequena e média blocos subangula-
res; friável a firme, ligeiramente duro, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição gradual. 
 

(B)1 30-45 cm; coloração variegada de bruno-acinzentado-escuro 
(10YR 4/2), bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4) e bruno-
acinzentado muito escuro (10YR 3/2); muito argiloso, moderada 
média e pequena blocos subangulares; firme, ligeiramente 
plástico e pegajoso; transição gradual. 
 

(B)21 45-65 cm; coloração variegada de amarelo-avermelhado (7,5YR 
6,5/6) com cutans na mesma proporção da cor da matriz, bruno-
acinzentado-escuro (10YR 4/2); muito argiloso; moderada 
média blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca e fraca 
moderada e pouca, firme, ligeiramente plástico e pegajoso; 
transição difusa. 
 

(B)22 65-90 cm; Coloração variegada vermelho-amarelado (5YR 5/6) 
com cutans de coloração bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2) 
com poucos pontos do horizonte C; muito argiloso; moderada 
média blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca e fraca 
moderada e pouca; firme, ligeiramente plástico e pegajoso; 
transição gradual. 
 

(B)3 90-110 cm; bruno-forte (7.5YR 5.5/5), entremeado de cutans de 
coloração bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2) e algumas 
inclusões de horizonte C; muito argiloso; fraca e moderada e 
média blocos subangulares; cerosidade fraca e pouca; firme, 
ligeiramente plástico e pegajoso; transição difusa e ondulada. 
 

C 110-125 cm; folhelhos argilosos parcialmente decompostos de 
coloração variegada, composta de amarelo (10YR 7/6), amare-
lo-brunado (10YR 6/6) e vermelho (10YR 5/6). 

 

Análises físicas e químicas                                    Lab.: SNLCS (821342-48) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-30 0 tr 100 4 7 33 56 
(B)1 30-45 0 tr 100 3 9 28 60 
(B)21 45-65 0 tr 100 3 10 27 60 
(B)22 65-90 0 tr 100 3 9 28 60 
(B)3 90-110 0 tr 100 2 8 30 60 
C 110-125 0 1 99 2 8 29 61 
R 125+ 0 0 100 1 3 34 62 
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pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

31 45 0,59 4,5 3,4 0,8 0,17 0,01 
53 12 0,47 4,4 3,4 0,2 0,06 0,01 
58 3 0,45 4,0 3,3 0,1 0,06 0,01 
56 7 0,47 4,6 3,3 0,1 0,07 0,01 
39 35 0,50 4,6 3,3 0,1 0,07 0,01 
57 7 0,48 4,6 3,3 0,1 0,07 0,01 
14 77 0,55 4,8 3,4 0,1 0,15 0,02 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,0 9,7 8,6 19,3 5 2,93 0,23 13 
0,3 10,2 4,6 15,1 2 1,25 0,12 10 
0,2 11,4 1,8 13,4 1 0,70 0,11 6 
0,2 11,2 0,7 12,1 2 0,41 0,07 6 
0,2 11,2 0,8 12,2 2 0,30 0,06 5 
0,2 10,9 1,0 12,1 2 0,26 0,05 5 
0,2 8,7 1,2 10,2 3 0,16 0,04 4 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

16,2 12,1 4,8 0,68  2,28 1,82 3,95  <1 
19,7 14,8 5,7 0,74  2,26 1,82 4,08  <1 
22,9 16,1 6,3 0,99  2,42 1,94 4,01  <1 
23,7 17,2 6,2 0,83  2,34 1,90 4,35  <1 
24,9 17,5 6,4 0,80  2,42 1,96 4,29  <1 
25,9 17,5 6,9 0,80  2,52 2,01 3,98  <1 
27,7 17,9 6,9 0,54  2,63 2,11 4,07  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 91 <0,5 34,7 
 97 <0,5 33,7 
 98  36,2 
 98  36,8 
 98  38,5 
 98  39,5 
 97  41,5 

 
 
3.4.2.21 – Cambissolo Latossólico álico 

Esta classe caracteriza-se por apresentar solos minerais, não 
hidromórficos, com profundidade de 100 a 200 cm, bem drena-
dos, porosos, e seqüência de horizonte A, B e C. Pelas suas 
características morfológicas, situam-se, na classificação ora 
utilizada, entre Latossolo e Cambissolo. 

Comparativamente, diferem do Latossolo pela relação sil-
te/argila mais alta, coloração mais pálida e estrutura em blocos 
moderadamente desenvolvidos. Diferencia-se do Cambissolo por 
apresentar maior profundidade, menor percentagem de minerais 
primários e a relação silte/argila mais baixa. 

O horizonte A normalmente é proeminente ou moderado, de 
textura argilosa ou média e com baixo grau de floculação. 

O horizonte B, de coloração vermelho-amarela, de textura ar-
gilosa e média e, normalmente, de estruturas em blocos modera-
damente desenvolvidos, apresenta alto grau de floculação. 

São solos ácidos com baixa saturação de bases e também 
com baixa capacidade de troca de cátions. Apresentam fertilidade 
natural baixa e alta saturação com alumínio. 

A relação silte/argila varia de 0,15 a 0,35 no horizonte B. A di-
ferença de capacidade de troca de cátions (T) é grande entre os 
horizontes A e B. 

Estes solos ocorrem na Região Geomorfológica do Planalto 
de Paranapiacaba, originados do cristalino da Suíte Intrusiva Três 
Córregos do período Pré-Cambriano Superior e sob vegetação de 
Floresta Ombrófila Densa.  

Como solo dominante, ocorre uma única mancha na área es-
tudada, estando associado com Podzólico Vermelho-Amarelo 
álico, em altitudes de 700 a 1.000 m e em relevo dominante forte 
ondulado. 

Como subdominância, está associada com Cambissolo álico 
e Podzólico Vermelho-Amarelo álico, da unidade Ca15. O relevo é 
forte ondulado e montanhoso e ocorre próximo do município de 
Botuverá. A vegetação é de Floresta Ombrófila Densa, e são 
encontrados abaixo de 200 m de altitude. 

Nessa Região Geomorfológica Serras do Leste Catarinense, 
são originados a partir do cristalino da Suíte Intrusiva Valsungana 
e do Complexo Canguçu, ambos do período Pré-Cambriano 
Superior. Nesta área encontram-se Cambissolos Latossólicos 
álicos e distróficos com A moderado e textura argilosa. 

Esta classe de solos, por apresentar baixa fertilidade natural, 
alta saturação de alumínio e relevo não adequado à mecanização 
é mais utilizada com pastagem. A agricultura é pouco expressiva, 
havendo ocorrência de pequenas culturas de subsistência. 

Ocupam uma área aproximada de 1.981,3 km2 com 0,74% da 
área total. 
 
 
PERFIL Nº 75. 
 
Descrição geral: 
 
Data – 28/10/77 
 
Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984). Perfil n.º 108. 
 
Classificação original – Cambissolo álico latossólico A proeminente, textura 
argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo montanhoso. 
 
Classificação atual – Cambissolo Latossólico álico A proeminente textura 
argilosa relevo montanhoso Haplumbrept. 
 
Unidade de mapeamento – CLa. 
 
Localização, município, estado e coordenadas –  Estrada para Açungui, no 
município de Castro (PR). 24º56’S e 49º40’WGr. 
 
Folha – SG.22-X-A. 
 
Altitude – 1.030 a 1.050 metros. 
 
Litologia – Granitos, granodioritos e xistos. 
 
Formação geológica – Suíte intrusiva Três Córregos. 
 
Período – Pré-Cambriano Superior. 
 
Material de origem – Saprolito de rochas graníticas intrusivas. 
 
Relevo local – Montanhoso. 
 
Relevo regional – Forte ondulado. 
 
Drenagem – Bem drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
Uso atual – Nenhum. 
 
Obs.: Profundidade efetiva do solo = 1,5 m. 
 
 

Análises físicas e químicas                                 Lab.: SNLCS (772336-37) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A 0-20 0 0 100 30 8 14 48 
(B) 70-90 0 1 99 22 8 14 56 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

32 33 0,29 3,9 3,6 0,5 0,36 0,07 



 516 

0 100 0,25 4,0 4,0 0,1 0,04 0,03 
 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 
 

N 

0,9 4,5 10,1 15,5 6 2,33 0,25 9 
0,2 2,7 3,3 6,2 3 0,70 0,09 8 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

         <1 
         <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 85 2  
 93 1  

 
 
3.4.2.22 – Cambissolo intermediário para Podzólico Bruno-

Acinzentado álico 

Constitui uma classe de solos de características predominantes 
de Cambissolo com escurecimento no topo do horizonte B, e 
desenvolvimento de cerosidade em alguns perfis. 

Esta classe é composta de solos minerais, não hidromórficos, 
com profundidade em torno de um metro e seqüência de horizon-
tes A, (B) e C. São desenvolvidos sobre material sedimentar de 
granulação fina e ocupam grandes extensões. 

Os perfis observados mostram predomínio de A proeminente, 
porém são comuns aqueles com A moderado. 

A característica diferencial e que determinou a criação desta 
classe de solos é a ocorrência quase generalizada de um leve 
escurecimento no topo do horizonte B. Em alguns raros perfis, 
observa-se uma porção de coloração mais clara sobrejacente ao 
horizonte B (indicando processo de eluviação, porém sem de-
créscimo de argila e início de desenvolvimento de horizonte A2 de 
cor). 

A textura geralmente é argilosa, às vezes muito argilosa. A 
estrutura do horizonte B é em geral moderada média em blocos 
subangulares. A cerosidade quando presente não é suficiente 
para caracterizar um B textural. 

São solos tanto de argila de atividade alta como baixa, são á-
licos e com Ki em torno de 2 a 2,5. 

Encontram-se associados com outros Cambissolos. Na Uni-
dade Geomorfológica do Planalto de Lages, estes solos estão sob 
uma Floresta Ombrófila Mista e Savana e na dos Patamares do 
Alto Rio Itajaí, sob uma Floresta Ombrófila Densa e, próximo a 
Campo Alegre, sob Contato Savana/Floresta Mista. 

No Planalto de Lages e imediações de Campo Alegre, estes 
solos são usados praticamente com pastagens e reflorestamento 
e nas outras áreas com culturas de fumo e mandioca principal-
mente. 
 
 
PERFIL Nº 53. 
 
Descrição geral: 
 
Data – 17/07/78 
 
Classificação atual – Cambissolo intermediário para Podzólico Bruno Acin-
zentado álico argila de atividade baixa A proeminente textura muito argilosa 
relevo ondulado. Haplumbrept. 
 
Unidade de mapeamento – CHa11. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – A 3 km além de Campo 
Alegre na BR 280 em direção a São Bento do Sul, Município de Campo 
Alegre (SC). 26º12’S e 49º17’WGr. 
 
Folha – SG.22-Z-B. 
 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado em barranco 
de estrada no terço superior de encosta com declive inferior a 10% sob 
cobertura de pastagem. 
 
Altitude – 980 metros. 
 
Litologia – Sedimentos do Grupo Campo Alegre. 
 
Formação geológica – Grupo Campo Alegre. 
 
Período – Pré-Cambriano Superior. 
 
Material de origem – Decomposição dos sedimentos com retrabalhamento 
superficial. 
 
Relevo local – Ondulado. 
 
Relevo regional – Ondulado. 
 
Drenagem – Bem drenado. 
 
Vegetação primária – Área de contato da Savana com Floresta Ombrófila 
Mista. 
 
Uso atual – Pastagem. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-25 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2); argila siltosa; 

moderada média e grande granular; firme, plástico e pegajoso; 
transição gradual. 
 

(B)21 25-70 cm; bruno-avermelhado (5YR 4/4); muito argiloso; mode-
rada média granular; friável, muito plástico e muito pegajoso; 
transição gradual. 
 

(B)22 70-90 cm; bruno-forte (7,5YR 5/6); muito argiloso; fraca peque-
na blocos subangulares e fraca pequena granular; friável, muito 
plástico e muito pegajoso; transição gradual. 
 

II(B)31 90-155 cm; vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila siltosa; 
moderada média blocos subangulares; friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição gradual. 
 

II(B)32 155-175 cm; vermelho-amarelado (5YR 5/8); argila siltosa; 
moderada média blocos subangulares; friável, muito plástico e 
muito pegajoso; transição gradual. 
 

IIC 175-200 cm; amarelo-avermelhado (7,5YR 6/6); franco-argilo-
siltoso; maciço; muito plástico e muito pegajoso. 

 
Obs.: Presença de fragmentos de rocha dispersos no horizonte B. 
 
 
Análises Físicas e Químicas                              Lab.: SUDESUL (9178-83) 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa 

Símb. 

 
Prof. 
cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

A1 0-25 0 0 0,9 1,0 3,8 
(B)21 25,70 0 1,4 1,6 1,6 4,7 
(B)22 70-90 0 0 0,8 0,8 3,1 
(B)31 90-155 0 0 0,2 0,3 1,3 
(B)32 155-175 0 0 0,2 0,4 1,5 
C 175-200 0 0 0,7 0,7 2,3 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

1,2 2,2 14,8 3,6 2,1 42,0 30,8 
1,2 1,4 10,7 3,4 2,3 29,1 21,8 
1,0 1,8 9,0 3,4 2,1 32,6 27,0 
0,5 1,1 14,9 3,9 3,1 45,3 34,3 
0,6 1,7 16,4 4,0 2,6 47,8 35,4 
0,6 1,1 17,9 3,9 3,1 55,3 41,3 

 
 Grau Silte  Ataque por H2SO4 % 
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Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

Argila 
nat  % 

de 
flocu-

la-
ção. 
% 

(0,05- 
0,002) 

Argila 
 

SIO2 
 

Al2O3 
 

Fe2O3 

50,6 26,9 47 0,83 23,83 18,15 5,63 
62,8 33,7 46 0,46 24,81 22,54 7,91 
60,9 0,4 99 0,53 28,29 24,53 8,04 
49,5 0,0 100 0,91 27,37 23,95 7,64 
46,7 0,4 99 1,02 29,08 22,85 7,57 
38,5 0,4 99 1,44 27,60 21,31 7,96 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

2,23 1,86 5,06  4,3 4,1 3,4 0,29 5,86 12 
1,87 1,53 4,47  4,6 4,3 1,5 0,16 2,59 9 
1,96 1,62 4,79  4,9 4,4 0,7 0,10 1,21 7 
1,94 1,61 4,92  5,2 4,4 0,3 0,09 0,52 3 
2,16 1,79 4,74  5,2 4,4 0,2 0,06 0,34 3 
2,20 1,78 4,20  5,3 4,4 0,1 0,05 0,17 2, 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

0,36 0,23 0,32 0,25 0,34 0,20 0,03 0,03 
0,30 0,13 0,26 0,17 0,14 0,08 0,03 0,02 
0,20 0,13 0,16 0,14 0,14 0,10 0,03 0,02 
0,18 0,12 0,15 0,11 0,12 0,07 0,02 0,01 
0,18 0,12 0,13 0,11 0,12 0,09 0,02 0,01 
0,18 0,12 0,12 0,10 0,11 0,09 0,02 0,02 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e    HCl KCl pH8 pH7 pH8 
 

pH7 

1,05 0,71 11,4 26,97 22,68 28,02 23,73 
0,73 0,40 10,5 25,04 18,98 25,77 19,71 
0,53 0,39 8,5 17,14 13,57 17,67 14,10 
0,47 0,31 8,0 15,23 11,63 15,70 12,10 
0,45 0,33 7,8 14,06 10,65 14,51 11,10 
0,43 0,33 5,7 11,86 9,40 12,29 9,83 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 pH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

55,37 46,89 4 4 91 94 
41,03 31,38 3 4 93 96 
29,01 23,15 3 4 94 96 
31,71 24,44 3 4 94 96 
31,07 23,76 3 4 94 96 
31,92 25,53 3 4 92 94 

 
 
 
3.4.2.23 – Glei Húmico álico e distrófico 

Nesta classe estão compreendidos solos hidromórficos, com 
elevado teor de matéria orgânica no horizonte superficial e hori-
zonte Glei dentro de 60 cm da superfície. Este horizonte apresen-
ta normalmente cores de redução (acinzentadas), como resultado 
das condições de excesso de umidade, temporário ou permanen-
te, na sua formação. 

No horizonte superficial, os teores de carbono orgânico nor-
malmente são superiores a 4% nos primeiros 20 cm. 

Apresentam em geral seqüência de horizontes A e Cg, são 
medianamente profundos, mal drenados, com permeabilidade 
muito baixa e argila de atividade baixa e alta. 

A textura destes solos é variável, mas com predomínio das 
frações argila e silte sobre a fração areia no horizonte subsuperfi-
cial. 

Sua fertilidade natural é variável, com dominância de solos á-
licos e distróficos, sendo que os eutróficos são considerados 
como inclusão. 

Ocorrem em relevo praticamente plano, margeando rios, ou 
em locais de depressão, sujeitos a inundações, em altitudes que 

variam desde valores próximos ao nível do mar até 1.100 m. Na 
Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas, esses solos estão 
desenvolvidos sobre sedimentos do Quaternário e estão sob 
vegetação Pioneira de influência fluvial e Floresta Ombrófila 
Densa. 

Quanto à utilização, esses solos apresentam limitações em 
função das más propriedades físicas e de drenagem, já que o 
lençol freático está próximo ou à superfície. 

Na planície litorânea, o cultivo do arroz irrigado nesses solos 
tem dado bons resultados. Na faixa litorânea, para o plantio de 
cana-de-açúcar e hortaliças, quando for economicamente viável, 
recomenda-se a drenagem artificial. 

Ocupam em dominância, uma área de 696 km2, correspon-
dendo a 0,25% da área total mapeada. 
 
 
PERFIL No 60 
 
Descrição geral: 
 
Data – 23/09/70. 
 
Origem – (LEVANTAMENTO...,1973b), Perfil SC/030. 
 
Classificação original – Glei Húmico distrófico álico textura argilosa relevo 

plano substrato sedimentos recentes. 
 
Classificação atual – Glei Húmico álico argila de atividade baixa textura 

média relevo plano. Humaquept. 
 
Unidade de mapeamento – CHa7. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – Na estrada para Canoinhas 
a 8 km da cidade de Porto União. Município de Porto União (SC). 26º17’S e 
51º01’WGr. 
 
Folha – SG.22-Y-B. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta em 
relevo plano sob vegetação de pastagem natural. 
 
Altitude – 730 metros. 
 
Litologia – Sedimentos recentes. 
 
Formação geológica – Coberturas de Depósitos Aluvionares. 
 
Período – Holoceno. Quaternário. Cenozoico. 
 
Material de origem – Sedimentos de alteração de argilitos. 
 
Relevo local – Plano. 
 
Relevo regional – Plano. 
 
Drenagem – Muito mal drenado. 
 
Vegetação primária – Pioneira de influência fluvial – Herbácea. 
 
Uso atual – Pastagem. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-28 cm; preto (N 2/, úmido); franco; fraca pequena a média 

blocos subangulares; poroso; friável, ligeiramente plástico e 
ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 
 

A3 28-56 cm; preto (7.5YR 2/1, úmido); franco; fraca média blocos 
subangulares; pouco poroso; friável a firme, ligeiramente plásti-
co e ligeiramente pegajoso; transição clara e plana. 
 

Cg 56-70 cm+; cinza-escuro (10YR 4/1, úmido), bruno-acinzentado-
escuro (10YR 4/2, úmido amassado), mosqueado abundante 
pequeno e difuso bruno-amarelado (10YR 5/4, úmido);franco 
argiloso; maciça. 
 

  
Obs.: Lençol freático a 70 cm da superfície. Raízes - Abundantes no A1 e 

comuns no A3. 
 



 518 

Análises físicas e químicas                                        Lab.: LASM-SC 8 - 10 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-28    17 21 36 26 
A3 28-56    17 20 36 27 
Cg 56-68+    17 19 29 35 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

1 95 1,38 5,3 3,8 0,6 0,5 - 
0 98 1,33 5,3 3,8 0,5 0,1 - 
1 97 0,81 5,2 4,0 0,5 0 - 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,1 5,5 22,2 28,8 4 4,86 0,40 12 
0,6 5,5 16,6 23,7 2 4,50 0,36 12 
0,5 4,7 11,5 16,7 3 2,94 0,25 11 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

          
          
          
          
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 83 3  
 90 2  
 90 2  

 
 
3.4.2.24 – Glei Pouco Húmico álico, distrófico e eutrófico 

São solos semelhantes aos da classe anteriormente descrita, 
diferenciando-se daqueles por possuir horizonte superficial menos 
espesso e ou com menor teor de carbono orgânico. 

A seqüência de horizontes usualmente é do tipo A e Cg, po-
dendo apresentar horizonte Bg incipiente. Apresentam horizonte 
Glei dentro de 60 cm da superfície, argila de atividade baixa e 
textura argilosa. A textura média, de maneira geral, ocorre no 
horizonte superficial, que geralmente é do tipo moderado, che-
gando, em alguns casos, a proeminente. 

A fertilidade natural destes solos é baixa. São álicos e distrófi-
cos, estão localizados em áreas planas e mal drenadas e são 
desenvolvidos de sedimentos do Quaternário. 

Não foram identificados como unidade simples, mas em do-
minância na associação com a classe Glei Húmico. 

A principal limitação ao seu uso é a má drenagem. Na planí-
cie litorânea, são utilizados para pastagem, produção de arroz 
irrigado e para o cultivo de cana-de-açúcar e hortaliças, quando 
convenientemente drenados. 

Em nível de dominância, ocupam uma área de 1.804,7 km2 
aproximadamente, correspondendo 0,67% da área total mapeada. 
 

 
PERFIL Nº 90 
 
Descrição geral: 
 
Data – 27/07/78. 
 

Classificação atual – Glei Pouco Húmico álico argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa relevo plano. Haplaquent. 
 
Unidade de mapeamento – HGPd1. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – A 6 km de Gaspar na BR-
470 em direção a Itajaí, estrada vicinal à direita, distanciando-se 2 km da 
BR-470. Município de Gaspar (SC). 26º56’S e 48º55’WGr. 
 
Folha – SG.22-Z-B. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado com trado em 
relevo plano sob cobertura de pastagem. 
 
Altitude – 15 metros. 
 
Litologia – Sedimentos recentes. 
 
Formação geológica – Coberturas recentes de depósitos fluviomarinhos. 
 
Período – Holoceno. Quaternário. Cenozoico. 
 
Material de origem – Produtos de alteração dos sedimentos acima citados. 
 
Relevo local – Plano. 
 
Relevo regional – Plano. 
 
Drenagem – Muito mal drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
Uso atual – Pastagem. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-10 cm; bruno-acinzentado (2.5YR 5/2), mosqueado pouco 

distinto, vermelho (2.5YR 5/8); franco argilo-siltoso; fraca média 
granular; friável, muito plástico e muito pegajoso; transição 
clara. 
 

C1g 10-40 cm; cinzento (5YR 6/5), mosqueado comum proeminente 
cinzento-claro (10YR 6/1) e pouco proeminente vermelho 
(2,5YR 5/8); argila siltosa; maciça coesa; muito plástico e muito 
pegajoso; transição difusa. 
 

C2g 40-60 cm; coloração variegada, composta de cinzento-claro (5Y 
6/1) e amarelo-brunado (10YR 6/6); argila siltosa; maciça coesa; 
muito plástico e muito pegajoso; transição difusa. 
 

C3g 60-100 cm; cinzento-claro (5Y 6/1), mosqueado abundante 
proeminente bruno-amarelado (10YR 5/6); argila siltosa; maciça 
coesa; muito plástico e muito pegajoso; transição clara. 
 

IIC4g 100-120 cm; cinzento muito escuro (5Y 3/1), mosqueado co-
mum distinto bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/1); argila 
siltosa; maciça coesa; muito plástico e muito pegajoso; transi-
ção difusa. 
 

IIC5g 120-150 cm+; cinzento-escuro (5Y 4/1); argila siltosa; maciça 
coesa; muito plástico e muito pegajoso. 

 
Raízes: Muitas e finas no A1. 
Obs.: Lençol freático observado aos 60 cm. 
 

 

Análises Físicas e Químicas                             Lab.: SUDESUL (9192-97) 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa  
 

Símb. 

 
Prof. 
cm 

 
Ca-

lh.20-
2 cm 

 
Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

A1 
C1g 
C2g 
C3g 
IIC4g 
IIC5g 

0-10 
10-40 
40-60 

60-100 
100-120 
120-150 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,2 
0,1 
0,6 
0,2 
0,0 
0,0 

0,3 
0,4 
1,4 
0,6 
0,0 
0,0 

0,7 
0,9 
3,0 
1,7 
0,2 
0,2 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia  Areia fina Areia muito Silte 
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média 
0,5-0,25 

mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

0,1 
0,3 
0,8 
0,6 
0,0 
0,0 

0,2 
0,2 
0,4 
0,6 
0,2 
0,2 

64,9 
6,6 

31,6 
18,3 
6,2 

11,0 

0,5 
0,3 
0,4 
0,5 
0,1 
0,1 

0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

65,8 
65,9 
53,3 
47,9 
49,1 
59,6 

1,4 
50,6 
22,1 
30,1 
43,0 
48,7 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

33,0 12,4 62 1,99 21,68 12,91 3,78 
41,9 28,1 33 1,36 24,44 15,33 3,93 
43,3 31,1 28 1,23 25,28 16,02 6,02 
49,9 
50,6 
40,1 

37,4 
37,8 
26,5 

25 
25 
34 

0,96 
0,97 
1,48 

27,16 
24,56 
24,24 

16,72 
14,65 
14,19 

5,72 
9,84 
6,30 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

2,85 2,41 5,36 - 4,2 4,1 4,5 0,47 7,75 10 
2,68 2,30 6,20 - 4,4 4,2 0,9 0,15 1,55 6 
2,68 2,16 4,18 - 5,2 4,2 0,4 0,10 0,69 4 
2,76 
2,85 
2,90 

2,27 
2,00 
2,26 

4,59 
2,34 
3,54 

- 
- 
- 

5,2 
5,2 
5,1 

4,2 
4,1 
4,1 

0,3 
1,2 
1,0 

0,08 
0,13 
0,12 

0,52 
2,07 
1,72 

4 
9 
8 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 Oac KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

1,76 1,23 1,00 0,97 0,37 0,22 0,13 0,08 
1,04 0,83 1,61 1,53 0,27 0,17 0,16 0,12 
1,30 0,87 2,87 2,67 0,14 0,09 0,16 0,13 
1,39 
2,60 
3,59 

1,30 
2,02 
3,07 

3,10 
4,16 
6,40 

2,56 
3,89 
5,41 

0,20 
0,24 
0,31 

0,14 
0,18 
0,20 

0,20 
0,27 
0,33 

0,18 
0,24 
0,33 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e    HCl KCl pH8 pH7 pH8 
 

pH7 

3,26 2,50 5,8 19,25 11,92 22,51 15,18 
3,08 2,65 7,2 15,19 10,02 18,27 13,10 
4,47 3,76 5,0 15,33 5,27 19,80 9,74 
4,89 
7,27 

10,63 

4,18 
0,33 
9,01 

6,4 
3,9 
1,1 

15,09 
15,96 
13,65 

8,33 
7,30 
5,01 

19,98 
23,23 
24,28 

13,22 
14,57 
15,64 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 pH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

68,21 46,00 14 21 64 70 
43,60 31,26 17 23 70 92 
45,72 22,49 23 46 56 57 
40,04 
45,90 
60,54 

26,49 
28,79 
39,00 

24 
31 
44 

37 
50 
68 

56 
34 
9 

60 
38 
11 

 
 
PERFIL Nº 54 
 
Descrição geral: 
 
Data – 11/02/72 
 
Origem – (LEVANTAMENTO..., 1973b), Perfil SC/102. 
 
Classificação original – Glei Pouco Húmico distrófico textura média relevo 
suave ondulado substrato sedimentos recentes. 
 
Classificação atual – Glei Pouco Húmico distrófico argila de atividade baixa 
textura argilosa relevo suave ondulado. Humaquept. 

 
Unidade de mapeamento – Cd2. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – Estrada antiga Joinville – 
Garuva, a 12 km de Joinville. Município de Garuva (SC). 26º12’S e 
49º48’WGr. 
 
Folha – SG.22-Z-B. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta na 
parte superior de uma elevação com 2% de declividade. 
 
Altitude – 15 metros. 
 
Litologia – Sedimentos recentes. 
 
Formação geológica – Coberturas de Depósitos Marinhos. 
 
Período – Holoceno. Quaternário. Cenozoico. 
 
Material de origem – Produto da intemperização dos sedimentos recentes. 
 
Relevo local – Suave ondulado. 
 
Relevo regional – Suave ondulado. 
 
Drenagem – Mal drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
Uso atual – Cultivo de cana-de-açúcar. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-15 cm; bruno-acinzentado-escuro (10YR 4/2, úmido); franco-

argilo-arenoso; fraca pequena e média granular; poroso; solto, 
solto, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição 
clara e plana. 
 

A3 15-30 cm; bruno-acinzentado (10YR 5/2, úmido), mosqueado 
pequeno, abundante difuso cinza-brunado-claro (10YR 6/2, 
úmido), mosqueado médio, abundante difuso bruno-pálido 
(10YR 6/3, úmido); franco argilo-arenoso; fraca pequena e 
média blocos subangulares; poroso; friável, ligeiramente plásti-
co e ligeiramente pegajoso; transição gradual e plana. 
 

(B)1g 30-50 cm; cinza-brunado-claro (10YR 6/2, úmido), mosqueado 
médio, comum difuso bruno-pálido (10YR 6/3, úmido); franco 
argilo-arenoso; fraca média blocos angulares e subangulares; 
pouco poroso; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pega-
joso; transição gradual e plana. 
 

(B)2g 50-80 cm+; cinza (10YR 6/1, úmido), mosqueado grande, 
comum distinto amarelo-brunado (10YR 6/6, úmido); franco 
argiloso; moderada média blocos angulares e subangulares; 
pouco poroso; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente pega-
joso. 

 
Raízes: Abundantes no horizonte A1; muitas nos horizontes A3 e (B)1g e  

raras em (B)2g. 
Obs.: Presença no horizonte A3 de material lixiviado do horizonte A1. 
 

 

Análises físicas e químicas                                      Lab.: LASM-SC 249-252 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. Granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-15    42 20 7 31 
A3 15-30    30 23 14 33 
(B)1g 30-50    25 26 15 34 
(B)2g 50-80    14 18 30 38 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

1 95 0,22 4,9 4,0 2,0 0,1 0,1 
9 

10 
74 
71 

0,42 
0,44 

4,8 
4,8 

4,0 
4,0 

1,6 
1,5 

0,1 
0,1 

0 
0 
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11 61 0,79 4,7 3,8 0,8 0 0,1 
 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

2,2 1,2 3,6 7,0 31 0,78 0,09 8 
1,7 
1,6 
0,9 

1,4 
1,4 
2,3 

4,0 
4,4 
4,4 

7,1 
7,4 
7,6 

23 
21 
11 

0,60 
0,48 
0,18 

0,08 
0,07 
0,04 

7 
6 
4 
 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

         <1 
         <1 
         <1 
         <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 37 3  
 45 

46 
71 

2 
1 
1 

 

 
 
PERFIL No 68 
 
Descrição geral: 
 
Data – 07/08/72 
 
Origem – (LEVANTAMENTO..., 1973b), Perfil SC/120. 
 
Classificação original – Glei Pouco Húmico eutrófico textura argilosa relevo 
plano substrato sedimentos recentes. 
 
Classificação atual – Glei Pouco Húmico eutrófico argila de atividade baixa A 
moderado textura argilosa relevo plano. Eutrochrept. 
 
Unidade de mapeamento – PVLa5. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – Rodovia Corupá – Jaraguá 
do Sul, a 12km de Corupá. Município de Jaraguá do Sul (SC). 26º27’S e 
49º07’WGr. 
 
Folha – SG.22-Z-B. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta na 
parte plana do relevo sob vegetação de campo. 
 
Altitude – 115 metros. 
 
Litologia – Sedimentos recentes. 
 
Formação geológica – Coberturas recentes de depósitos Aluvionares. 
 
Período – Holoceno. Quaternário. Cenozoico. 
 
Material de origem – Produtos de alteração dos sedimentos acima mencio-
nado. 
 
Relevo local – Plano. 
 
Relevo regional – Plano. 
 
Drenagem – Muito mal drenado. 
 
Vegetação primária – Campo. 
 
Uso atual – Cultivo de arroz irrigado e pecuária de corte. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-15 cm; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); franco argiloso; 

moderada pequena granular e moderada pequena blocos 
subangulares; “cutans” na massa do solo e nos canais das 

raízes; poroso; firme, ligeiramente plástico e ligeiramente 
pegajoso; transição gradual e plana. 
 

A3 15-23 cm; bruno-amarelado-escuro (10YR 3/4, úmido), mos-
queado pequeno abundante proeminente vermelho (2,5YR 4/8, 
úmido), mosqueado médio abundante distinto oliva (5YR 4/6, 
úmido); argila; moderada média blocos subangulares; “cutans” 
na massa do solo e nos canais das raízes; poroso; firme, ligei-
ramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição abrupta e 
plana. 
 

(B)g 23-49 cm; bruno-amarelado (10YR 5/6, úmido), mosqueado 
médio abundante distinto amarelo-oliváceo (2,5YR 6/8, úmido), 
mosqueado médio abundante distinto bruno-forte (7,5YR 5/6, 
úmido); argila; moderada média blocos angulares e subangula-
res; “cutans” na massa do solo; pouco poroso; firme, plástico e 
ligeiramente pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes no horizonte A1 e muitas nos horizontes A3e(B)g. 
Obs.: Intensa atividade biológica ao longo do perfil; presença de lençol 

freático a 49 cm. 
 

 

Análises físicas e químicas                                    Lab.: LASM-SC 238-40 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 

mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-15    13 24 30 33 
A3 15-23    13 24 30 43 
(B)g 23-49    5 17 32 46 

 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

2 95 0,90 5,0 4,2 5,4 0,1 0,1 
4 

14 
91 
71 

0,46 
0,69 

5,5 
5,7 

4,5 
4,7 

6,9 
6,7 

0,1 
0,1 

0,1 
0,1 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

5,6 0,7 6,0 12,3 53 0,96 0,09 10 
7,1 
6,9 

0,5 
0,3 

4,5 
3,2 

12,1 
10,4 

58 
66 

0,90 
0,48 

0,09 
0,07 

10 
6 
 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

          
          
          
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de 
umid. % 

<1 11 3  
<1 
<1 

6 
4 

2 
2 

 

 
 
3.4.2.25 – Areias Quartzosas Hidromórficas álicas e Areias Quart-

zosas Hidromórficas Húmicas álicas 

Esta classe compreende solos profundos a medianamente pro-
fundos, essencialmente quartzosos, de textura arenosa, imperfei-
tamente a mal drenados, com lençol freático próximo à superfície, 
o que lhes confere características de hidromorfismo. 

Apresentam seqüência de horizonte A e C. O horizonte A 
possui espessura de 20 a 30 cm e, nas Húmicas, o teor de carbo-
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no orgânico até a profundidade de 1 m é igual ou superior a 1% 
(e/ou a 30 cm, igual ou superior a 5%). O horizonte C apresenta 
cores acinzentadas, ou bruno-amareladas, geralmente com mos-
queados. 

Dado a constituição arenosa destes solos, a CTC no horizon-
te subsuperficial é muito baixa, sendo a matéria orgânica a princi-
pal contribuinte para os valores mais elevados encontrados no 
horizonte superficial. 

A drenagem artificial e o cultivo intensivo destes solos tende, 
entretanto, a decompor rapidamente as fontes de material orgâni-
co, sendo recomendável, nestes casos, além da calagem em 
pequenas quantidades e adubação, a incorporação de adubos na 
forma orgânica. 

A fertilidade natural desses solos é baixa, pelos baixos valo-
res de soma e de saturação de bases. 

São encontrados na Unidade Geomorfológica Planícies Lito-
râneas, principalmente na Ilha de Santa Catarina, com pastagem 
ou sob vegetação Pioneira de influência marinha, e são desenvol-
vidos de sedimentos arenosos do holoceno. 

A melhor opção de utilização destes solos é para refloresta-
mento e pastagem natural. 

 
3.4.2.26 – Solos Tiomórficos Indiscriminados 

A classe compreende solos hidromórficos, salinos, com horizonte 
superficial organo-mineral ou orgânico, contendo compostos de 
enxofre que, após drenagem e oxidação, dão lugar à formação de 
sulfatos e ácido sulfúrico, induzindo o pH a valores extremamente 
baixos. 

A seqüência de horizontes é A e Cg. Foram encontrados so-
los com horizonte superficial turfoso, e solos com horizonte  
superficial organo-mineral, caracterizando-os como Húmicos ou 
como solos com horizonte A proeminente. 

São muito mal drenados e identifica-se a presença de tiomor-
fismo pelo forte odor de gás sulfídrico no solo molhado ou reves-
timentos e veios amarelo-brunados, contendo sulfato de ferro nos 
torrões secos. 

São encontrados em áreas rebaixadas próximas ao Rio Ribei-
ra do Iguape, entre Registro e Iguape, e ao norte desta, sob vege-
tação de Floresta Ombrófila Densa, ocorrendo em subdominância 
na associação com Glei Húmico (HGHa). 

Estes solos, quando drenados, podem tornar-se bastante áci-
dos, constituindo juntamente com a salinidade fatores limitantes 
ao seu uso. 

 
 

3.4.2.27 – Solos Orgânicos álicos e distróficos 

Esta classe compreende solos hidromórficos, de coloração preta 
ou cinzenta muito escura, essencialmente orgânicos, pouco evo-
luídos, resultantes de depósitos de restos vegetais em grau variá-
vel de decomposição, em ambiente mal a muito mal drenado. 
Correspondem aos Histosols da “Soil Taxonomy.” (1975). 

A maioria dos solos desta classe possui 40 cm ou mais de 
espessura e teor de carbono orgânico superior a 18% quando a 
fração mineral contiver mais de 60% de argila, ou superior a 9%, 
quando não contiver argila, ou valores intermediários de carbono 
orgânico para conteúdos intermediários de argila. 

Em alguns locais, principalmente na borda leste do derrame 
basáltico, ocorrem solos de menor espessura e assentados dire-
tamente sobre material rochoso. Em outros locais, ocorrem solos 
com mais de 60 cm de espessura e constituídos essencialmente 
de fibras de vegetais com densidade aparente inferior a 0,1 g/cm3.  

Os solos predominantes desta classe apresentam horizonte 
superficial de coloração escura seguido de camadas orgânicas 
constituídas de resíduos vegetais em graus variáveis de decom-
posição. São desenvolvidos sobre sedimentos paludais ou lacus-
tres do holoceno, em áreas planas, sujeitas a inundações fre-
qüentes, com lençol freático próximo ou à superfície durante parte 
ou todo o ano (Est. 3.VI A). 

Caracterizam-se por possuir alta capacidade de troca de cá-
tions e baixa densidade aparente em conseqüência dos altos 
teores de matéria orgânica. 

A baixa fertilidade a alta saturação com alumínio aliada às 
más condições de drenagem constituem os principais fatores de 
limitação ao seu uso com culturas anuais. Entretanto, controlan-
do-se artificialmente a drenagem e utilizando-se métodos eficien-
tes de manejo, correção e adubação, estes solos podem ser 

utilizados com hortaliças, cana-de-açúcar e pastagem, obtendo-se 
resultados satisfatórios. 

Vegetação Pioneira de influência fluvial e marinha é a mais 
comumente encontrada sobre estes solos. 

Ocupam área aproximada de 318,2 km2 em nível de domi-
nância, correspondendo a 0,11% da área total mapeada. 
 
 
PERFIL Nº 31 
 
Descrição geral: 
 
Data – 20/09/72 
 
Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984), Perfil n.º 79. 
 
Classificação original – Solo Orgânico álico. 
 
Classificação atual – Solo Orgânico álico textura média relevo plano. Medi-
saprist. 
 
Unidade de mapeamento – HOd. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – Estrada Curitiba – Piraqua-
ra, via Canguiri, cerca de 2 km após o Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho. 
Município de Piraquara (PR). 25º26’S e 49º07’WGr. 
 
Folha – SG.22-X-D. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Trincheira aberta em 
local plano, numa planície inundada sob cobertura de gramíneas e ciperá-
ceas. 
 
Altitude – 870 metros. 
 
Litologia – Sedimentos recentes constituídos por argilas e areias inconsoli-
dadas. 
 
Formação geológica – Coberturas recentes. Depósitos Aluvionares. 
 
Período – Holoceno. Quaternário. 
 
Material de origem – Acumulação orgânica sobre os sedimentos acima 
citados. 
 
Relevo local – Plano. 
 
Relevo regional – Plano. 
 
Erosão – Não aparente. 
 
Drenagem – Muito mal drenado. 
 
Vegetação primária – Vegetação Pioneira de influência fluvial. 
 
Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-40 cm; preto (N /1); textura orgânica; fraca pequena média 

granular; plástico e ligeiramente pegajoso; transição clara e 
plana. 
 

2ª camada 40-80 cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); franco 
argiloso; plástico e pegajoso. 

 
Raízes: Abundantes no A1 e raras na segunda camada. 
Obs.: Perfil difícil de ser descrito devido ao acúmulo de água na trincheira 
 

 

Análises físicas e químicas                                 Lab.: SNLCS   (8763-64) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 

mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-40 0 0  28 18 38 16 
1ª ca-
mada 

40-80 0 0  18 26 23 33 

 
Argila 

 
Grau 

 
 

% Silte PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
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dispersa 
em água 

% 

de flo- 
culação 

% 
% Argila H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

8 5 2,38 4,6 3,5 0,8 0,24 0,35 

2 94 0,70 4,8 3,8 0,2 0,04 0,07 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

1,4 11,8 66,5 79,7 2 16,9 1,15 15 
0,3 6,9 14,3 21,5 1 1,83 0,11 17 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

14,3 6,2 0,6 0,69 0,24 3,92 3,69 16,0  <1 
14,6 12,0 2,1 1,34 0,04 2,07 1,86 8,9  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 89 7 66 
 96 1 22 

 
 
 
3.4.2.28 – Areias Quartzosas álicas e distróficas 

São solos minerais, pouco desenvolvidos, não hidromórficos, 
profundos a muito profundos, porosos, excessivamente drenados, 
textura arenosa, argila de atividade baixa e permeabilidade rápida 
ao longo do perfil. 

Apresentam seqüência de horizontes A e C, com pequena di-
ferenciação entre eles devido à pequena variação de suas carac-
terísticas morfológicas. O horizonte A é identificado pela sua 
coloração mais escura devido ao maior teor de matéria orgânica. 

Para os solos formados a partir de materiais derivados de a-
renitos, do grupo Itararé e da formação Furnas, situados em 
altitudes variando entre 500 e 800 m, predominam os solos com 
horizonte A proeminente, baixos valores de soma e saturação de 
bases, normalmente álicos e em relevo ondulado e suave ondula-
do. Os teores de argila no horizonte subsuperficial situam-se, 
geralmente, entre 10 e 14%. 

Nos solos desta classe, desenvolvidos de sedimentos areno-
sos do Holoceno na Unidade Geomorfológica Planícies Litorâ-
neas, predomina o horizonte A moderado com soma e saturação 
de bases baixas. São geralmente álicos e distróficos e ocorrem 
em áreas de relevo plano e suave ondulado e sob vegetação de 
Floresta Densa com influência fluviomarinha. 

A utilização agrícola dos solos compreendidos nesta classe é 
limitada pela baixa fertilidade natural e pela baixa capacidade de 
retenção de água. 

A exploração de pecuária extensiva e o cultivo de mandioca e 
batata doce são as principais utilizações destes solos. Para sua 
melhor utilização, recomenda-se a aplicação de matéria orgânica 
para atenuar as limitações acima expostas. 

Ocupam em nível de dominância aproximadamente 314 km2. 
 

3.4.2.29 – Areias Quartzosas Marinhas distróficas 

A esta classe pertencem solos não hidromórficos, profundos e 
muito profundos, muito arenosos, excessivamente drenados, 
derivados de sedimentos arenoquartzosos não consolidados de 
origem marinha. 

Possuem seqüência de horizontes A e C, sendo o horizonte A 
normalmente do tipo moderado e o horizonte C de coloração mais 
clara, geralmente cinzento-claro a bruno-amarelado-claro. Predo-
mina a classe textural areia que caracteriza solo solto e sem 
estrutura. 

Apresentam muito baixos teores de nutrientes assimiláveis 
pelas plantas, constituindo limitação forte ou muito forte ao uso 
agrícola. A baixa capacidade de retenção d’água e de nutrientes e 
a dificuldade de mecanização também podem limitar a utilização 

agrícola destes solos. A manutenção da matéria orgânica ou o 
seu enriquecimento são fundamentais para melhorar as condi-
ções destes solos. 

 
3.4.2.30 – Solos Aluviais eutróficos 

São solos minerais, não hidromórficos, pouco desenvolvidos e 
originados de sedimentos aluviais não consolidados. 

Apresentam seqüência de horizontes A e C, sendo que o ho-
rizonte A está assentado sobre camadas estratificadas sem rela-
ção pedogenética e com granulometria, composição química e 
mineralógica muito variadas. Apenas o horizonte A possui carac-
terísticas morfológicas definidas e próprias, que podem caracteri-
zá-lo como horizonte pedogenético. 

Geralmente estes solos apresentam cores claras, embora 
possam ocorrer cores escuras intercaladas entre as camadas. 
Possuem argila de atividade baixa e textura argilosa, siltosa ou 
franca. 

A ausência de horizonte Glei, dentro de 60 cm da superfície, 
constitui-se na principal diferenciação entre esta classe e a dos 
solos Glei Húmico e Pouco Húmico. 

Sua maior ocorrência é no extremo noroeste da área, em i-
lhas do rio Paraná e em algumas margens de rios. 

 
3.4.2.31 – Vertissolo 

Compreende solos minerais, pouco profundos, argila de atividade 
alta, imperfeitamente ou mal drenados, textura argilosa ou muito 
argilosa. 

Apresentam seqüência de horizontes A, A/C e C ou A, A/C e 
Cca. O horizonte A de espessura variável e de coloração cinzenta 
muito escura a preta é de textura franco-argilosa e a estrutura 
granular ou em blocos subangulares. 

O horizonte A/C também com espessura bastante variável (10 
até 60 cm) e coloração cinzenta muito escura, com mosqueados, 
é de textura argilosa ou muito argilosa e estrutura prismática. 

O horizonte C é representado quase exclusivamente por ma-
terial bastante intemperizado de rochas eruptivas básicas. Podem 
ocorrer neste horizonte concreções de CaCO3 de tamanhos e 
formas variáveis. 

A mineralogia da fração argila revela predominância de argilo-
minerais 2:1 com destaque para montmorilonita, responsável 
pelas propriedades de contração e fendilhamentos quando secos 
e expansão quando úmidos. Estes fendilhamentos, em alguns 
anos, têm 1 cm ou mais de largura na profundidade de 50 cm e 
se estendem daí para cima até a superfície de solo ou até a base 
da camada arável. Outra evidência do movimento da massa do 
solo é a presença de superfícies de fricção, ou “slickensides”, 
freqüentemente observados nestes solos. 

A capacidade de troca de cátions (valor T) é maior que 24 
mE/100 g de solo, e os teores de cálcio e magnésio são elevados. 
A saturação de bases é geralmente maior que 65% e a relação 
SiO2/Al2O3 (Ki) normalmente maior que 3,8 ao longo do perfil. 

Devido à argila expansiva, do grupo da montmorilonita, são 
muito difíceis de serem trabalhados. Formam torrões muito duros 
quando secos ou aderem aos implementos agrícolas quando 
molhados. São solos que necessitam de condições adequadas de 
umidade para serem trabalhados. Apesar de naturalmente férteis, 
necessitam, quando cultivados, de adubações normais de reposi-
ção com ênfase ao fósforo, tendo em vista a carência deste ele-
mento. 

Os fatores limitantes para o uso agrícola são devidos à dre-
nagem, às características físicas do solo já descritas anteriormen-
te e à susceptibilidade à erosão. São mais utilizados para pasta-
gem natural, encontrando-se culturas de arroz em algumas áreas 
de relevo plano. 

A classe deste solo é de pequena ocorrência e encontra-se 
como subdominante e associada com Re6 no município de Porto 
Xavier (RS), numa altitude aproximada de 100 m, e com cobertura 
vegetal de Contato entre a Savana e a Floresta Estacional Deci-
dual. 

São encontrados na Unidade Geomorfológica do Planalto 
Dissecado do Rio Iguaçu – Rio Uruguai, sendo provenientes de 
materiais de rochas eruptivas básicas da formação Serra Geral do 
Grupo São Bento (Juracretáceo). 

 
 

3.4.2.32 – Solos Litólicos álicos, distróficos e eutróficos e Solos 
Litólicos Húmicos álicos 
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Constituem classe de solos relacionada a topografias acidentadas 
ou a superfícies nas quais os processos pedogenéticos não foram 
suficientes para maior intemperização, resultando na formação de 
solos pouco desenvolvidos. 

Suas características morfológicas restringem-se basicamente 
ao horizonte A, que varia normalmente de 15 a 40 cm de espes-
sura, sendo que a sua cor, textura, estrutura e consistência de-
pendem principalmente do material de origem e das condições 
climáticas vigentes. Abaixo deste horizonte, podem ocorrer ca-
lhaus, pedras, materiais semi-alterados das rochas em mistura 
com material deste horizonte ou ainda pode o horizonte A estar 
diretamente assentado sobre a rocha, propiciando que a seqüên-
cia de horizontes seja do tipo A, C e R ou A, A/C e R ou A e R. 

Devido à proximidade do material de origem, a atividade das 
argilas é normalmente média ou alta, exceto nos solos derivados 
de arenitos (maior que 16 mE/100 g de argila). Possuem também 
uma relação molecular SiO2/Al2O3  (Ki) usualmente maior que 1,8, 
e uma alta percentagem de minerais primários pouco resistentes 
ao intemperismo ou pequenos fragmentos de rocha. 

Os Solos Litólicos eutróficos apresentam normalmente A 
chernozêmico, de cor bruno-avermelhada 2,5YR a 5YR valor 3, 
croma 3 a 5 e textura média ou argilosa. São porosos, bem dre-
nados, geralmente apresentam fase pedregosa, alta saturação de 
bases e Ki elevado. Ocorrem em altitudes variáveis que vão de 
250 a 700 metros e em relevo dominante forte ondulado e monta-
nhoso. 

Embora dotados de uma fertilidade natural elevada, são ina-
dequados para agricultura mecanizada, devido principalmente ao 
relevo acidentado, à pequena espessura, à presença de pedras, 
calhaus e matacões na superfície. Para o preparo do solo são 
utilizadas ferramentas de tração animal ou manual. 

A deficiência de água é também um dos fatores que limitam o 
uso destes solos, pois a pouca profundidade não permite o arma-
zenamento de uma quantidade suficiente de água. 

Os Solos Litólicos eutróficos na sua grande maioria ocorrem 
nas áreas de rochas eruptivas básicas onde está assentada a 
chamada “agricultura de colônia”, constituída de pequenas propri-
edades onde predominam as culturas de milho, feijão e, em 
menor proporção, café, trigo, soja, batatinha, a criação de aves, 
suínos e a pecuária leiteira. De um modo geral, a utilização varia 
de região para região. 

Estes solos estão localizados na formação geológica da Serra 
Geral do Grupo São Bento do período Juracretáceo, nas unidades 
geomorfológicas Planaltos Rebaixados e Planalto Dissecado do 
Rio Iguaçu – Rio Uruguai. Como dominantes, estão associados, 
normalmente com Cambissolo eutrófico, Terra Roxa Estruturada 
eutrófica e distrófica e Brunizém Avermelhado. Ocorrem nos 
municípios ao norte de Quedas do Iguaçu (PR), Palmital (PR), 
Medianeira (PR), Rolândia (PR), ao sul de Porto Xavier (RS). No 
município de Ortigueira (PR) e regiões adjacentes, estes solos 
ocorrem em vários diques de diabásio. Como subdominantes 
encontram-se associados nas unidades TBRd1, TBRa1, Tre3, 
Tre5, TRd3 e Ce. 

Em menor proporção, os Solos Litólicos eutróficos encontram-
se nas áreas de folhelho, siltito, argilito e rochas cristalinas. Estes 
solos apresentam fertilidade natural mais baixa que a dos origina-
dos de rochas eruptivas básicas. Apresentam normalmente A 
moderado, cor variando de bruno-acinzentado-escura e bruno-
escura com matiz entre 7,5YR e 10YR e croma entre 3 e 5, textu-
ra argilosa, siltosa ou média e estrutura maciça fraca a modera-
damente desenvolvida. São solos bem drenados, de média a alta 
fertilidade natural, ligeiramente ácidos e sem alumínio trocável, e 
utilizados para pastagem e culturas de subsistência. Estes solos 
ocorrem na Região Geomorfológica do Patamar Oriental da Bacia 
do Paraná, sobre materiais provenientes de folhelho, siltito e 
argilito do grupo Passa Dois das formações Teresina e Rio do 
Rastro do período Permiano. Como dominantes, estão associa-
dos com os Solos Litólicos distróficos, Cambissolos eutróficos em 
relevo forte ondulado e montanhoso, sob vegetação de Floresta 
Ombrófila Mista, em altitudes de 600 a 1.200 metros, e localiza-
dos nos municípios de Ortigueira (PR) , Reserva (PR), a oeste de 
Mallet (PR), Rio do Campo (SC) e Taió (SC). 

Na Região Geomorfológica do Planalto de Paranapiacaba da 
formação do Complexo Intrusivo Três Córregos, do período Pré-
Cambriano Superior, desenvolvidos sobre materiais provenientes 
de rochas cristalinas ácidas, estes solos de textura média com 
cascalho estão associados com Solos Litólicos distróficos e Cam-

bissolos distróficos e eutróficos, em relevo montanhoso e forte 
ondulado e localizados no município de Cerro Azul (PR). 

Os Solos Litólicos distróficos são solos provenientes de diver-
sos materiais de origem, com A moderado ou A proeminente e o 
relevo varia desde suave ondulado até escarpado. Nos derivados 
de arenitos. a cor varia de preta a bruno-avermelhado-escura, 
sendo a matiz variável entre 5YR e 10YR, o valor entre 2 e 3 e a 
croma entre 4 e 10. A textura é arenosa ou média. Nos derivados 
de outros materiais, as características morfológicas se asseme-
lham às dos eutróficos, anteriormente descritos. 

Por apresentar baixa fertilidade natural, e a impossibilidade de 
mecanização, a sua utilização é menor, sendo ocupados princi-
palmente por pastagem e em menor expressão por culturas de 
subsistência. 

Estes solos ocorrem distribuídos em várias regiões geomorfo-
lógicas. 

As variedades distróficas que são originadas das rochas erup-
tivas básicas e rochas vulcânicas ácidas (riolitos e riodacitos) 
estão associadas com os Cambissolos distróficos e Solos Litóli-
cos eutróficos, localizados nos municípios de Inácio Martins e a 
sudeste de Pitanga e os solos originados de folhelhos, siltitos e 
argilitos, estão associados com os Cambissolos álicos e distrófi-
cos e Solos Litólicos eutróficos, ocorrendo nos municípios de 
Tibagi (PR), Mallet (PR) e ao norte de Antonio Olinto. Os deriva-
dos de rochas cristalinas estão associados com Cambissolo 
distrófico, localizados nos municípios de Ribeira (SP), Apiaí (SP) 
e Rio Branco do Sul (PR). 

As variedades álicas de rochas eruptivas básicas e rochas 
vulcânicas ácidas (riolitos e riodacitos) estão associadas com 
Cambissolo Bruno álico e Terra Bruna Estruturada álica, numa 
altitude de 800 a 1.000 metros, nos municípios de Bituruna e 
Inácio Martins. Os originados de folhelhos, siltitos, argilitos e 
arenitos estão associados com os Cambissolos álicos, nos muni-
cípios de Mafra, Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa e Jaguariaí-
va e os de cristalino, associados com os Cambissolos álicos e 
localizados nos municípios de Iguape (SP), Peruíbe (SP) e Garu-
va (SC). 

Os Solos Litólicos Húmicos álicos têm cor preta com matiz 
10YR, valor 2 e croma 1 a 2; alto teor de carbono, normalmente 
maior que 4%, baixíssima saturação de bases, alto teor de alumí-
nio trocável. Por apresentarem fertilidade natural baixa, serem 
rasos e estarem em região sujeita a geadas, são mais utilizados 
para pecuária de corte em pastagem natural. 

Os solos desta classe ocorrem somente como subdominan-
tes. Quando são originados de material proveniente de rochas 
vulcânicas ácidas, estão associados com o Cambissolo Bruno 
álico e localizados em maior extensão no município de Palmas 
(PR) e Santa Cecília (SC), em relevo suave ondulado e ondulado, 
numa altitude de 1.100 metros e com vegetação natural de Sava-
na. Quando originados de arenitos, folhelhos e siltitos, estão 
associados com o Cambissolo Húmico álico e Cambissolo álico e 
localizados nos municípios de Lages (SC) e Bom Retiro (SC), em 
relevo ondulado até montanhoso, e, a oeste de Castro (PR) e ao 
norte de Porto Amazonas (PR), em relevo ondulado. 

Os Solos Litólicos, somente quando dominantes, ocupam 
uma área de 45.902,8 km2 aproximadamente e perfazendo 17,1% 
da área total. 
 
 
PERFIL Nº 20 
 
Descrição geral: 
 
Data – 10/05/72. 
 
Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984), Perfil n.º 79. 
 
Classificação original – Solo Litólico eutrófico A chernozêmico textura média 
fase pedregosa floresta subperenifólia relevo forte ondulado a montanhoso 
subastrato rochas eruptivas básicas. 
 
Classificação atual – Solo Litólico eutrófico A chernozêmico textura média 
fase pedregosa relevo forte ondulado. Hapludoll. 
 
Unidade de mapeamento – TBd. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – A 1 km de Guaraniaçú para 
Laranjeiras do Sul, pela estrada velha. Município de Guaraniaçú (PR). 
25º07’S e 52º51’WGr. 
 
Folha – SG.22-V-C. 
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Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Terço médio de eleva-
ção com 40% de declive sob cobertura de vegetação secundária. 
 
Altitude – 920 metros. 
 
Litologia – Rochas eruptivas básicas do derrame do Trapp, provavelmente 
meláfiro. 
 
Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 
 
Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 
 
Material de origem – Solos provenientes da decomposição das rochas acima 
citadas. 
 
Relevo local – Forte ondulado a montanhoso. 
 
Relevo regional  – . Forte ondulado a montanhoso. 
 
Erosão – Laminar forte e em sulcos. 
 
Drenagem – Bem drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-25 cm; bruno-escuro (8YR 3/2, úmido natural); franco argiloso; 

fraca a moderada pequena e média granular; poros comuns 
médios e pequenos; macio, friável, plástico e muito pegajoso; 
transição clara e plana. 
 

C 25-55 cm; pedras e calhaus parcialmente intemperizados em 
mistura com material do horizonte A. 
 

R 55-100 cm+; rocha viva não intemperizada. 
 
Raízes: Abundantes no A e raras no C. 
Obs.: No horizonte A ocorrem pedras e matacões em grande quantidade 

 

 

Análises físicas e químicas                                      Lab.: SNLCS (8316-17) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A1 0-25 0 0 100 6 17 44 33 
C 25-55 0 0 100 13 29 33 25 

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

21 36 1,33 6,0 5,3 22,7 8,8 1,18 0,11 
0 100 1,32 5,7 4,1 23,6 13,0 0,34 0,08 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

32,8 0 5,5 38,3 86 2,37 0,26 9 
37,0 2,1 5,3 44,4 83 0,42 0,05 8 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

28,0 15,4 23,9 3,23 0,24 3,09 1,55 1,01  <1 
36,2 16,9 27,5 4,76 0,17 3,64 1,79 0,96  <1 

 
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 
  

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
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+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
% 

 
←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

Equiv 
de  
umid. % 

 0 22  
 5 2  

 
 
PERFIL Nº 47 
 
Descrição geral: 
 
Data – 06/04/75. 
 
Origem – (LEVANTAMENTO..., 1984), Perfil n.º 82. 
 
Classificação original – Solo Litólico eutrófico A chernozêmico textura argilo-
sa pedregosa fase floresta subtropical subperenifólia relevo forte ondulado 
substrato rochas eruptivas básicas. 
 
Classificação atual – Solo Litólico eutrófico A chernozêmico textura argilosa 
fase pedregosa relevo ondulado a forte ondulado. Hapludoll. 
 
Unidade de mapeamento – Ce. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – A 700 metros de Salgado 
Filho para Flor da Serra. Município de Salgado Filho (PR). 26º11’S e 
53º27’WGr. 
 
Folha – SG.22-Y-A. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada a 
meia encosta inferior de uma elevação com 15-20% de declive sob cobertu-
ra de floresta. 
 
Altitude – 640 metros. 
 
Litologia – Rochas eruptivas básicas (meláfiros) do Trapp. 
 
Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 
 
Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 
 
Material de origem – Saprolito proveniente do intemperismo das rochas 
acima citadas. 
 
Relevo local – Ondulado a forte ondulado. 
 
Relevo regional  – . Forte ondulado a montanhoso. 
 
Erosão – Moderada/Laminar. 
 
Drenagem – Bem drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
Uso atual – Lavoura de milho. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
Ap 0-35 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido natural); 

argila; fraca média granular e fraca pequena blocos subangula-
res; poros comuns médios e pequenos; macio, friável, plástico e 
pegajoso; transição clara e plana. 

C 35-70 cm+; material de rocha em decomposição. 
 

  
R - 70-130 cm+; rocha não intemperizada. 
 
Raízes: Abundantes no Ap e comuns no C. 
Obs.: No horizonte Ap aparece quantidade considerável de calhaus. 

 

 

Análises físicas e químicas                                        Lab.: SNLCS (10940) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

Ap 0-35 6 6 38 9 6 40 45 
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pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

24 47 0,89 5,5 0,27 9 23,6 13,2 24,2 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

22,8 0 6,7 29,5 77 2,36 0,27 9 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

23,6 13,2 24,2 3,83 0,20 3,04 1,40 0,86  <1 

Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 
 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 0 2 33 

 
 
PERFIL.Nº 130 
 
Descrição geral: 
 
Origem – (LEMOS et al., 1967), Perfil n.º 20. 
 
Classificação original – Solo Litólico eutrófico textura média relevo monta-
nhoso subastrato basalto amigdaloide. 
 
Classificação atual – Solo Litólico eutrófico A moderado textura média relevo 
montanhoso. Udorthent. 
 
Unidade de mapeamento – Ce. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – A 3 km de Erechim, na 
estrada que vai para Aratiba. Município de Erechim (RS). 27º37’S e 
52º16’WGr. 
 
Folha – SG.22-Y-D. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada na 
meia encosta de uma elevação com 50% de declive sob cobertura de flores-
ta. 
 
Altitude – 700 metros. 
 
Litologia – Meláfiro (basalto amigdaloide). 
 
Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 
 
Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 
 
Material de origem – Saprolitos provenientes da decomposição da rocha 
acima citada. 
 
Relevo local – Montanhoso. 
 
Relevo regional – Montanhoso. 
 
Drenagem – Moderadamente drenado. 
 
Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 
 
Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A 0-20 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido), bruno-

avermelhado-escuro (5YR 3/4, úmido amassado); franco argilo-
so; fraca pequena granular; poroso; macio, friável, ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso; presença de minerais primá-
rios; transição clara e plana. 
 

R 20 cm+; constituído por meláfiro, aumentando o tamanho das 

pedras com a profundidade. 
 
Raízes: Ocupando 20% da superfície do horizonte. 
 
 
Análise mineralógica: 
 
A Cascalho. Concreções argilosas, algumas com aderência 

manganosas 40%; concreções manganosas 30%; concreções 
ferro-manganosas 20%; concreções magnetíticas 10%; concre-
ções calcedonizadas e quartzo traços. 
Areia grossa; Areia fina. 48% de fragmentos de rocha, alguns 
que fervem com ácido clorídrico; 26% de concreções magnetíti-
cas; 15% de calcedônia; 4% de quartzo triturado com aderência 
de óxido de ferro; 2% de clorita; 1% de concreções hematíticas; 
1% de concreções manganosas; 1% de quartzito; 1% de car-
vão; 1% de detritos. 

 

Análises físicas e químicas                                     Lab.: SNLCS (33614) 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A 0-20 0 0 100 23,7 8,0 43,2 25,1 

pH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

10,8 33,0 1,7 6,3 5,3 13,52 2,83 0,85 0,03 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

17,23 0,17 5,52 22,92 75,2 2,42 0,37 6,5 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2 

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2 

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 

Na+/T 

21,03 13,55 23,97 4,68 0,24 2,64 1,24 0,89  <1 

Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 
 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 1,0 2,7 31 

 
 
PERFIL Nº 167 
 
Descrição geral: 
 
Data – 02/11/78. 
 
Classificação atual – Solo Litólico eutrófico A chernozêmico textura média 
relevo ondulado. Hapludoll. 
 
Unidade de mapeamento – Re12. 
 
Localização, município, estado e coordenadas – A 10 km de Porto Xavier 
estrada para Roque Gonzales, Município de Porto Xavier (RS). 27º59’S e 
55º07’WGr. 
 
Folha – SG.21-Z-D. 
 
Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado em barranco 
de estrada na parte superior do platô e declive de aproximadamente 18% 
sob cobertura de mata natural. 
 
Altitude – 270 metros. 
 
Litologia – Rochas eruptivas básicas. 
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Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 
 
Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 
 
Material de origem – Solos provenientes da decomposição das rochas acima 
citadas. 
 
Relevo local – Ondulado. 
 
Relevo regional  – . Ondulado. 
 
Drenagem – Bem drenado. 
 
Vegetação primária – Área de contato com Floresta Estacional Decidual, 
com Savana. 
 
Uso atual – Nenhum. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-15 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 2/2); franco-siltoso; 

moderada pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico 
e ligeiramente pegajoso; transição gradual. 
 

AC 15-40 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2); franco; mode-
rada pequena granular; muito friável, ligeiramente plástico e 
pegajoso. 

 
Raízes: muito finas e médias no A1 e comuns no AC. 
Obs.: Camada de Serapilheira com cerca de 2 cm de espessura. 
 

 

Análises Físicas e Químicas                             Lab.: SUDESUL 10134-35 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa  

Símb. 

 
Prof. 
cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

A1 0-15 1,2 9,6 1,4 5,8 22,1 
AC 15-40 0 2,6 1,2 4,8 26,7 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002m

m 

0,02-
0,002 
mm 

13,0 8,9 28,0 12,9 5,9 52,1 37,0 
16,4 14,7 29,7 15,6 5,2 40,5 26,4 

 

Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

 
Argila 
nat  % 

Grau
de 

flocu-
la-

ção. 
% 

Silte  
(0,05- 
0,002)  

Argila 

 
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

12,9 7,1 44,9 4,04 18,36 8,54 13,65 
17,2 9,0 47,6 2,35 19,03 9,27 16,45 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

3,65 1,81 0,98 0 5,6 5,2 5,0 0,55 8,62 9 
3,49 1,64 0,88 0 5,9 5,0 1,9 0,24 3,28 8 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

26,20 18,78 4,58 4,02 1,74 0,90 0,19 0,17 
20,50 18,10 2,69 1,70 0,23 0,10 0,21 0,19 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e    HCl KCl pH8 pH7 pH8 
 

pH7 

32,71 23,87 0,0 14,19 1,36 46,90 34,07 
23,63 20,09 0,0 10,79 1,72 34,42 25,35 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 PH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

363,56 264,10 70 96 0 0 
200,11 147,38 69 93 0 0 

 
 
PERFIL.Nº 73 

Descrição geral: 

Data – 21/09/78. 

Classificação atual – Solo Litólico Húmico álico textura argilosa relevo suave 
ondulado. Udorthent. 

Unidade de mapeamento – CBHa1. 

Localização, município, estado e coordenadas – Rodovia BR-280 no km 33. 
Município de Palmas (PR). 26º35’S e 51º47’WGr. 

Folha – SG.22-Y-B. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Coletado em barranco 
de estrada com 3% de declive sob cobertura de pastagem. 

Altitude  – 1260 metros. 

Litologia – Rochas vulcânicas ácidas. 

Formação geológica – Grupo São Bento. Formação Serra Geral. 

Período – Jurássico/Cretáceo. Mesozoico. 

Material de origem – Produtos da decomposição das rochas acima citadas. 

Relevo local – Suave ondulado. 

Relevo regional – Suave ondulado. 

Drenagem – Moderadamente drenado. 

Vegetação primária – Savana. 

Uso atual – Pastagem. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A1 0-20 cm; preto (10YR 2/1); franco argiloso; fraca pequena 

granular e moderada média blocos subangulares; muito friável, 
não plástico e ligeiramente pegajoso; transição plana e gradual. 
 

A3 20-45 cm; bruno-acinzentado muito escuro (10YR 3/2); argila 
siltosa; fraca pequena granular e moderada média, talvez 
blocos subangulares; muito friável; não plástico e ligeiramente 
pegajoso. 

 
Raízes: Muitas e finas no A1 e A3. 
 

 

Análises Físicas e Químicas                            Lab.: SUDESUL 10141-42 

Horizonte GRANULOMETRIA % 

Areia Grossa  

Símb. 

 
Prof. 
cm 

Ca-
lh.20-
2 cm 

Casc.
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

A1 0-20 0 0 0,8 0,7 3,3 
A3 20-45 0 0 0,7 1,2 3,2 

 

GRANULOMETRIA % 

Areia fina Silte Areia  
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1mm 

0,2-
0,02 
mm 

0,2-
0,05 
mm 

Areia muito 
fina 0,1-
0,05 mm 

0,05-
0,002m

m 

0,02-
0,002m

m 

1,2 2,7 16,6 3,8 1,7 56,9 44,1 
1,0 1,9 13,6 4,5 2,9 43,6 34,5 

 
 

Argila 
Grau Silte  Ataque por H2SO4 % 
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Ataque por H2SO4 % 
Argila  <0,002 

mm 

nat  % de 
flocu-

la-
ção. 
% 

(0,05- 
0,002)  

Argila  
SIO2 

 
Al2O3 

 
Fe2O3 

36,0 5,4 85 1,58 19,61 18,34 7,22 

48,7 10,2 79 0,89 20,37 20,91 7,23 

 

pH (1:1)  
Ki 

 
Kr 

Al2O3 

Fe2O3 

Car-
bona-
tos % H2O KCl 

 
C % 

 
N  % 

 
MO
% 

 
C/  
N 

1,82 1,45 2,54 0 4,1 3,9 7,0 0,38 12,06 18 
1,66 1,36 2,89 0 4,2 4,1 3,4 0,19 5,86 18 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ 

NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl NH4 

OAc 
KCl 

0,44 0,30 0,38 0,24 0,23 0,16 0,08 0,06 
0,45 0,32 0,22 0,18 0,06 0,04 0,07 0,02 

 

Complexo Sortivo    m.E/100g 

S1 S2 Al+3 Acidez trocável T 

NH4  OAc KCl e HCl KCl pH8 pH7 pH8 
 

pH7 

1,3 0,76 7,7 40,58 32,67 41,71 33,80 
0,80 0,56 6,0 32,92 26,65 33,72 27,45 

 

T 
Mat. Coloidal 

V 
% 

pH8 PH7 pH8 pH7 

 
100Al+3 

Al+3+S1 

 
100Al+3 

Al+3 +S2 

115,86 93,88 3 3 87 91 
69,24 56,36 2 3 88 91 

 
 
PERFIL Nº 144 

Descrição geral: 

Data – 14/06/71. 

Origem – (LEVANTAMENTO..., 1973b), Perfil SC/070. 

Classificação original – Litólico Húmico distrófico textura argilosa relevo 
montanhoso substrato siltito e arenito. 

Classificação atual – Solo Litólico Húmico álico textura argilosa relevo 
ondulado. Udorthent. 

Unidade de mapeamento – CHa10. 

Localização, município, estado e coordenadas – Na estrada que leva ao 
Morro da Cruz, a 3 km do centro da cidade de Bom Retiro. Município de Bom 
Retiro (SC). 27º46’S e 49º29’WGr. 

Folha – SG.22-Z-D. 

Situação, declive e cobertura vegetal sobre o perfil – Corte de estrada no 
terço superior de uma elevação com 15% de declividade. 

Altitude – 1.150 metros. 

Litologia – Siltitos e arenitos finos. 

Formação geológica – Grupo Passa Dois. Formação Teresina. 

Período – Permiano. Paleozoico. 

Material de origem – Produtos de intemperização das rochas acima citada. 

Relevo local – Ondulado. 

Relevo regional  – . Forte ondulado a montanhoso. 

Drenagem – Bem drenado. 

Vegetação primária – Floresta Ombrófila Mista. 

Uso atual – Lavoura de subsistência. 
 
 
Descrição morfológica: 
 
A11 0-18 cm; preto (10YR 2/1, úmido); argila; fraca pequena granu-

lar e fraca pequena blocos subangulares; poroso; friável, ligei-
ramente plástico e ligeiramente pegajoso; transição difusa e 
plana. 
 

A12 18-32 cm; bruno-muito-escuro (10YR 2/2, úmido); argila; fraca a 
moderada pequena a média blocos subangulares; poroso; 
superfícies foscas (“cutans”) na massa do solo; friável a firme, 
plástico e ligeiramente pegajoso; transição abrupta e ondulada 
(11-17 cm). 
 

R 32-35 cm+; siltito e arenito intemperizados. 
 
Raízes: Abundantes no horizonte A11  e muitas no A12. 
Obs.: 1) Presença de crotovinas no A11. 

2) Calhaus no A12. 
 

 

Análises físicas e químicas                                 Lab.: LASM-SC 220 - 21 

Horizonte Frações da amostra 
total % 

Comp. granulométrica (tfsa %) 

 
 

Símb 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc
20-2 
mm 

Terra 
fina 
<2 
mm 

Areia 
gros-

sa  
2-0,20 
mm 

Areia 
fina 

0,20-
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002
mm 

 
 

Argila 
<0,002 

mm 

A11 0-18    0 27 20 53 
A12 18-32    1 27 20 53 
R 32-35        

 

PH (1:2,5) Complexo sortivo mE/100g 
 

Argila 
Dispersa 
em água 

% 

 
Grau 

de flo- 
culação 

% 

 
 

% Silte 

% Argila 
H2O KCIN Ca

++
 Mg

++
 K

+
 Na

+
 

3 94 0,37 4,5 4,2 0,5 0,3 - 
2 95 0,37 4,5 4,2 0,5 0,2 - 

 

Complexo sortivo mE/100g 

Valor S 
(soma) Al

+++
 H

+
 

Valor T 
(soma) 

Valor V 
(sat.de 
bases) 

% 

C 
(orgâ- 

nico) % 

N 
% 

C 

N 

0,8 7,3 18,5 26,6 3 3,90 0,30 13 
0,7 7,0 16,4 24,1 2 2,28 0,20 11 

 

Ataque por H2SO4(d=1,47) 
e Na2CO3 (5%) 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

TiO2 

 

P2O5 

 

SiO2  

Al2O3 

 
(Ki) 

 

SiO2   

R2O3 

 
(Kr) 

 

Al2O3 

Fe2O3 

 
 

Equiv. 
de 

CaCO3 
% 

Sat. 
c/sódio 
(% de 
Na+ tro-
cável no 
valor T) 
100 
Na+/T 

          
          
          
          
Pasta  saturada Sais solúveis (extrato 1:5) 

 

Ca
++

 

 

Mg
++

 

 

K
+
 

 

Na
+
 

C.E. do 
extrato 
Mmhos/ 

cm 
a 25ºC 

 
 

Água 
%  

←     mE/100g     → 

 

HCO3
-
 

CO3
=
 

 

SO4
=
 

 
 
 

100.Al
+++ 

S + Al
+++

 

P 
assi-
milá 
vel 

ppm 

 
Equiv 
de  
umid. % 

 90 5  

 90 2  
 
3.4.3 – Considerações Sobre Tipos de Terreno 
 
3.4.3.1 – Solos Indiscriminados de Mangues 

São mais considerados tipo de terreno do que classe de solos. 
Abrangem um conjunto de solos em que estão incluídos prin-

cipalmente os Solonchaks e os Solos Tiomórficos. 
São predominantemente halomórficos, alagados, ocorrendo 

nas partes baixas do litoral que se localizam nas proximidades da 
desembocadura dos rios, nas reentrâncias da costa e margens 
das lagoas, diretamente influenciadas pelo movimento das marés, 
sob cobertura vegetal de mangue. 

Alguns apresentam horizontes gleizados, com alto teor de 
sais provenientes da água do mar ou de compostos de enxofre, 
com profundidade variável. 
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Como regra geral, não possuem diferenciação de horizontes, 
com exceção das áreas marginais, onde se verifica o desenvolvi-
mento de um horizonte A sobre camadas indiferenciadas. 

A condição de constante alagamento, a presença de sais ou 
de enxofre em quantidades suficientes para levar o pH a valores 
extremamente baixos inviabilizam um aproveitamento agrícola. 

Ocupam uma área de 549,5 km2, correspondendo a 0,2% da 
área total mapeada. 

 
3.4.3.2 – Afloramentos Rochosos 

Constitui áreas onde afloram rochas em forma de matacões 
(boulders) ou lajeados. Nas regiões de rochas eruptivas da For-
mação Serra Geral, normalmente são do tipo lajeado. Também é 
considerado afloramento quando apenas uma fina camada de 
solos ou de matéria orgânica cobre a rocha. 

Geralmente, quando ocorrem como componentes secundá-
rios ou inclusão, estão associados com Solos Litólicos e Cambis-
solos. 

 
3.4.3.3 – Dunas 

Por não apresentarem processos pedogenéticos na sua formação 
são considerados como tipos de terreno e não como solo. 

Originam-se quase exclusivamente de deposições eólicas de 
material areno-quartzoso, que mantém uma certa movimentação, 
dependendo da vegetação que as recobre e dos ventos que as 
atingem. 

A utilização agrícola destes tipos de terreno é inviável. É im-
portante que sejam protegidas por vegetação, de modo a mantê-
las fixas, visando a preservação do meio ambiente. 

 
3.5 – LEGENDA 

A legenda é constituída de 183 unidades de mapeamento, sendo 
apresentada de duas formas. Uma, contida no mapa exploratório 
de solos, em que constam somente as classes de solos dominan-
tes e subdominantes em cada unidade de mapeamento, e outra, 
na forma de Anexo ao presente relatório, que além das citadas 
classes, faz constar da mesma forma, as classes de solos tidas 
como inclusões. 

Quando não foi possível, dentro de uma associação de solos, 
determinar a proporção de ocorrência dos seus componentes, 
denominou-se, em ambas as formas, de Associação Complexa. 

Foram consideradas como inclusões as classes de solo que 
perfaziam menos de 20% da área da unidade de mapeamento. 

O critério adotado para elaboração e ordenação da legenda 
foi proposto na Reunião Técnica de Levantamento de Solos 
(1979), acrescido de denominação e simbologia de novas classes 
recém-reconhecidas e que futuramente poderão sofrer modifica-
ções. As classes de solos em cuja denominação consta a palavra 
intermediário (a) (exemplo: Latossolo Bruno intermediário para 
Latossolo Roxo) devem ser entendidas como classes individuali-
zadas, carentes no momento de designação mais apropriada e 
inclusive, necessitando maiores estudos. 

Por tratar-se de um estudo integrado de recursos naturais, a 
fase de vegetação é omitida (vide 4 – Vegetação), embora tenha-
se usado a fase substrato para o caso dos Solos Litólicos, dada a 
grande variação geológica encontrada. 

 
 

3.6 – USO ATUAL E CONSIDERAÇÕES SOBRE POTENCIALI-
DADE AGRÍCOLA 

Esse capítulo apresenta uma síntese de uso atual com algumas 
considerações a respeito do potencial agrícola dos solos.  

Sabe-se que o clima, a aptidão do solo, a tradição do agricul-
tor, as considerações do mercado, entre outros fatores, determi-
nam o uso do solo. Há portanto que se considerar, em trabalhos 
de zoneamento agrícola, o estudo integrado destes fatores, vi-
sando uma melhor produtividade e o bem-estar geral dos agricul-
tores. 

Atendendo a uma política do governo direcionada à exporta-
ção, houve, nos últimos anos, uma grande revolução na agricultu-
ra brasileira, trazendo grandes benefícios e por outro lado pro-
blemas de monocultura e de devastação de áreas impróprias ao 
uso agrícola. 

De modo geral, o uso atual e a potencialidade agrícola estão 
estreitamente relacionados às características pedológicas de 
cada região geomorfológica. 

Os Planaltos do Alto Rio Paraná e Planalto das Missões so-
mam a maior extensão mecanizável da área devido às boas 
características físicas dos solos e às condições geralmente favo-
ráveis do relevo. Predominam o Latossolo Roxo, a Terra Roxa 
Estruturada, o Latossolo Vermelho-Escuro e o Latossolo Bruno 
intermediário para Latossolo Roxo, nos quais se encontram ex-
tensas plantações de soja. Recebendo incentivos governamen-
tais, a área se expandiu rapidamente, ocupando até áreas anteri-
ormente cultivadas com café, no oeste do Paraná, onde quase 
todos os anos estão sujeitas às geadas. Essa cultura exige uma 
utilização intensiva dos fatores da produção, processo no qual 
parte dos pequenos produtores acaba sem condição de competir, 
trazendo como conseqüência um agravamento dos problemas 
sociais, principalmente o êxodo rural. 

Por outro lado, a cultura da soja, por ser altamente rentável, 
trouxe como vantagem um retorno financeiro mais seguro, permi-
tindo ainda que seja cultivado o trigo (Est. 3.IV B) em sucessão 
no inverno, obtendo-se daí dois cultivos num mesmo ano agrícola, 
mantendo estas áreas intensamente utilizadas. A calagem se faz 
necessária tanto para diminuir a acidez do solos como para suprir 
a necessidade de cálcio e magnésio às plantas (Est. 3.VI B). Com 
o uso intensivo do solo, aconselham-se, mesmo nos solos eutró-
ficos, devido ao seu gradativo empobrecimento, adubações de 
correção quando economicamente viáveis, sendo imprescindíveis 
as adubações normais de reposição dos nutrientes exportados 
pelas culturas. A compactação da camada subsuperficial e a 
pulverização superficial do solo causadas pelo demasiado uso de 
máquinas agrícolas dificultam a infiltração de água, causando a 
erosão (Est. 3.VII A). Sugerem-se, para sanar ou minimizar estes 
problemas, orientação técnica efetiva, conscientização dos agri-
cultores e mesmo tributação progressiva ou outra forma de puni-
ção para quem não controlar a erosão, uma vez que esses recur-
sos naturais são bens da humanidade e não podem ser dilapida-
dos. A adição de matéria orgânica na maioria destes solos, que 
possuem baixa CTC, é uma prática aconselhável para aumentar a 
retenção de água e nutrientes e mesmo para aumentar a resis-
tência do solo a erosão. Nestes planaltos, a queimada da palhada 
é geralmente empregada para facilitar o preparo do solo. 

A sudoeste da área, compreendendo a porção norte do Esta-
do do Rio Grande do Sul, além do cultivo da soja (Est. 3.VII B) e 
do trigo, é freqüente o plantio de trigo mourisco, colza, tremoço, 
aveia, linhaça e pastagens de inverno (Est. 3.VII A). Poucas áreas 
dos solos mais profundos ainda são utilizadas com pastagens 
permanentes. Nos outros solos, com relevo mais movimentado 
que não permite a mecanização, dominam as culturas de subsis-
tência, geralmente em pequenas propriedades. Já a noroeste da 
área, no Estado do Paraná, na área dos Latossolos Vermelho-
Escuros e dos Podzólicos Vermelho-Escuros desenvolvidos sobre 
o Arenito Caiuá, predomina a utilização com pastagens. Esses 
solos são também muito susceptíveis à erosão. 

No Planalto dissecado Rio Iguaçu – Rio Uruguai, nas áreas 
onde se destacam os Latossolos Brunos intermediários para 
Latossolos Roxos, a utilização é semelhante ao caso anterior, só 
que no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina há maior ocorrên-
cia de erva-mate (Est. 3.VIII B), às vezes consorciada com outras 
culturas. Porém, domina nessa área uma associação de Cambis-
solos e Litólicos, seguidos de Terra Roxa Estruturada, Terra 
Bruna Estruturada intermediária para Terra Roxa Estruturada e 
Brunizém Avermelhado. Com exceção dos Latossolos, grande 
parte dos outros solos não são mecanizáveis devido ao relevo e à 
pedregosidade. O preparo do solo e o transporte dos produtos da 
roça são feitos geralmente com tração animal. Essas áreas estão 
geralmente divididas em pequenas propriedades de onde provém 
a grande produção de milho, soja e feijão. A criação de frangos e 
a suinocultura são muito difundidas, devido ao sistema de inte-
gração com os frigoríficos e pelo aproveitamento da mão-de-obra 
familiar disponível, esta nem sempre computada no custo de 
produção. Nos relevos mais fortes, os solos são geralmente 
férteis. Nas pequenas propriedades, geralmente se plantam 
culturas de subsistência e são vendidos os produtos excedentes. 
Nas colônias de agricultores de origem italiana é comum a fabri-
cação de vinhos em escala doméstica. Também é comum o 
cultivo do fumo. 

No Planalto dos Campos Gerais, também grande parte dos 
Latossolos Brunos intermediários para Latossolos Roxos possu-
em o mesmo comportamento e uso dos anteriores descritos e 
estão situados nas proximidades de Campos Novos, Barracão, 
Chapecó, Clevelândia e Guarapuava. Essa região toda, antes da 
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expansão da soja, era praticamente ocupada por pastagens que 
até hoje ocupam áreas significativas. As plantações de maçã, 
freqüentemente encontradas neste planalto, se adaptam bem às 
condições de elevada altitude e baixas temperaturas, na qual 
ocorrem geadas freqüentes e às vezes até mesmo neve. Esta 
cultura está em franca expansão e já supre boa parte do mercado 
interno. EMBRAPA, EMPASC, EMATER/ACARESC e outros 
órgãos, estão conduzindo pesquisas para a obtenção de varieda-
des que possibilitem ampliar o período de colheita e desta forma 
diminuir a necessidade de armazenamento dos frutos em frigorífi-
cos por tempo muito longo. Grande número de produtores estão 
consorciando a maçã com outras culturas o que resulta no melhor 
aproveitamento do espaço, no melhor controle da erosão e mes-
mo de pragas. A apicultura normalmente está presente, para 
beneficiar a polinização das macieiras e para produção de mel. As 
principais áreas produtoras são Fraiburgo, São Joaquim, Lages, 
Curitibanos, Campos Novos, Caçador, Guarapuava e Palmas. 
Sobre os solos mais rasos como Litólicos (Fig. 3.17) 

 

 
 
 e Cambissolos Brunos, às vezes Húmicos, dominam as pas-

tagens. Nas Terras Brunas Estruturadas intermediárias para 
Terras Roxas Estruturadas encontram-se culturas de soja, milho, 
batatinha, alho, mas na maioria das vezes predominam as pasta-
gens naturais. O plantio de pastagens de inverno está sendo 
difundido e com bons resultados. Próximo a Guarapuava e no 
Planalto de Capanema, sobre os Latossolos Brunos e Latossolos 
Brunos Húmicos (Fig. 3.7), domina o plantio de soja. Todos esses 
solos necessitam de calagem e adubação. O extrativismo de 

madeira já teve seu auge, mas ainda hoje continua dizimando 
principalmente o pinheiro. Grandes áreas estão sendo refloresta-
das, principalmente com pinus para a fabricação de celulose e 
para a madeira. 

O Planalto de Lages, região sedimentar de temperaturas frias 
e solos na grande maioria Húmicos (Fig. 3.1), tem na pecuária e 
no reflorestamento suas maiores fontes de renda. Os Cambisso-
los Húmicos dominam, seguidos dos Litólicos Húmicos, Terra 
Vermelha-Brunada Estruturada Húmica e não Húmica e outros de 
menor expressão. Estes solos são todos álicos com agricultura 
inexpressiva, sobressaindo apenas as pastagens de inverno. A 
pecuária leiteira tem também destaque. Nas proximidades de 
Urubici é muito difundida a horticultura. O reflorestamento tam-
bém ocupa grandes áreas, sendo recomendado como um bom 
aproveitamento para os solos dessa região. A borda leste do 
Patamar de Ponta Grossa/Itapetininga também está sendo utili-
zada principalmente com reflorestamentos. 

Na área que compreende os Patamares do Alto Rio Itajaí e 
Sul do Patamar de Ponta Grossa/Itapetininga, já encontramos 
uma agricultura mais diversificada. São áreas de relevo movimen-
tado, com predomínio de solos da classe Cambissolo, seguida em 
menor proporção pelos Podzólicos Vermelho-Amarelos. Em 
ambos os casos, os solos são ácidos e de baixa fertilidade natu-
ral, sendo comum a prática da calagem e adubação quando 
cultivados. São utilizados com cultivos de subsistência, em nível 
de pequenas propriedades, com destaque para a produção de 
mandioca. A cultura do fumo é também muito difundida e em 
expansão nestes locais. O fato de exigir pequenos investimentos 
em máquinas, pequenas áreas para cultivo e, além disso, propici-
ar retorno financeiro mais seguro são fatores que estimulam os 
produtores. Apesar disso, traz como desvantagens o fato de exigir 
um controle sanitário rigoroso, atingindo paralelamente a fauna e 
as águas de drenagem, bem como tem estimulado o desmata-
mento, já nas cabeceiras dos rios, por necessitar muita lenha 
para secagem das folhas. 

Na região de Rancho Queimado, Alfredo Wagner, Rio do Sul, 
Ituporanga, planta-se muita cebola e alho. Nas várzeas de rios de 
Rio do Sul, Taió e Pouso Redondo, há plantações de arroz irriga-
do. Já ao norte de Monte Castelo e Itaiópolis, onde há solos 
Húmicos, a agricultura é mais rara, sobressaindo pastagens e 
reflorestamentos. A adubação e a calagem se fazem necessárias 
em todos os solos dessa região. 

Solos mais profundos são encontrados no Patamar do Tibagi 
e restante do Patamar de Ponta Grossa/Itapetininga. Os Latosso-
los Vermelho-Escuros são os mais expressivos, sob um relevo 
ondulado e suave ondulado. Nesses solos, também a soja e o 
trigo são as culturas mais cultivadas, principalmente nas proximi-
dades de Ponta Grossa, Ipiranga e Ivaí. Na região de São Mateus 
do Sul, Irineópolis e próximo a Canoinhas, são encontradas plan-
tações de cevada e também nesta região e próximo de Telêmaco 
Borba, sobre estes Latossolos, extensos reflorestamentos. A 
exploração da erva-mate é feita no sul da área, principalmente em 
Santa Catarina, e sobre as Terras Vermelha-Brunadas Estrutura-
das. 

A região, compreendendo as unidades geomorfológicas da 
Serra do Mar Paranaense, Serras do Tabuleiro – Itajaí e Serrania 
do Ribeira, possui em comum o relevo predominantemente forte 
ondulado e montanhoso. Os Cambissolos dominam e, na se-
qüência, os Litólicos, Podzólicos Vermelho-Amarelos, Podzólicos 
Vermelho-Escuros e os Latossolos Vermelho-Amarelos, sendo 
apenas eutróficos os Podzólicos Vermelho-Escuros derivados de 
calcário. As culturas de subsistência são as mais comuns. Gran-
de parte da área ainda está coberta com floresta, a qual mantém 
os mananciais hídricos que abastecem as cidades litorâneas. As 
culturas que sobressaem são: mandioca, fumo e banana. O 
relevo muito movimentado na maioria dos casos, e pedregosidade 
em outros, são os maiores empecilhos à agricultura. Essas áreas, 
com o desmatamento para o fornecimento de lenha e abertura de 
novas áreas de plantio, ficam muito vulneráveis à erosão. O 
extrativismo do palmito e da madeira é intenso. Próximo a Joinvil-
le, há reflorestamentos de Euterpe edulis devido às condições 
propícias a essa essência, encontradas na faixa litorânea e nas 
serras vizinhas. Os reflorestamentos com eucalipto e acácia 
também são comuns principalmente em Santa Catarina. Nessas 
serras acima citadas, são encontrados também solos profundos 
como os Latossolos Podzólicos e até mesmo Latossolos. 

No Planalto de Curitiba, e nas proximidades de Castro, domi-
nam os Latossolos Vermelho-Amarelos álicos, seguidos de Pod-
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zólicos Vermelho-Amarelos, Cambissolos e outros. Nos arredores 
de Curitiba, há muita horticultura e fruticultura. Próximo a Castro, 
sobre os Latossolos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelho-
Escuros, destacam-se as plantações de soja, milho e pastagem. 
Devido à baixa fertilidade natural destes solos, torna-se necessá-
rio o emprego da calagem e das adubações de reposição, princi-
palmente quando do seu uso com culturas anuais. A produção 
leiteira é intensamente desenvolvida nessa região. 

A Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas pode ser se-
parada em dois setores, em função da homogeneidade dos solos 
e de sua utilização agrícola. Um setor mais próximo ao litoral, 
onde há predominância de Podzol, Areia Quartzosa e Mangue, e 
outro um pouco mais distante da faixa litorânea, onde ocorre 
principalmente Cambissolo, Glei Pouco Húmico, Glei Húmico e, 
em menor proporção, Solos Orgânicos. 

No primeiro setor, as áreas de Mangues, localizadas nas par-
tes baixas do litoral (Fig. 3.14), próximo à desembocadura dos 
rios, são diretamente influenciadas pelas águas do mar, que lhes 
conferem, em geral, um alto conteúdo em sais. Estão constante-
mente alagadas e, quando drenadas, podem levar o pH dos solos 
a valores extremamente baixos, tornado inviável sua utilização 
para a agricultura. Devem por isso ser preservadas como ambien-
tes de equilíbrio ecológico. 

Nas áreas de Podzóis e Areias Quatzosas, pode haver influ-
ência de hidromorfismo. São solos de constituição arenosa e 
fertilidade muito baixa, em ambos os casos, e apresentam fortes 
limitações para exploração agrícola. As variedades hidromórficas 
destes solos normalmente estão ocupadas com vegetação natu-
ral, sendo que em algumas áreas há um pouco de extrativismo de 
junco e palmito. A utilização, quando ocorre, é principalmente 
com pastagem e reflorestamento. 

Na ausência de hidromorfismo, ou quando o lençol freático 
ocorre a uma profundidade maior, esses solos são utilizados com 
reflorestamento, pastagem e cultivos de mandioca e batata doce 
principalmente. Dada a baixa capacidade de retenção de cátions 
e excessiva umidade destes solos, recomenda-se principalmente 
a incorporação de material orgânico, visando aumentar esta 
capacidade para posterior adubação e  calagem. A oeste e ao 
norte de Iguape (SP), ocorrem ainda áreas expressivas de solos 
da classe Glei Húmico, álicos, e com problemas relacionados ao 
excesso de água. Encontram-se normalmente sob vegetação 
natural, sendo utilizados em menor escala com pastagem natural. 
Outras áreas, artificialmente drenadas, são utilizadas também 
com cultivos de bananeiras. 

O segundo setor compreende as áreas de Cambissolos e Glei 
Pouco Húmico e Húmico, representados principalmente pelas 
unidades de mapeamento HGPd1 e Cd2. Os principais locais de 
ocorrência desses solos situam-se próximo aos vales dos rios 
Tijucas, Itajaí-Açu e Itapocu, em Santa Catarina, e imediações da 
Baia de Paranaguá, no Estado do Paraná. Nestes locais, estes 
solos são utilizados principalmente com cana-de-açúcar e arroz 
irrigado e, em menor proporção, com pastagem e olericultura. Os 
Cambissolos constituem solos de melhor potencial para uso 
agrícola, dada sua situação em relevo plano e suas boas proprie-
dades físicas, aliadas a melhores condições de drenagem. Ape-
sar da ocorrência de perfis eutróficos, predomina o caráter distró-
fico, sendo portanto recomendável o emprego da calagem e 
adubações conforme as exigências de cada cultura implantada. 
Os solos Glei Pouco Húmico, Glei Húmico e, em pequena propor-
ção, os Solos Orgânicos apresentam de modo geral fertilidade 
mais baixa do que os Cambissolos, porém a principal restrição ao 
uso é o excesso de água que apresentam. A drenagem artificial, 
prática comum nas áreas atualmente utilizadas com cana-de-
açúcar (Est. 3.VI A), é também indispensável para implantação de 
outras culturas. 

O elevado potencial para o cultivo de olerícolas e a localiza-
ção estratégica das áreas de ocorrência, próximo a importantes 
centros urbanos onde o abastecimento com produtos hortigranjei-
ros é deficitário ou encarecido, muitas vezes até pela necessidade 
de importação destes produtos de outros locais, são fatores que 
sugerem um aproveitamento mais adequado desses solos. 

Na Unidade Geomorfológica Colinas do Baixo Ribeira do I-
guape, encontramos duas situações bastante distintas. Nos mo-
delados de acumulação fluvial, localizados às margens do Rio 
Ribeira do Iguape e afluentes estão os Cambissolos e Glei Pouco 
Húmico. A cultura de maior expressão nestes solos é a da bana-
neira (Fig. 3.13 e 3.15), sendo que o Glei Pouco Húmico necessi-
ta de drenagem. 

São solos de fertilidade variável. A bananeira é uma cultura 
que exporta muitos nutrientes, principalmente potássio. Não é 
exigente em termos de pH e tolera o alumínio, mas o calcário 
dolomítico é importante que seja aplicado, principalmente para o 
fornecimento de magnésio. 

No relevo suave ondulado, ondulado e forte ondulado, como 
principais solos são encontrados o Podzólico Vermelho-Amarelo 
Latossólico e Latossolo Vermelho-Amarelo. Estes solos são 
usados com culturas de chá, cacau, e banana em menor escala. 
São de baixa fertilidade, devendo ser adubados de acordo com as 
exigências de cada cultura. 

Para o cacau, deve-se evitar o cultivo em solos com declives 
superiores a 20%, que tornam a cacauicultura uma atividade 
pouco lucrativa devido às dificuldades de manejo nas plantações. 

Os solos desta unidade geomorfológica são utilizados tam-
bém com pastagem, culturas de arroz, milho, feijão e tangerina. 
As de maior expressão são as de chá, que representam mais de 
90% da produção do Estado de São Paulo, a banana com 50% e 
o cacau com 25%. 

 
3.7 – CONCLUSÕES 

Em função de características colhidas da área, como química, 
física, morfologia, relevo, uso, drenagem, pedregosidade e paisa-
gem fisiográfica, pode-se chegar a conclusões sucintas sobre a 
distribuição, percentagens a nível de dominância, necessidade de 
adubação, calagem e classes dominantes. A respeito de percen-
tagens de área mecanizável, característica fundamental na con-
dução do uso e no planejamento agrícola, torna-se muito difícil 
seu cálculo, uma vez que a prática está vinculada a diversos 
fatores limitantes, como tipo de relevo, profundidade, pedregosi-
dade e drenagem. 

Quando forem citadas dimensões de área para determinadas 
classes de solos ou caracteres, esses valores se referem somen-
te às unidades onde se encontram como dominantes. 

 
1 – As classes dos Cambissolos, incluindo os Cambissolos Bru-
nos, Cambissolos Brunos Húmicos, Cambissolos Latossólicos e 
Cambissolos Húmicos, ocupam a maior extensão, aproximada-
mente 92.963 km2, perfazendo 34,6% da área total. 
 
2 – A classe dos Solos Litólicos totaliza 45.902 km2. Juntamente 
com todos os Cambissolos, corresponde a 51% da área total. 
 
3 – Aproximadamente 51% da área total é constituída de solos 
álicos. Os eutróficos ocupam 30% e os distróficos em torno de 
19% da área total. Daí a grande necessidade de calagem e adu-
bação na maioria dos solos e mesmo adubação de manutenção 
nos eutróficos. 
 
4 – Os solos Húmicos ocupam em torno de 22.479 km2, exceto os 
Solos Orgânicos e Solos Gleizados, estando situados nas partes 
mais altas e frias e nas bordas de serras. 
 
5 – As classes das Terras Roxas Estruturadas, Terras Brunas 
Estruturadas, Terras Brunas Estruturadas Húmicas e Terras 
Brunas intermediárias para Terras Roxas Estruturadas totalizam 
aproximadamente 32.394 km2, ocupando 12% da área total, todas 
derivadas de derrame da Formação Serra Geral. 
 
6 – As classes dos Latossolos ocupam 63.757 km2 aproximada-
mente, eqüivalendo a 24% da área total. Como todos se encon-
tram em relevo no máximo ondulado, exceção das unidades LVa4 
e LVd, a área é toda facilmente mecanizável. 
 
3.8 – DADOS ANALÍTICOS COMPLEMENTARES 

São apresentados os resultados analíticos de amostras de 307 
pontos, sendo que 102 são perfis completos (Tab. 3.I), 200 amos-
tras extras (Tab. 3.II) e 5 amostras de fertilidade (Tab. 3.III). A-
companhando esses resultados estão as localizações e coorde-
nadas componentes desses pontos. Também é representada a 
classificação atualizada de perfis provenientes de outros trabalhos 
consultados, numa tentativa de adequação aos novos critérios de 
classificação (Tab. 3.IV e 3.V). 
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TABELA 3.I 
Resultados analíticos das amostras de perfis de solos para classificação 

 Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

Horizontes Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 
 
 
 
Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 

 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-
lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20  
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina  
0,2- 
0,05 
 mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

 
Argila  
<0,00
2 mm 

 
 
 

Argi-
la 

na-
tural 

% 

 
Grau 
de 

flocu- 
lação 
% 

 
 

Silte 
 

Argila 

 
 
E-
quiv.U
mi-
dade 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 

Ca Ta   Km 319.8 da estrada Piraí do  781011 A11 0-11 0 0 56 19 9 16 7 56 0,56 10 4,4 7,2 2,7 0,32  
A  Sul-Jaguariaíva. Município de 781012 A12 -42 0 1 56 21 6 17 7 59 0,35 10 5,2 8,0 3,0 0,32  
proem. 07 Jaguariaíva-PR. 24°27’S e  781013 A 3 -72 0 1 51 21 8 20 10 50 0,40 12 6,0 9,5 3,5 0,43  
méd.  49°51’WGr. Folha SG.22-X-A. 781014 (B) 1 -92 0 2 41 22 12 25 15 40 0,43 12 7,1 11,3 4,0 0,52  
   781015 (B)2 -130 0 5 42 21 10 27 7 74 0,57 12 8,1 12,2 6,1 0,61  
LRa  A 8 km de Juranda na estrada 3232 A1 0-18 0 0 1 15 16 68 14 79 0,24 36 17,2 24,0 26,1   
A mod. 08 Juranda-Mamborê. Município   3233 B1 -38 0 0 1 12 13 74 31 58 0,18 34 16,4 25,1 27,3   
marg.  de Mamborê-PR. 24°23’S e  3234 B 2 -80 0 0 2 14 12 72 6 92 0,17 33 17,0 25,1 27,4   
  52°48’WGr. Folha SG.22-V-A. 3235 B 3 -150* 0 0 1 15 8 76 2 97 0,11 34 17,9 25,2 27,1   
  Estrada velha Manuel Ribas - 780990 A11 0-16 0 0 1 3 26 69 25 64 0,39 43 23,5 23,2 18,2 3,41  
LBRHa  Pitanga, a 3,8  km do centro 780991 A12 -13 0 0 2 3 27 69 30 57 0,38 42 23,2 23,8 18,2 3,37  
marg.  da cidade de Manuel Ribas, 780992 A3 -71 0 0 1 1 12 86 31 64 0,14 38 23,1 24,5 20,2 3,63  
 10 Município de Manuel Ribas- 780993 B1 -94 0 0 1 1 14 84 37 56 0,17 38 22,7 24,3 21,6 3,66  
  PR. 24°32’S e 51°40’WGr. 780994 B 21 -137 0 0 1 1 13 85 11 87 0,15 38 22,6 24,4 21,8 3,84  
  Folha SG.22-V-B. 780995 B22 -190* 0 0 1 1 13 85 0 100 0,15 38 23,8 23,5 21,8 3,91  
  A 4,5 km de Ubiratã para Goio- 8286/90 Ap 0-15 0 0 12 6 16 66 46 30 0,24  19,0 23,6 29,7 4,77 0,17 
LRd  Erê, entrar 600 m à esquerda. 8286/91 A3 -45 0 0 8 4 12 76 0 100 0,16  20,3 26,2 29,0 4,06 0,14 
A mod. 12 Município de Ubiratã-PR.  8286/92 B1 -70 0 0 8 4 13 75 0 100 0,17  20,1 25,8 30,0 4,19 0,14 
marg.  24°33’S e 52°58’WGr. Folha 8286/93 B 2 -120 0 0 7 4 13 76 0 100 0,17  19,7 26,6 30,6 4,18 0,14 
  SG.22-V-A. 8286/94 B3 -210 0 0 7 4 12 77 0 100 0,16  19,3 27,3 29,2 4,05 0,13 
  A 39,5 km do trevo da saída  780984 A11 0-24 0 0 2 3 20 75 29 61 0,27 39 18,9 21,9 24,9 5,61  
LBa  de Guarapuava para Pitanga, 780985 A12 -45 0 0 2 3 19 76 37 51 0,25 37 18,7 22,9 27,0 6,13  
A  entrar à esquerda e voltar  780986 A3 -83 0 0 1 3 19 77 39 49 0,25 36 19,1 24,0 28,7 6,24  
proem. 18 700m pela estrada velha. Mu- 780987 B1 -110 0 0 1 2 17 80 45 44 0,21 36 20,1 24,7 29,6 6,33  
marg.  nicípio de Guarapuava-PR, 780988 B21 -140 0 1 1 3 17 79 0 100 0,22 38 20,9 24,9 28,2 6,40  
  25°02’S e 51°54’WGr . Folha 780989 B 22 -200+ 0 1 1 4 17 78 0 100 0,22 38 22,0 25,4 29,8 6,51  
  SG.22-V-D                   
TRe  A 15 km de Guaraniaçu para 8291 Ap 0-30 0 0 5 9 38 48 15 69 0,79  19,1 11,0 34,9 6,05 0,16 
A  19 Altamira, Município de Guara- 8292 B1t -38 0 1 5 5 20 70 0 100 0,29  24,3 17,6 30,4 4,31 0,17 
chern.  niaçu-PR. 25°03’S e 52°54’ 8293 B 21t -68 0 4 4 4 13 79 0 100 0,16  27,2 20,4 27,2 3,35 0,14 
marg.  WGr. Folha SG.22-V-C. 8294 B22t -100 0 2 3 4 16 77 0 100 0,21  27,1 20,6 25,6 3,29 0,14 
   8295 B3t -120 0 3 3 4 21 72 0 100 0,29  28,1 26,2 26,2 3,17 0,13 
Rb  Vila Paraíso. Município de   A1 0-24 0 0 8 18 15 59 8 86        
marg. 22 Curitiba-PR. 25°21’S e   B 1t 37-56 0 0 8 15 11 66 1 99        
  49°14’WGr. Folha SG.22-X-D.  IIB 22t 71-95 0 0 2 18 14 66 1 99        
    IIC1 107-135 0 0 1 19 10 70 1 99        
    IIC2 -135+ 0 0 1 19 10 80 1 99        
LRd  Estrada Medianeira - Capane- 9094 A 0-12 0 0 8 4 20 68 48 85 0,27  24,1 23,0 22,3 3,56 0,17 
A   ma, no km2, entrar 500 m à  9095 A3 -30 0 0 1 3 18 78 0 100 0,23  26,0 24,2 24,0 3,18 0,14 
proem. 23 direita. Município de Mediane- 9096 B1 -52 0 0 1 3 14 82 0 100 0,17  27,7 26,6 21,8 2,91 0,12 
marg.  ira-PR. 25°19’S e 54°04’WGr. 9097 B 2 -125 0 0 1 2 10 87 0 100 0,12  30,7 29,9 19,6 2,27 0,10 
  Folha SG.21-X-D. 9098 B3 -265+ 0 0 1 2 13 84 0 100 0,15  28,7 28,1 20,7 2,61 0,10 
TVBa  No km 8 da estrada Curitiba- 8765 A1 0-20 0 0 5 9 30 56 12 79 0,54 34 20,2 16,2 5,7 1,00 0,06 
A  Piraquara, entrar 4,2 8766 A3 -35 0 1 6 8 29 57 0 100 0,51 31 21,3 17,7 7,0 1,07 0,04 
proem. 28  km à esquerda. Município de  8767 B1 -45 0 1 4 7 27 62 0 100 0,44 33 23,0 18,8 7,5 1,01 0,04 
marg.  de Curitiba-PR. 25°25’S e. 8768 B 2t -60 0 0 3 6 27 64 0 100 0,42 35 25,6 18,3 7,1 0,96 0,04 
  49°08’WGr. Folha SG.22-X-D. 8769 B 3t -80 0 x 6 6 26 62 0 100 0,42 34 25,8 17,2 6,6 0,87 0,04 
   8770 C -130+ 0 0 2 3 21 74 0 100 0,28 40 32,2 19,4 7,8 0,82 0,05 
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TRLe  Estrada Cascavel-Foz do Igua- 780878 A1 0-19 0 0 1 2 23 74 51 31 0,31 32 23,7 19,8 21,1 2,94  
A mod. 33 çu km 514. Município de Foz  780879 B1t -64 0 0 1 1 11 87 0 100 0,13 32 26,7 23,2 20,1 2,41  
marg.  do Iguaçú-PR. 25°25’S e 780880 B 21t -105 0 0 1 1 6 92 0 100 0,07 34 30,1 26,1 18,1 1,97  
  54°21’WGr. Folha SG.21-X-D. 780881 B 22t -130+ 0 0 1 1 7 91 0 100 0,08 33 29,6 25,6 17,7 1,91  
 

TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
100.Al+3 

 
P 

 
Na+ 

 
CE  

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 Al+3+S ppm 

 
Per-
filN° 

Al2O3 

Fe2O3 

 
Ki 

 
Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% 

 
N 
% 

 
MO 
% 

 

C/N 

       
T % 

  
% mmhos/ 

cm a 

 
Equivalente 
de CaCO3 

% 
 4,18 1,04 0,84 4,8 3,9 1,17 0,10 2,02 12 0,4 0,10 0,02 0,5 4,4 1,5 6,4 8 75 <1    
 4,17 1,11 0,89 5,0 4,0 0,80 0,07 1,38 11 0,5 0,05 0,01 0,6 3,5 1,3 5,4 11 68 <1    

07 4,25 1,07 0,87 5,1 4,1 0,65 0,06 1,12 11 0,5 0,02 0,01 0,5 3,3 1,2 5,0 10 71 <1    
 4,41 1,07 0,87 5,0 4,2 0,45 0,05 0,32 9 0,2 0,02 0,01 0,2 2,5 0,9 3,6 6 82 <1    
 3,14 1,13 0,86 5,1 4,3 0,38 0,05 0,65 8 0,6 0,01 0,01 0,6 2,6 0,6 3,8 16 50 <1    
 1,44 1,21 0,72 4,4 3,7 2,71 0,23 4,67 12 11 0,6 0,13 0,01 1,8 11,0 2,7 15,5 12 60     

08 1,44 1,11 0,66 4,3 3,9 1,58 0,14 3,72 11 0,6 0,4 0,1 0,03 1,1 8,9 2,5 12,5 9 69     
 1,44 1,15 0,68 4,5 3,9 1,16 0,11 2,00 11 0,6 0,1 0,1 0,02 0,8 6,3 1,9 9,0 9 70     
 1,46 1,20 0,71 4,6 4,1 0,93 0,07 1,60 12 0,5 0,2 0,1 0,03 0,8 5,5 1,3 7,6 10 62     
 2,00 1,72 1,15 4,7 3,9 5,02 0,52 8,65 10 1,7 0,9 0,18 0,08 2,9 18,1 4,3 25,3 11 69 3    
 2,05 1,66 1,11 4,6 3,8 4,17 0,37 7,19 11 0,8 0,4 0,09 0,09 1,4 16,3 5,4 23,1 6 79 1    

10 1,90 1,60 1,05 4,5 3,9 2,40 0,21 4,14 11 0,4 0,04 0,06 0,5 11,1 5,0 16,6 3 91 <1    
 1,76 1,59 1,01 4,7 4,0 1,75 0,15 3,02 12 0,5 0,04 0,04 0,6 9,1 4,3 14,0 4 88 <1    
 1,75 1,57 1,00 4,9 4,1 1,51 0,13 3,60 12 0,5 0,09 0,04 0,6 6,8 3,1 10,5 6 84 <1    
 1,69 1,72 1,08 5,0 4,2 0,81 0,09 1,40 9 0,4 0,06 0,04 0,5 5,1 1,7 7,3 7 77 <1    
 1,25 1,37 0,76 5,8 4,9 2,06 0,26 3,55 8 6,9 1,4 0,52 0,03 8,9 5,0 0 13,9 64 0 <1    
 1,42 1,32 0,77 5,4 4,4 1,00 0,13 1,72 8 2,3 0,8 0,37 0,03 3,5 4,5 0,2 8,2 43 5 <1    

12 1,35 1,32 0,76 5,4 4,4 0,81 0,09 1,40 9 1,2 0,7 0,69 0,03 2,6 4,4 0,3 7,3 36 10 <1    
 1,36 1,26 0,73 5,1 4,8 0,53 0,05 0,91 11 1,4 0,9 0,06 0,02 2,4 3,8 0,1 6,3 38 4 <1    
 1,47 1,20 0,71 5,1 4,9 0,45 0,04 0,77 11 1,3 0,5 0,04 0,03 1,9 3,1 0 5,0 38 0 <1    
 1,38 1,47 0,85 4,4 3,8 3,67 0,31 6,33 12 0,9 0,12 0,06 1,1 13,3 4,3 18,7 6 80 1    
 1,33 1,39 0,79 4,6 3,9 2,45 0,20 4,22 12 0,7 0,08 0,06 0,8 9,9 3,5 14,2 6 81 <1    

18 1,31 1,35 0,77 4,8 4,0 1,64 0,13 2,83 13 0,4 0,04 0,05 0,5 7,6 2,7 10,8 5 84 <1    
 1,31 1,38 0,78 4,9 4,2 1,33 0,12 2,29 11 0,6 0,03 0,06 0,7 6,7 2,1 9,5 7 75 <1    

 1,38 1,43 0,83 5,1 4,4 0,63 0,08 1,09 8 0,4 0,03 0,04 0,5 4,7 0,6 5,8 9 55 <1    
 1,34 1,47 0,84 5,2 4,3 0,31 0,07 0,53 4 0,4 0,02 0,04 0,5 3,9 0,2 4,6 11 29 1    
 0,49 2,95 0,98 5,1 4,2 1,64 0,22 2,83 7 6,2 2,3 0,84 0,03 9,4 8,5 0,3 18,2 52 3 1    

19 0,91 2,35 1,12 5,4 4,6 1,12 0,15 1,93 7 7,8 2,6 0,39 0,05 10,8 5,6 0,2 16,6 65 2 1    
 1,18 2,27 1,23 5,3 4,9 0,95 0,12 1,64 8 8,5 3,3 0,23 0,04 12,1 4,7 0,1 16,9 72 1 1    
 1,26 2,24 1,25 5,8 5,1 0,85 0,10 1,46 9 8,5 3,5 0,29 0,04 12,3 4,4 0 16,7 74 0 1    
 1,19 2,40 1,30 5,7 5,0 0,72 0,10 1,24 7 10,2 4,6 0,31 0,04 15,2 4,5 0 19,7 77 0 1    
  2,4  4,9 3,8 5,24  9,03  3,0 1,0 0,30  4,3 12,0 8,6 24,9 17 67     

22  2,9  5,2 3,8 1,53  2,64  0,9 0,7 0,27  1,9 7,1 10,9 19,9 10 85     
  2,6  5,1 3,6 0,41  0,71  3,7 1,8 0,08  5,6 3,0 14,8 23,4 24 73     
  2,8   3,6 0,10  0,17  8,9 2,2 0,08  11,2 2,7 12,9 16,8 42 54     
  3,1  5,1 3,6 0,06  0,10  13,6 1,6 0,08  15,3 2,9 8,9 27,1 56 37     
 1,58 1,78 1,09 5,5 4,6 2,45 0,30 4,22 8 6,9 1,3 0,23 0,05 8,5 7,4 0,3 16,2 52 3     
 1,58 1,83 1,12 5,2 4,0 1,16 0,16 2,00 7 2,5 0,8 0,08 0,04 3,4 4,9 1,6 9,9 34 32     

23 1,91 1,77 1,16  4,2 0,66 0,03 1,14 7 2,0 1,2 0,05 0,04 3,3 3,8 1,1 8,3 40 25     
 2,39 1,75 1,23 5,3 4,2 0,46 0,06 0,79 8 1,6 1,5 0,04 0,04 2,7 3,6 1,4 7,7 35 34     
 2,13 1,74 1,18 5,5 4,3 0,32 0,03 0,55 11 1,3 1,6 0,05 0,34 2,7 3,5 1,2 7,4 36 31     
 4,46 2,12 1,73 4,9 3,8 2,39 0,25 4,12 10 1,6 1,0 0,23 0,09 2,9 12,0 6,6 21,5 13 69     
 3,96 2,05 1,63 4,9 3,8 2,00 0,14 3,45 14 0,8 0,13 0,06 1,0 11,5 7,0 19,5 5 88     

28 3,93 2,08 1,66 4,9 3,8 1,06 0,10 1,83 11 0,8 0,12 0,06 1,0 6,3 8,1 15,4 6 89     
 4,04 2,38 1,91 5,0 3,8 0,56 0,06 0,96 10 0,4 0,2 0,15 0,06 0,8 4,4 10,3 15,5 5 93     

 4,08 2,55 2,05 5,0 3,7 0,24 0,05 0,41 5 1,0 1,3 0,19 0,08 2,6 3,7 12,0 18,3 14 82     
 3,90 2,82 2,25 5,0 3,6 0,11 0,04 0,19 3 4,6 5,5 0,29 0,08 10,5 3,9 14,2 28,6 37 57     
 1,47 2,04 1,21 6,0 5,2 1,84 0,27 3,17 7 9,2 1,8 0,42 0,03 11,5 2,8 0 14,3 80 0 2    

33 1,81 1,96 1,26 5,2 4,2 0,56 0,18 0,96 3 2,9 1,9 0,13 0,04 5,0 2,0 1,1 8,1 62 18 <1    



 533 

 2,26 1,96 1,36 5,2 4,2 0,46 0,07 0,79 7 2,4 0,7 0,14 0,03 3,3 2,1 1,1 6,5 51 25 <1    
 2,27 1,97 1,36 5,2 4,2 0,36 0,06 0,62 6 1,8 0,2 0,10 0,05 2,2 2,2 1,5 5,9 37 41 1    
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TABELA 3.I – Continuação  Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-
lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20  
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

A-
reia 
fina  
0,2- 
0,05 
 mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

 
Argila  
<0,00
2 mm 

 
Argila 
natural 
% 

Grau 
de 
flocu-
lação 
% 

 
Silte   
 

Argila 

 
Eq.  
Umid. 

 
 
SiO2 

 
 
Al2O3 

 
 
Fe2O3 

 
 
TiO2 

 
 
P2O5 

  Estrada Guarapuava-Banha- 780975 A1 0-35 1 3 9 4 35 52 19 58 0,67 36 20,2 21,1 10,1 2,66  
CBHa  dos, a 17 km de Guarapuava.                   
marg. 35 Município de Guarapuava-PR. 780976 (B) -41 4 15 4 3 27 66 22 67 0,41 33 21,2 19,3 11,1 2,80  
  25°31’S e 51°18’WGr. Folha                   
  SG.22-V-D. 780977 B/C -56 7 29 15 12 49 24 0 100 2,04 40 17,1 18,1 15,8 2,58  
  Estrada Pinhão-Santa Clara a 780978 A1 0-20 0 0 6 2 17 75 28 63 0,23 40 19,7 24,1 17,4 2,93  
LBa  6,5 km da Vila São Sebastião, 780979 A31 -53 0 0 5 1 14 80 34 58 0,18 37 20,0 25,6 18,2 2,78  
A 38 entrar 100m a esquerda. Muni- 780980 A32 -75 0 0 4 1 14 81 35 57 0,17 38 19,5 25,8 18,4 2,87  
proem.  cípio de Pinhão 25°47’S e 780981 B 1 -94 0 1 5 2 13 80 4 95 0,16 38 19,7 29,6 20,2 3,00  
marg.  51°54’WGr. Folha SG.22-V-D. 780983 B 21 -116 0 0 5 1 14 80 0 100 0,18 40 22,1 30,8 19,2 2,81  
   780983 B22 -190+ 0 0 6 1 15 78 0 100 0,19 40 16,7 30,6 19,8 2,82  
  Km 287,5 da BR-373,Três Pi- 780882 A1 0-30 0 0 2 2 13 83 39 53 0,16 41 22,o 21,1 22,7 3,90  
LBRa  nheiros-Pato Branco. Municí- 780883 A3 -45 0 0 1 1 16 82 32 61 0,20 36 32,1 21,1 23,7 4,24  
A 39 pio de Mangueirinha-PR. 780884 B11 -68 0 0 1 1 13 85 59 81 0,15 37 24,4 21,6 23,7 3,98  
proem.  25°55’S e 52°24’WGr Folha 780885 B 12 -95 0 0 1 1 12 87 0 100 0,18 38 25,6 22,6 23,7 3,83  
marg.  SG.22-V-D. 780886 B2 -200+ 0 0 2 2 11 85 0 100 0,13 39 25,3 22,0 25,2 3,89  
   780887 C  0 0 15 15 45 25 4 84 1,80 32 5,7 25,9 35,7 5,10  
  A 37 km de Canoinhas na ro- 11 A1 0-20   23 19 21 37 1 97 0,56       
LVEa  dovia Mafra-Canoinhas.  12 A3 -34   10 21 23 46 1 98 0,50       
A mod. 46 Município de Mafra-SC.  13 B1 -44   5 30 25 40 3 93 0,62       
arg.  26°10’S e 50°06’WGr. Folha 14 B 21 -78   9 30 21 40 3 93 0,52       
  SG.22-Z-A. 15 B22 -98   6 31 24 39 3 93 0,61       
   16 B3 -160   4 51 21 24 1 96 0,87       
  Estrada Pirabeiraba-Campo  225 A1 0-12   13 8 55 24 1 94 2,29       
PVa  Alegre, a 15 km de 226 B1 -22   9 10 54 27 2 97 2,00       
A mod. 49 Pirabeiraba. Município de  227 B21 -48   9 12 48 31 1 97 1,54       
méd./  Joinville-SC. 26°11’S e. 228 B 22 -78   9 12 30 49 0 99 0,61       
arg.  49°00’WGr. Folha SG.22-Z-B.                   
  Estrada Joinville-Campo Ale- 85 A1 0-20   22 14 33 31 1 95 1,06       
LVd  gre, a 23 km de Joinville.   86 A3 -36   23 24 12 41 0 99 0,29       
A mod. 50 Município de Joinville-SC 87 B1 -50   25 25 11 39 1 98 0,29       
arg.  26°11’S e 49°02’WGr. Folha 88 B 2 -85   24 21 10 40 0 99 0,25       
  SG.22-Z-B.                   
  Estrada Mafra-Rio Negrinho 29 A1 0-10   8 3 11 78 7 91 0,14       
Ca Tb  (SC-21), a 7 km do entronca- 30 A3 -22   7 3 12 78 6 91 0,14       
A mod. 51 mento desta rodovia com BR- 31 (B)1 -33   6 2 15 77 8 90 0,19       
marg.  116. Município de Mafra-SC. 32 (B)21 -50   6 6 10 82 8 89 0,12       
  26°12’S e 49°47’WGr. Folha 33 (A) 22 -60   6 3 15 76 8 89 0,19       
  SG.22-Z-A. 34 (B)3 -97   5 6 8 81 8 89 0,09       
  Na rodovia BR-116, no trecho 23 A1 0-20   13 10 39 38 2 95 1,05       
  Mafra-Monte Castelo, a 17 km 24 A3 -38   16 6 35 43 4 89 0,81       
CHa Ta 52 da cidade de Mafra. Município 25 B1 -55   11 5 40 44 4 90 0,90       
arg.  de Mafra-SC. 26°12’S e 49°53’ 26 B 2 -85   9 6 36 49 12 76 0,73       
  WGr. Folha SG.22-Z-A. 27 B31 -106   2 4 41 53 15 71 0,77       
   28 B32 -120   1 2 57 40 10 73 1,42       
  Na estrada Irineópolis-Pôço 163 A1 0-21   6 30 45 19 1 96 2,36       
CHa Tb  Preto, a 5 km da cidade de Iri- 164 A3 -42   6 22 45 27 2 93 1,66       
méd. 58 neópolis. Município de Irineó- 165 B1 -55   6 12 46 26 1 94 1,76       
  polis-SC.26°16’S e 50°49’WGr. 166 B 21 -75   6 18 50 26 3 89 1,91       



 535 

  Folha SG.22-Z-A. 167 B22 -100+   5 16 50 29 1 95 1,71       
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g P Na+ 

Ca+2 Mg+2 

 
CE 

mmhos/ 

Equiv. 
de 

CaCO3 

 
Perfil 

N° 

 
Al2O3 
Fe2O3 

 
Ki 

 
Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% 

 
N 
% 

 
MO 
% 

 
 

C/N 
  

K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 

Al+3+S 
ppm % 

cm a % 
 3,23 1,63 1,25 4,5 3,8 3,85 0,33 6,64 12 0,6 0,13 0,03 0,8 13,3 6,4 20,5 4 89 2    

35 2,73 1,87 1,37 4,8 3,9 1,89 0,16 3,26 12 0,7 0,05 0,03 0,8 8,3 5,7 14,8 5 88 1    
 1,80 1,61 1,03 4,9 3,9 0,45 0,07 0,77 6 0,5 0,06 0,12 0,7 1,9 7,9 10,5 7 92 20    

 2,17 1,39 0,95 5,0 3,9 4,02 0,29 6,93 14 0,9 1,0 0,21 0,10 2,2 13,1 2,9 18,2 12 57 1    
 2,21 1,33 0,91 5,1 4,0 2,30 0,17 3,96 14 0,4 0,07 0,07 0,5 9,6 2,6 12,7 4 84 <1    
 2,20 1,29 0,88 5,0 4,1 2,03 0,15 3,50 14 0,4 0,04 0,06 0,5 8,8 2,3 11,6 4 82 <1    
 2,30 1,13 0,79 5,1 4,3 1,28 0,10 2,21 13 0,5 0,04 0,04 0,6 6,3 0,9 7,8 8 60 <1    

38 2,52 1,22 0,87 5,5 4,9 0,60 0,07 1,03 9 0,4 0,03 0,04 0,5 3,5 0,1 4,1 12 17 1    
 2,42 1,25 0,88 5,5 5,1 0,32 0,06 0,55 5 0,5 0,03 0,04 0,6 3,0 0,1 3,6 17 14 <1    
 1,46 1,84 1,09 4,4 3,8 3,30 0,29 5,69 11 0,9 0,19 0,06 1,2 12,2 6,9 20,3 6 85 3    
 1,40 1,86 1,08 4,5 3,8 2,23 0,19 3,84 12 0,1 0,08 0,05 0,2 8,0 6,0 14,2 1 97 <1    
 1,43 1,92 1,13 4,6 3,9 1,66 0,14 2,86 12 0,1 0,06 0,06 0,2 6,7 5,4 12,3 2 96 <1    
 1,50 1,93 1,15 4,6 4,0 1,26 0,12 2,17 11 0,1 0,06 0,05 0,2 5,5 5,0 10,7 2 96 <1    

39 1,37 1,96 1,13 5,1 4,3 0,47 0,09 0,81 5 0,1 0,07 0,05 0,2 3,6 1,6 5,4 4 89 1    
 1,14 0,37 0,20 5,1 6,2 0,09 0,04 0,15 2 0,1 0,04 0,59 0,7 0,9 0 1,6 44 0 5    
    5,0 4,1 1,62 0,13 2,7 12 1,2 0,1 - 1,3 7,6 2,4 11,3 11 64 1    
    5,0 4,1 1,32 0,11 2,2 12 1,0 0,1 - 1,1 7,6 2,4 11,1 9 68 1    
    5,0 4,1 1,20 0,10 2,1 12 0,8 0,1 - 0,9 7,6 2,4 10,9 8 72 1    

46    5,0 4,1 1,20 0,10 2,1 12 0,8 0,1 - 0,9 6,8 1,6 9,3 9 64 1    
    5,2 4,1 1,14 0,10 1,9 11 0,6 0 - 0,6 7,0 1,1 8,7 7 64 1    

    5,3 4,8 1,14 0,10 1,9 11 0,6 0 - 0,6 2,9 0,9 4,4 14 60     
    5,1 4,4 3,24 0,27 5,6 12 2,0 0,3 0,2 2,5 10,4 1,8 14,7 16 41 5    

49    5,0 4,3 2,00 0,16 3,4 12 1,4 0,1 0,1 1,6 8,6 1,9 12,1 13 54 2    
    5,0 4,0 1,02 0,10 1,8 10 1,2 0,1 0,1 1,4 6,4 2,0 9,8 13 58 2    
    4,9 3,9 0,06 0,03 0,1 2 0,8 0,1 0,1 1,0 5,2 2,1 8,3 12 67 1    
    4,8 4,3 5,04 0,42 8,7 12 0,9 0,4 0,1 1,4 13,0 0,9 15,3 9 39 11    

    5,0 4,6 4,80 0,38 8,3 12 0,9 0,4 0,1 1,4 12,0 0,6 14,0 10 30 11    
50    5,1 4,8 3,12 0,26 5,4 12 1,0 0,2 0,3 1,5 8,5 0,2 10,2 14 11 8    

    5,4 4,0 2,52 0,23 4,3 11 1,0 0,2 0,2 1,4 7,2 0,2 8,8 15 12 7    
    4,5 4,2 1,50 0,12 2,5 12 2,7 0,4 - 3,1 12,9 4,8 20,8 15 60 3    
    4,4 4,1 1,20 0,10 2,0 12 1,0 0,2 - 1,2 12,5 6,1 19,8 6 83 2    

51    4,4 4,1 0,90 0,10 1,5 9 0,9 0,1 - 1,0 12,3 5,8 19,1 5 85 2    
    4,4 4,1 0,38 0,04 0,6 9 0,4 0,1 - 0,5 12,1 5,8 18,4 3 92 1    

    4,3 4,0 0,38 0,04 0,6 9 0,4 0,1 - 0,5 11,1 5,1 16,7 3 91 1    
    4,3 4,0 0,18 0,03 0,3 6 0,4 0,1 - 0,5 9,0 4,8 14,3 3 90 1    
    4,4 3,9 3,30 0,28 5,6 11 2,0 0,2  2,2 14,2 7,3 23,7 9 76 8    
    4,5 3,8 1,95 0,17 3,3 11 1,0 0,1 - 1,1 14,0 7,3 22,4 5 86 2    

52    4,6 3,8 1,14 0,10 1,9 11 1,0 0,1 - 1,1 13,2 7,3 21,6 5 86 2    
    4,7 3,9 1,02 0,14 1,7 7 1,0 0,1 - 1,1 10,8 6,3 18,2 6 85 1    

    4,9 3,9 0,03 0,04 0,1 7 1,0 0,1 - 1,1 7,0 6,6 14,7 7 85 1    
    5,0 3,9 0,03 0,04 0,1 7 0,8 0,1 - 0,9 7,0 6,6 14,6 8 88 1    
    4,5 4,0 3,24 0,27 5,4 12 0,6 0,1 - 0,7 13,6 5,5 19,8 3 88 4    
    4,5 4,0 2,16 0,18 3,6 12 0,6 0,1 - 0,7 13,0 4,9 18,6 3 87 2    

58    4,6 4,0 2,10 0,18 3,5 11 0,6 0 - 0,6 11,2 4,6 16,4 3 88 2    
    4,6 4,1 2,04 0,17 3,4 12 0,6 0 - 0,6 10,2 3,3 14,1 4 84 2    

    4,6 4,1 2,04 0,17 3,4 12 0,5 0 - 0,5 9,1 3,3 12,9 4 86 2    
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-
lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20  
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

A-
reia 
fina  
0,2- 
0,05 
 mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

 
Argila  
<0,00
2 mm 

 
Argila 
natural 
% 

Grau 
de 
flocu-
lação 
% 

 
Silte   
 

Argila 

 
Eq.  
Umid. 

 
 
SiO2 

 
 
Al2O3 

 
 
Fe2O3 

 
 
TiO2 

 
 
P2O5 

LBRa  Na estrada Campo Erê-Mode- 110 A1 0-22   1 2 20 77 2 96 0,26       
A  lo, a 5 km da cidade de Campo 112 A3 -44   0 2 21 77 1 98 0,27       
proem. 64 Erê. Município de Campo Erê- 113 B1 -78   0 2 14 84 7 88 0,16       
marg.  SC. 26°27’S e 53°05’WGr.  108 B 21 -104   0 2 21 77 5 91 0,27       
  Folha SG.22-Y-A. 103 B22 -128   0 2 13 85 11 83 0,15       
   104 B3 -148+   0 3 10 87 0 99 0,11       
  13,5 km de Itaiópolis em dire- 80.1473 A 0-20 0 - 1 3 44 52 32 38 0,85 38,8 23,6 12,6 4,2 0,49 0,04 
PBa  ção a Dr Pedrinho, 500m antes 80.1474 B1 -33 0 - 1 2 41 56 48 14 0,73 39,3 26,6 13,9 4,8 0,54 0,03 
A mod. 66 do entroncamento para Papan- 80.1475 B2 -60 0 - 1 2 38 59 41 31 0,64 39,6 26,2 15,6 5,3 0,57 0,03 
arg./  duva. Município de Itaiópolis- 80.1476 B3 -73 0 - 1 2 34 63 45 29 0,54 40,2 30,5 16,4 5,0 0,53 0,03 
marg.  SC. 26°27’S e 49°53’WGr. Fo- 80.1477 C -90 2  4 1 1 37 61 42 31 0,61 40,7 30,8 17,4 5,4 0,54 0,03 
  lha SG.22-Z-A.                   
  Na estrada para Volta Grande 52 A11 0-35   10 22 41 27 1 95 1,51       
CHa  a 6 km do Rio Negrinho. Muni- 53 A12 -50   4 19 41 36 1 96 1,13       
Tb 67 cípio de Rio Negrinho-SC. 54 A31 -70   3 16 41 40 1 96 1,02       
arg.  26°27’S e 49°34’WGr. Folha 55 A 32 -83   2 15 39 44 2 94 0,88       
  SG.22-Z-A. 56 (B)1 -95   2 14 38 46 2 94 0,82       
   57 (B)2 -123   3 13 37 47 1 97 0,78       
   58 (B)3 -133   1 15 38 46 2 95 0,82       
  Estrada Vila Iratim-Fazenda    780902 A1 0-14 0 0 4 3 16 77 35 55 0,21 41 23,3 20,5 25,4 2,46  
CBa Tb  São Bento a 100 m à esquerda 780903 A3 -38 0 0 3 4 14 79 38 52 0,18 38 23,7 20,6 29,2 3,72  
A mod. 69 para a Serraria Reunidas.  780904 (B)2 -73 0 1 6 5 24 24 0 100 0,37 38 25,7 22,3 29,0 3,86  
marg.  Município de General Carneiro- 780905 (B)3 -90 0 0 3 7 35 35 0 100 0,64 40 27,7 21,3 30,3 3,16  
  PR. 26°28’S e 51°27’WGr.  780906 C -105+ 0 0 4 19  39 39 0 100 1,03 44 29,4 21,3 29,5 3,18  
  Folha SG.22-Y-B.                   
  Estrada Santa Cecília-Monte                   
Ca Ta  Castelo, entrando à direita a  41 A1 0-36   5 10 45 40 5 86 1,12       
A   2 km, na altura do km 182 da 42 (B)1 -57   6 11 39 44 6 87 0,88       
proem. 70 BR-116. Estrada secundária 43 (B)2 -75   5 12 33 50 6 87 0,66       
arg.  para Monte Castelo. Município 44 (B)3 -85   5 8 31 56 0 99 0,55       
  de Monte Castelo-SC. 26°30’S 45 C -125   0 0 0 0 0 0 0       
  e 50°19’WGr. Folha SG.22-Z-A                   
LVa   Estrada Volta Grande-Moema, 59 A11 0-30   11 42 11 36 5 87 0,30       
A  a 10 km de Volta Grande. Mu- 60 A12 -50   4 47 10 39 4 89 0,24       
proem. 71 nicípio  de Mafra-SC. 26°16’S 61 A 3 -60   3 47 11 39 2 95 0,28       
arg.  e 49°34’WGr. Folha SG.22-Z-A  62 B 1 -70   2 46 11 41 2 96 0,26       
   63 B2 -97   2 47 9 42 2 96 0,21       
   64 B3 -115   1 46 9 44 2 96 0,20       
  A 30 km de São Miguel D’Oes- 115 A1 0-23   2 8 57 33 2 85 1,72       
BV 75 te na estrada São Miguel D’ 116 A3 -36   2 7 68 23 11 49 2,95       
méd./  Oeste – Dionísio Cerqueira. 117 B2 -60   2 8 58 32 10 68 1,81       
arg.  Município de Guaciara-SC. 118 B3 -93   1 7 49 43 4 91 1,13       
  26°35’S e 53°30’WGr. Folha 119 C -118   1 6 57 36  13 65 1,58       
  SG.22-Y-A.                   
  A 57 km de Campo Erê, na es-                   
Re 81 trada Campo Erê - Pinhalzinho.                   
A mod.  Município de Modelo-SC. 114 A 0-18   2 9 60 29 8 73 2,06       
méd.  26°46’S e 53°04’WGr. Folha                   
  SG.22-Y-A.                   
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g V 
% 

100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
 

Equiv. 
de 
CaCO3 

Al+3 T     cm a % 

Perfil 
N° Al2O3 

Fe2O3 

Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ 
        

    4,8 4,2 3,24 0,30 5,4 11 3,8 0,1 - 3,9 10,0 3,5 17,4 22 47 2    
    5,0 4,1 1,56 0,13 2,6 12 3,9 0,3 - 4,2 10,0 3,1 17,3 24 42 4    

64    5,0 4,3 1,56 0,13 2,6 12 3,8 0,1 - 3,9 8,6 2,5 15,0 26 39 4    
    5,0 4,1 1,26 0,12 2,1 10 0,2 0,1 - 0,3 9,0 2,2 11,5 2 88 2    
    5,0 4,2 0,90 0,07 1,5 12 0,7 0,5 - 1,2 6,7 1,4 9,3 12 53 2    
    4,8 4,3 0,36 0,04 0,6 9 0,3 0,5 - 0,8 4,3 1,0 6,1 13 55 2    
 4,70 3,18 2,63 4,8 3,5 2,39 0,36 4,12 7 4,5 1,0 0,42 0,10 6,0 7,2 12,8 26,0 23 68 2    
 4,56 3,25 2,66 4,9 3,4 2,28 0,27 3,93 8 2,8 0,3 0,26 0,10 3,5 4,3 17,4 25,2 14 83 1    

66 4,62 2,86 2,35 4,8 3,5 1,20 0,14 2,07 9 2,2 0,5 0,27 0,08 3,1 3,4 18,9 25,4 12 86 1    
 5,14 3,16 2,65 5,0 3,6 0,96 0,14 1,65 7 1,0 0,1 0,30 0,09 1,5 3,3 23,7 28,5 5 94 1    
 5,05 3,01 2,51 5,0 3,7 0,58 0,13 1,00 4 0,9 0,32 0,08 1,3 1,8 26,4 29,5 4 95 1    
    4,3 4,0 4,56 0,38 12 12 1,1 0,1 - 1,2 13,6 5,7 20,5 6 82 4    
    4,4 4,0 3,84 0,34 11 11 0,5 0,1 - 0,6 12,8 5,7 19,1 3 90 2    
    4,5 4,1 2,04 0,18 11 11 0,2 0,1 - 0,3 11,6 4,6 16,5 1 93 2    

67    4,4 4,1 1,68 0,15 11 11 0,2 0,1 - 0,3 12,2 3,9 16,4 1 92 2    
    4,5 4,1 1,68 0,15 11 11 0,1 0,1 - 0,2 8,4 3,2 11,8 1 94 2    
    4,5 4,1 0,90 0,10 9 9 0,1 0 - 0,1 5,5 2,6 8,2 1 96 2    
    4,5 4,2 0,72 0,10 7 7 0,1 0 - 0,1 4,4 2,6 7,1 1 96 2    
 1,27 1,93 1,08 4,8 4,0 3,25 0,26 5,60 13 0,7 0,8 0,21 0,05 1,8 8,6 4,7 15,1 12 72 1    
 1,11 1,96 1,03 4,9 4,1 2,18 0,23 3,76 9 0,3 0,10 0,03 0,4 6,4 4,2 11,0 4 91 <1    
 1,21 1,96 1,07 5,2 4,2 0,61 0,21 1,05 3 0,2 0,07 0,05 0,3 3,9 2,2 6,4 5 88 <1    

69 1,10 2,21 1,16 5,2 4,2 0,35 0,06 0,60 6 0,2 0,06 0,07 0,3 3,1 4,0 7,4 4 93 <1    
 1,13 2,35 1,25 5,2 4,1 0,12 0,04 0,21 3 0,7 0,3 0,09 0,10 1,2 2,0 5,2 8,4 14 81 3    
    4,4 3,7 1,32 0,10 2,2 13 3,0 0,2 - 3,2 9,2 6,8 19,2 16 68 7    

70    4,7 3,8 0,90 0,07 1,5 12 3,0 0,2 - 3,2 9,2 6,8 19,2 16 68 6    
    4,9 3,9 0,72 0,07 1,2 10 2,0 0,2 - 2,2 8,9 6,8 17,9 12 75 5    
    4,8 3,9 0,54 0,05 0,9 10 1,3 0,2 - 1,5 10,0 8,1 19,6 7 84 4    
    - - - - - - - - - - - - - - - -    
    4,6 4,2 1,62 0,13 12 12 0,6 0,1 - 0,7 7,0 2,5 10,2 7 78 5    
    4,5 4,1 1,62 0,13 12 12 0,2 0,1 - 0,3 6,2 1,8 8,3 3 85 3    

71    4,5 4,1 1,20 0,10 12 12 0,1 0 - 0,1 6,0 1,3 6,0 1 92 2    
    4,6 4,1 1,20 0,10 12 12 0,1 0 - 0,1 6,0 0,9 7,0 1 90 2    
    4,6 4,1 0,18 0,02 9 9 0,1 0 - 0,1 3,4 0,6 4,1 2 85 2    
    4,6 4,2 0,18 0,02 9 9 0,1 0 - 0,1 3,3 0,6 4,0 2 85 2    
    6,3 5,3 1,74 0,14 2,9 12 7,0 0,1 - 7,1 2,4 0,3 9,8 72 4 11    

75    6,3 5,2 0,48 0,05 0,8 9 13,0 0,1 - 13,3 2,2 0,3 15,8 84 2 3    
    6,1 5,0 0,36 0,04 0,6 9 9,6 0,2 - 9,8 3,2 0,6 13,6 72 5 4    
    5,3 4,5 1,56 0,13 2,6 12 7,9 0,1 - 8,0 8,0 4,6 20,6 38 35 4    
    5,4 3,9 0,48 0,05 0,8 9 7,9 0,1 - 8,0 7,6 4,7 20,3 39 37 4    
                       

81    5,4 4,5 1,62 0,13 27 12 6,6 0,1 - 6,7 3,0 0,4 10,1 66 5 5    
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-
lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20  
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

A-
reia 
fina  
0,2- 
0,05 
 mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

 
Argila  
<0,00
2 mm 

 
Argila 
natural 
% 

Grau 
de 
flocu-
lação 
% 

 
Silte   
 

Argila 

 
Eq.  
Umid. 

 
 
SiO2 

 
 
Al2O3 

 
 
Fe2O3 

 
 
TiO2 

 
 
P2O5 

  Na BR-116 entre Santa Catari- 148 A1 0-14   13 12 29 46 6 86 0,63       
TVBa  na - Monte Castelo, a 33 km  149 A3 -23   5 14 30 51 8 84 0,58       
A 82 de Santa Cecília, entrando à 150 B1 -41   3 21 23 53 8 84 0,43       
proem.  esquerda (localidade Serra do 151 B21 -65   3 23 20 54 8 84 0,37       
arg.  Espigão). Município de Monte 152 B22 -82   1 17 17 65 10 85 0,26       
  Castelo-SC. 26°47’S e                    
  50°17’WGr. Folha SG.22-Z-A.                   
  Intendência Distrital de Herci- 83 A1 0-20   9 14 37 40 2 95 0,92       
TBHa  liópolis na estrada Herciliópo- 70 A3 -43   7 11 38 44 2 95 0,86       
marg. 84 lis-Palmas a 500 m do centro 76 B1 -55   3 7 39 51 3 93 0,76       
  de Herciliópolis. Município de 75 B21 -103   2 7 31 60 2 96 0,51       
  Água Doce-SC. 26°41’S e 97 B 22 -130   2 7 21 70 2 97 0,30       
  51°31’WGr. Folha SG.22-Y-B 74 B 3 -180   1 9 24 66 1 98 0,36       
   122 A1 0-46   0 2 26 72 0 99 0,36       
LRa  A 8 km de Descanso. Municí- 123 A3 -65   0 2 27 71 0 99 0,38       
A 85 pio de São Miguel D’Oeste- 120 B1 -94   0 2 12 86 2 97 0,13       
mod.  SC. 26°47’S e 53°30’WGr. 101 B 21 -150   0 1 9 90 3 96 0,10       
marg.  Folha SG.22-Y-A 102 B22 -205   0 2 5 93 4 94 0,05       
   121 B23 -250   0 2 19 79 1 97 0,24       
   99 B3 -270   0 2 18 80 4 93 0,22       
RHa  A 5 km de Vargem Bonita,                    
arg. 87 município de Catanduvas-SC. 94 A 0-20   3 3 56 38 2 94 1,47       
  26°54’S e 51°45’WGr. Folha                   
  SG.22-Y-B.                   
  Estrada Ibirama-Presidente 217 A1 0-13   37 19 15 29 2 95 0,51       
PVe Tb 96 Getúlio, a 9 km de Ibirama.  218 A3 -25   30 18 21 31 4 88 0,67       
A mod.  Município de Ibirama-SC. 219 B1 -35   27 18 23 32 6 81 0,71       
méd/.  27°03’S e 49°34’WGr. Folha 220 B 21 -55   22 13 22 43 7 84 0,71       
arg.  SG.22-Z-C. 221 B23 -70   16 11 21 52 9 82 0,40       
   23 A11 0-15   3 1 55 41 3 93 1,34       
TBHa 98 Estrada Joaçaba-Catanduvas, 43 A12 -45   4 1 44 51 3 94 0,86       
arg.  3 km antes de chegar a Catan- 39 A3 -75   3 1 46 50 1 97 0,92       
  duvas-SC. 27°02’S e 51°38’ 49 B 1 -105   2 1 47 50 6 89 0,94       
  WGr. Folha SG.22-Y-D. 52 B2 -145   2 1 46 51 1 98 0,90       
   9 B3 -200   2 2 46 50 4 92 0,90       
   50 C -220+   1 4 49 46 5 89 1,06       
PVa  Estrada Brusque - Ribeirão do 241 A1 0-14   8 18 40 34 3 91 1,17       
Tb  Ouro a 10 km de Brusque.  242 B1 -20   8 16 41 35 10 72 1,17       
A mod. 100 Município de Brusque - SC. 243 B2 -49   6 13 24 57 21 62 0,42       
arg.  27°09’S e 48°59’WGr. Folha 244 B 3 -110   4 9 15 72 18 75 0,20       
  SG.22-Z-D.                   
Ca Tb  BR-470 no trecho Apiuna - Rio 99 A1 0-12   21 23 20 36 2 94 0,59       
A mod. 104 do Sul, a 9 km do Rio do Sul.  100 A3 -42   18 23 20 39 12 70 0,51       
arg.  Município do Rio do Sul - SC 101 B1 -75   16 21 14 49 13 73 0,30       
  27°11’S e 49°35’WGr. Folha 102 B 21 -105   15 20 12 53 13 75 0,22       
  SG.22-Z-C. 103 B22 -135   12 15 10 63 11 81 0,15       
  Estrada Presidente Nereu - 213 A1 0-12   3 25 37 35 4 89 1,00       
Ca Tb  Lontra, a 12 km de Lontras. 214 (B)1 -28   2 27 36 35 6 82 1,00       
A mod. 108 Município de Lontra - SC. 215 (B)21 -60   2 28 28 42 10 76 0,66       
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arg.  27°15’S e 49°30’WGr. Folha 
Sg22-Z-D. 

216 (B)22 -87   2 27 28 43 13 70 0,65       
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

pH(1:2,5)  
N 

 
MO 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
Perfil 
N° 

Al2O3 

Fe2O3 

 
Ki 

 
Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% % % 

 
C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T % 

100.Al+3 

Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a  

Equiv. 
de Ca-
CO3% 

    5,2 4,8 5,82 0,50 9,7 11 10,0 0,7 - 10,7 8,4 0,3 19,4 55 28 23    
82    4,6 4,5 4,82 0,41 8,1 11 6,0 0 - 6,6 8,4 1,7 16,7 39 20 15    
    4,5 4,1 1,92 0,17 3,2 11 3,6 0 - 3,6 9,2 5,8 18,6 19 61 4    
    4,5 4,0 0,96 0,09 1,6 10 1,8 0 - 1,8 9,3 5,5 16,6 10 75 2    
    4,5 4,2 0,96 0,09 1,6 10 1,8 0 - 1,8 9,6 7,0 18,4 9 79 2    
    4,8 3,7 2,94 0,23 0,23 12 0,9 0,3 - 1,2 10,8 5,6 17,5 7 82 3    
    4,7 3,7 2,28 0,18 0,18 12 0,6 0,1 - 0,7 9,6 5,1 15,4 5 87 1    
84    5,0 3,9 1,62 0,13 0,13 12 0,7 0,1 - 0,8 9,8 4,9 15,5 5 85 1    
    5,0 3,8 0,72 0,08 0,08 9 0,7 0,1 - 0,8 7,9 5,0 13,7 6 86 1    
    4,6 3,7 0,48 0,07 0,07 6 0,5 0,1 - 0,6 7,7 5,2 13,5 4 89 1    
    4,6 3,7 0,36 0,06 0,06 6 0,5 0,1 - 0,6 4,8 5,4 14,0 4 90 1    
    4,5 3,9 1,20 0,10 2,0 12 1,1 0,1 - 1,2 9,6 4,4 15,2 8 78 3    
    4,6 4,0 0,90 0,07 1,5 13 0,8 0,1 - 0,9 7,7 3,7 12,3 7 80 2    
85    4,8 4,1 0,54 0,04 0,9 13 0,8 0,1 - 0,9 6,7 3,0 10,6 8 76 2    
    5,1 4,1 0,54 0,04 0,9 13 0,7 0,3 - 1,0 8,2 2,3 11,5 8 69 2    
    5,2 4,1 0,66 0,06 1,1 11 1,6 0,3 - 1,9 8,2 2,5 12,6 15 56 4    
    4,9 4,2 0,36 0,04 0,6 9 1,4 0,2 - 1,6 5,8 2,6 10,0 16 61 4    
    5,6 4,3 0,48 0,05 0,8 9 1,2 0,5 - 1,7 9,7 2,4 13,8 12 58 5    
                       
87    4,6 3,8 4,32 0,37 7,2 11 0,9 0,3 - 1,2 10,4 5,8 17,4 6 82 2    
                       
    5,8 4,7 1,50 0,13 2,6 11 6,0 0,1 0,1 6,2 2,5 0,5 9,2 67 7 4    
    5,8 4,7 0,78 0,09 8 8 6,0 0,1 0,1 6,2 3,0 0,6 9,8 63 8 2    
96    5,7 4,7 0,60 0,08 7 7 6,0 0,1 0,1 6,2 3,0 0,5 9,7 63 7 2    
    5,7 4,7 0,60 0,08 7 7 4,8 0 0,1 4,9 3,3 0,4 8,6 56 7 2    
    5,7 4,7 0,48 0,07 6 6 4,9 0 0,1 5,0 3,2 0,4 8,6 59 7 2    
    4,7 3,7 3,72 0,32 6,2 11 1,2 0,2 - 1,4 14,2 4,8 20,4 7 77 2    
    5,2 3,7 3,12 0,26 5,2 12 0,3 0,2 - 0,5 9,0 4,9 14,4 3 90 1    
    5,1 3,8 1,62 0,13 2,7 12 0,3 0,1 - 0,4 8,7 4,2 13,3 3 91 1    
98    5,2 3,9 1,20 0,10 2,0 12 0,3 0,1 - 0,4 9,2 3,5 13,1 3 89 1    
    5,8 4,0 0,60 0,08 0,5 7 0,3 0,1 - 0,4 4,0 1,4 5,8 6 77 1    
    5,0 4,1 0,48 0,05 0,8 9 0,2 0,1 - 0,3 4,0 1,4 5,7 5 82 1    
    5,6 3,9 0,42 0,03 0,7 14 0,5 0,1 - 0,6 5,5 1,9 8,0 7 75 1    
    4,7 3,5 1,80 0,13 3,1 13 2,0 0,3 0,1 2,4 10,1 3,5 16,0 15 59 3    
100    4,7 3,9 0,54 0,08 6 6 2,0 0,1 0,1 2,2 7,3 4,4 13,9 15 66 2    
    4,7 3,9 0,48 0,07 6 6 2,0 0,1 0,1 2,2 7,9 5,0 15,1 14 69 2    
    4,6 3,8 0,25 0,05 5 5 2,0 0,1 0,1 2,2 7,8 5,0 15,0 14 69 2    
    4,0 3,6 1,50 0,13 2,6 11 0,9 0,1 0 1,0 10,0 5,1 16,1 6 83 3    
    3,9 3,7 1,08 0,10 1,9 10 0,5 0,1 0 0,6 0,6 5,5 7,7 7 90 1    
104    3,9 3,7 1,08 0,10 1,9 10 0,4 0 0 0,4 7,7 5,2 13,3 3 92 1    
    4,0 3,8 0,60 0,08 1,0 7 0,2 0 0 0,2 7,7 5,5 13,4 1 96 0    
    4,0 3,8 0,30 0,06 0,5 5 0,2 0 0 0,2 9,0 6,6 15,8 1 97 0    
    4,8 3,9 3,90 0,29 6,7 13 1,2 0,2 0,1 1,5 14,5 7,7 23,7 6 83 6    
108    4,6 3,9 0,96 0,09 1,7 10 0,5 0,1 0,1 0,7 12,0 9,1 21,8 3 92 4    
    4,5 3,7 0,72 0,09 1,2 8 0,5 0,1 0,1 0,7 11,0 9,8 21,5 3 93 2    
    4,4 3,7 0,36 0,06 0,6 6 0,4 0,1 0,1 0,6 10,0 9,9 20,5 2 94 1    
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

 
Argila 
<0,00
2 mm 

Argi-
la 

nat. 
% 

Grau 
de 

flocu- 
lação 

% 

 
Silte  

Argila 

 
E-

quiv.U
mid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

Ca Ta  BR-470 no trecho Rio do Sul - 104 A1 0-20   9 10 21 60 19 68 0,35       
A  109 Pouso Redondo, a 5 km de 105 B1 -34   10 10 19 61 17 72 0,31       
proem.  Pouso Redondo. Município de 106 B2 -44   9 10 16 65 17 73 0,24       
marg.  Pouso Redondo - SC. 107 B3 -74   9 8 19 64 18 74 0,29       
  27°15’S e 49°53’WGr. Folha                   
  SG.22-Z-C.                   
HGPa  Na rodovia BR-470 (entronca- 77 A11 0-30   37 38 18 15 1 94 0,66       
Ta  mento da BR-116) a 19 km  76 A12 -53   32 37 13 18 1 94 0,72       
A 111 deste entroncamento em di- 79 A31 -70   34 38 11 17 1 95 0,64       
proem.  reção a Pouso Redondo. Muni- 80 A32 -80   31 32 10 27 1 96 0,37       
méd.  cípio de Ponte Alta-SC 81 B1 -95   20 31 21 28 5 82 0,75       
  27°18’S e 50°24’WGr .Folha 82 B 21 -105   21 31 20 28 2 93 0,71       
  SG.22-Z-C. 83 B22 -120   19 30 20 31 2 93 0,64       
   84 B23 -136   18 32 21 29 2 94 0,72       
LRd  A 20 km de Planalto na estra-  33717 A 0-35 0 0 2,4 3,5 29,6 64,5 42,3 34,4 0,46 33,1 25,14 18,63 23,60 4,49 0,23 
A   da Planalto-Nonoai. Municí- 33718 B1 -70 0 0 2,0 2,6 21,0 74,4 0 100 0,28 35,4 26,96 22,07 21,70 4,31 0,21 
proem. 114 pio deNonoai-RS. 28°23’S e  33719 B 2 -140 0 0 1,6 2,3 20,4 75,7 0 100 0,27 36,1 27,88 22,79 21,25 4,20 0,21 
marg.  52º53’WGr. Folha SG.22-Y-C. 33720 B3 200 0 0 1,4 2,0 17,8 78,8 0 100 0,22 37,8 29,81 24,70 20,08 2,97 0,21 
  A 10 km de Otacílio Costa, na 203 A1 0-24   1 27 12 60 2 96 0,20       
CHa Tb 120 estrada que da acesso a rodo- 204 A3 -35   1 27 11 61 3 94 0,18       
marg.  via SC-23. Município de  205 B1 -49   1 26 8 65 7 89 0,12       
  Lages. SC. 27°27’S e  206 B 2 -65   1 26 8 65 6 91 0,12       
  50°09’WGr. Folha SG.22-Z-C. 207 B 3 -100+   1 27 3 69 3 95 0,04       
Re  A 2 km de Gaurama, na estra- 33279 Ap 0-40 8 8 32,5 19,2 38,8 9,5 5,4   21,4 20,90 11,57 17,78 2,96 0,25 
A 125 da Gaurama-Viadutos. Municí- 33230 C -54   41,3 17,6 33,6 7,5 7,5   24,2 26,38 15,87 21,54 4,04 0,21 
chern.  pio de Gaurama-RS. 27°05’S e                   
mod.  52°04’WGr. Folha SG.22-Y-D.                   
PVa Tb  Na BR-101, imediações da 125 A1 0-16   51 12 10 27 8 69 0,37       
A mod. 133 Praia Comprida. Município de 126 B1 -35   32 14 24 30 12 62 0,71       
méd./  São José-SC. 27°35’S e 127 B 2 -64   24 8 29 39 14 65 0,74       
arg.  48°39’WGr. Folha SG.22-Z-D. 128 B 3 -110   19 6 20 55 1 97 0,36       
CAa Ta   Estrada Rancho Queimado-Al-  187 A1 0-10   8 8 34 50 1 97 0,68       
A mod. 137 fredo Wagner, a 2 Km de Ran- 188 B1 -22   7 5 30 58 8 85 0,51       
marg.  cho Queimado. Município de 189 B21 -47   5 4 19 72 11 85 0,26       
  Rancho Queimado-SC.   190 B22 -92   5 4 17 74 13 82 0,22       
  27º40’S e 49°01’WGr. Folha                    
  SG.22-Z-D.                   
CAa Ta  Ao lado do cemitério municipal 200 A1 0-15   12 18 36 34 1 97 1,05       
A 138 de Alfredo Wagner. Município  201 A3 -28   12 21 32 35 7 80 0,91       
proem.  Alfredo Wagner-SC. 27°41’S e 202 B 1 -53   11 22 26 41 9 78 0,63       
arg.  49°21’WGr. Folha SG.22-Z-D. 203 B 2 -80   10 22 14 54 9 82 0,25       
  Na estrada Cerro Negro-Anita 214 A1 0-13   7 4 42 47 6 88 0,68       
LBCa  Garibaldi, a 3 Km de Cerro 215 A3 -23   6 4 22 68 3 95 0,33       
A 147 Negro. Município de Campo 216 B1 -34   5 3 21 71 6 92 0,29       
proem.  Belo do Sul-SC. 27°48’S e 217 B 21 -50   3 3 21 73 3 71 0,28       
marg.  50°54’WGr. Folha SG.22-SC. 218 B 22 -65   2 3 22 72 8 71 0,30       
   219 B3 -110+   2 3 25 70 8 89 0,33       
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

pH(1:2,5)  
N 

 
MO 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
100.Al+3 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 

Equiv. de 
CaCO3 

 
Perfil 

N° 
Al2O3 

Fe2O3 

 
Ki 

 
Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% % % 

 
C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T % Al+3+S   cm a % 

    3,8 3,6 1,62 0,13 2,8 12 0,2 0 0,8 14,8 9,8 25,4 3 92 1    
109    4,0 3,7 1,08 0,10 1,9 10 0,2 0 0,8 14,2 9,9 24,9 3 92 1    
    4,1 3,8 1,02 0,10 1,8 10 0,1 0 0,5 12,9 9,8 23,2 2 95 0    
    4,2 3,8 1,02 0,10 1,8 10 

0,6 
0,6 
0,4 
0,4 0,1 0 0,5 12,9 9,9 23,3 2 95 0    

    4,5 4,1 0,84 0,10 1,4 8 0,1  0,3 8,0 3,5 11,8 2 92 6    
    4,4 4,1 0,84 0,10 1,4 8 0  0,1 6,8 3,4 10,3 1 97 6    
111    4,4 4,1 0,83 0,10 1,3 8 0  0,1 6,1 3,2 9,4 1 96 5    
    4,4 4,1 0,54 0,06 0,9 9 0  0,1 4,0 3,2 7,3 1 96 3    
    4,4 4,1 0,48 0,06 0,8 8 0  0,1 4,0 3,2 7,3 1 96 3    
    4,5 4,2 0,18 0,03 0,3 6 0  0,1 4,5 3,2 7,8 1 96 3    
    4,5 4,2 0,18 0,03 0,3 6 0  0,1 4,3 3,2 7,6 1 96 2    
    4,6 4,2 0,12 0,02 0,2 6 

0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 0  0,1 3,5 3,2 6,8 1 96 2    

 1,24 2,29 1,27 5,0 3,9 1,38 0,19 2,38 7,3 3,96 0,61 0,19 0,03 4,79 7,01 11,80 41  2,2    
114 1,60 2,08 1,28 5,0 3,9 0,76 0,10 1,31 7,6 2,50 0,59 0,11 0,03 3,23 6,38 9,61 34  1,7    
 1,68 2,08 1,30 4,9 4,0 0,68 0,09 1,17 7,6 2,79 0,78 0,15 0,02 3,74 5,46 9,20 41  2,2    
 1,93 2,05 1,35 4,9 4,2 0,44 0,06 0,76 7,3 2,68 0,65 0,03 0,02 3,38 4,63 8,01 42  1,7    
    4,7 4,1 1,98 0,17 3,3 11 0,3 0,1 - 0,4 12,5 7,2 20,1 2 94 4    
    4,7 4,2 0,96 0,09 1,6 10 0,3 0 - 0,2 11,2 6,4 17,9 1 95 4    
120    4,7 4,2 0,78 0,08 1,3 9 0,3 0 - 0,3 10,8 6,4 17,5 1 95 4    
    4,8 4,7 0,78 0,08 1,3 9 0,3 0 - 0,3 10,0 5,5 15,8 2 94 4    
    4,7 4,4 0,72 0,08 1,2 9 0,4 0 - 0,4 10,7 6,7 17,8 2 94 4    
 1,02 3,07 1,55 6,5 5,4 1,47 0,23 2,53 6,4 16,82 2,07 0,15 0,03 19,07 2,63 21,70 88  3,9    
125 1,16 3,83 1,52 6,9 5,7 0,34 0,05 0,59 6,8 16,43 2,39 0,29 0,04 19,15 1,25 20,40 92  6,1    
                       
                       
    5,5 4,3 1,50 0,13 2,6 11 2,2 0,1 0,1 2,4 3,3 0,6 6,3 38 20 3    
133    5,3 4,2 0,42 0,06 0,7 7 0,8 0,1 0,1 1,0 3,0 1,5 5,5 18 60 2    
    5,2 4,2 0,42 0,06 0,7 7 0,8 0 0,1 0,9 3,7 2,3 6,9 13 71 1    
    5,1 4,2 0,42 0,06 0,7 7 0,6 0 0,1 0,7 3,8 2,3 6,8 10 76 0    
    5,5 4,0 2,16 0,18 3,7 12 3,0 0,4 0,1 3,5 9,6 5,2 18,3 19 59 2,0    
137    5,2 4,0 1,14 0,10 2,0 11 1,2 0,2 0,1 1,5 9,8 7,6 18,9 7 83 1,5    
    5,1 4,0 0,72 0,09 1,2 8 1,2 0,2 0,1 1,5 10,4 7,6 19,5 6 83 1,0    
    5,1 3,9 0,48 0,07 0,8 6 1,2 0,2 0,1 1,5 10,8 7,6 19,9 6 83 1,0    
    5,0 4,0 2,10 0,18 3,6 11 0,7 0,1 0,1 0,9 8,8 5,3 15,0 6 85 2    
138    4,8 4,0 1,02 0,10 1,8 10 0,5 0,1 0 0,6 8,8 5,1 14,5 4 91 1    
    4,7 4,0 1,02 0,10 1,8 10 0,5 0,1 0 0,6 9,6 6,0 16,2 3 90 1    
    4,7 3,8 0,54 0,08 6 6 0,5 0,1 0 0,6 10,1 6,0 16,7 3 90 1    
    5,1 4,5 2,52 0,23 4,2 11 0,6 0,1 - 0,7 13,1 30 16,8 4 81 1    
147    5,0 4,5 2,40 0,21 4,0 11 0,7 0,1 - 0,8 12,4 4,9 18,1 4 85 1    
    5,0 4,5 1,62 0,14 2,7 10 0,7 0,1 - 0,8 11,6 4,9 17,3 4 85 1    
    5,1 4,5 1,02 0,13 1,7 8 0,6 0,1 - 0,7 10,4 4,9 16,0 4 85 1    
    5,1 4,5 0,84 0,10 1,4 8 0,4 0,1 - 0,5 9,6 4,9 15,0 3 90 1    
    5,1 4,5 0,83 0,10 1,3 8 0,4 0,1 - 0,5 9,0 4,5 14,0 3 90 1    
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

Horizontes Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 
 
 
 
Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 

 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-
lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20  
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina  
0,2- 
0,05 
 mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

 
Argila  
<0,00
2 mm 

 
 
 

Argi-
la 

na-
tural 

% 

 
Grau 
de 

flocu- 
lação 
% 

 
 

Silte 
 

Argila 

 
 
E-
quiv.U
mi-
dade 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 

  No km 20 da estrada Getúlio  33.609 A1 0-20 0 0 1,6 1,4 28,2 68,8 40,8 40,7 0,41 36,3 23,65 19,79 24,11 4,83 0,20 
TBRla  Vargas-Áurea. Município de 33.610 B21 -45 0 0 0,9 0,8 22,5 75,8 3,2 95,7 0,29 37,9 26,07 21,58 23,95 4,41 0,17 
A mod. 148 Getúlio Vargas-RS. 27°18’S e 33.611 B 22 -85 0 0 1,2 1,0 22,9 74,9 0 100 0,30 37,3 25,04 21,23 24,49 4,70 0,17 
marg.  52°08’WGr. Folha SG.22-YD. 33.612 B 31 -125 0 0 0,6 0,6 17,4 81,4 0 100 0,21 40,6 28,44 23,34 22,51 4,17 0,19 
    B32 -200+ 0 0 0,6 0,6 19,6 79,2 0 100 0,25 40,6 28,31 23,48 23,35 4,59 0,20 
Ca  Na estrada para São Joaquim, 222 Ap 0-26   4 20 29 47 4 91 0,61       
Tb  a 7 km de Lages (saída no 223 A3 -46   4 21 25 50 4 92 0,50       
proem. 150 Bairro Coral). Município de 224 (B)1 -66   5 22 14 59 9 85 0,23       
arg.  Lages-SC. 27°49’S e 50°14’ 225 (B) 2 -104   4 22 14 60 6 90 0,23       
  WGr. Folha SG.22-Z-C. 226 (B)3 -150+   3 23 15 59 9 85 0,25       
  Estrada Lages-Santa Cecília, 80.1613 Ap 0-20 0 - 10 12 18 60 32 47 0,30 31,2 20,3 18,6 16,9 3,62 0,13 
  a 1,9 km da entrada para La-  80.1614 A3 -36 0 3 11 11 17 61 40 34 0,28 30,2 21,1 19,7 17,7 3,80 0,11 
TBa  ges e São Joaquim (BR-116). 80.1615 B1 -63 - 2 10 11 17 62 52 16 0,27 31,5 21,3 19,2 16,9 3,75 0,12 
A mod. 151 Altura do km 250 da BR-116. 80.1616 B21 -93 7 6 6 12 32 50 0 100 0,64 38,0 27,2 21,1 20,2 4,78 0,31 
marg.  Município de Lages-SC 80.1617 B22 -135 2 2 6 9 22 63 0 100 0,35 37,3 26,3 23,4 20,1 3,99 0,20 
  27°46’S e 50°22’WGr. Folha 80.1618 B 31 -165 0 1 5 8 22 65 0 100 0,34 37,0 26,1 23,4 19,2 3,62 0,18 
  SG.22-Z-C. 80.1619 B32 -220 4 1 6 9 22 63 0 100 0,35 35,4 26,0 22,3 19,2 3,96 0,16 
   80.1620 C -260+ 42 1 3 16 38 43 0 100 0,88 40,0 29,3 23,1 23,0 5,70 0,30 
 
BV 
méd./ 
arg. 

 
152 

Na estrada Rondinha-Ronda 
Alta, próximo a Rondinha. 
Município de rondinha-RS. 
27o49’S e 54o53’WGr. Folha 
SG.22-ZC 

33703 
33704 
33705 

Ap 
A3 
B2 

0-25 
-48 
-90 

0 
3 
0 

1 
5 
1 

26 
22 
11 

16 
15 
13 

40 
40 
36 

18 
23 
39 

6 
12 
23 

66 
50 
17 

2,22 
1,73 
0,92 

25 
23 
37 

11,2 
12,0 
22,1 

5,3 
6,0 
12,3 

24,5 
24,4 
21,3 

7,99 
8,97 
6,28 

0,33 
0,23 
0,20 

 
CHa 
Ta 
arg. 

 
 
155 

Na estrada para Lages, a 1,5 
km antes de Santa Clara 
(entroncamento para Urubici). 
Município de Bom Retiro-SC. 
27o50’S e 49o34’WGr. Folha 
SG.22-Z-C. 

95 
96 
97 
98 
99 
100 

A1 
A3 
(B)1 
(B)2 
(B)3 
C 

0-30 
-39 
-47 
-62 
-72 
-110 

  14 
14 
13 
12 
10 
11 

18 
18 
16 
16 
17 
16 

33 
37 
40 
36 
30 
34 

35 
31 
31 
36 
43 
39 

2 
1 
2 
3 
11 
11 

93 
95 
94 
92 
72 
70 

0,94 
1,19 
1,29 
1,00 
0,67 
0,87 

      

38 
38 

27,1 
29,1 

10,8 
12,8 

24,06 
24,11 

3,73 
3,84 

0,29 
0,28 

      
      

 
Re A 
chern. 
méd. 

 
 
161 

A 3 km de Porto Lucena, na 
entrada Porto Lucena-Santo 
Cristo. Município de Porto 
Lucena-RS. 27o51’S e 
54o59WGr. Folha SG.21-Z-D. 

34029 
34030 

A 
R 

0-20 
-110+ 

32 9 14 
15 

14 
19 

62 
41 

11 
15 

9 
14 

23 
8 

5,63 
2,73 

      
1 
4 
3 
3 
2 

96 
91 
91 
91 
93 

2,05 
0,53 
0,78 
0,86 
0,83 

      

      
      
      
      

 
CAHa 
Ta 
arg. 

 
 
162 

Na estrada para Bom  Retiro, a 
16 km da cidade de Urubici. 
Município de Urubici-SC. 
27o54’S e 49o34’WGr. Folha 
SG.22-Z-C. 

143 
144 
145 
146 
147 

A1 
A3 
B1 
B2 
B3 

0-14 
-22 
-30 
-50 
-100+ 

  20 
20 
17 
16 
16 

19 
20 
17 
17 
16 

41 
21 
29 
31 
31 

20 
39 
37 
36 
37 

   

      

 
LBRa 
A mod. 
arg. 

 
 
163 

Na BR-116, a 9 km do entron-
camento (acesso sul) em 
direção a Vacaria. Município de 
Lages-SC. 27o54’S e 
50o23’WGr. Folha SG.22-Z-C. 

230 
231 
232 
233 
234 

A1 
A3 
B1 
B21 
B22 

0-10 
-21 
-49 
-86 
-130+ 

  3 
2 
2 
2 
2 

4 
4 
3 
3 
4 

38 
40 
37 
36 
36 

55 
54 
58 
59 
58 

6 
7 
8 
2 
1 

89 
87 
86 
97 
98 

0,69 
0,74 
0,63 
0,61 
0,62 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Equiv. 

de CaCO3 
Perfil 

N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% 

 
N 
% 

 
MO 
% 

 

C/N 
Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

 
P 

ppm 

 
Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 

cm a 
% 

 
 
148 

1,29 
1,41 
1,36 
1,63 
1,58 

2,03 
2,05 
2,01 
2,07 
2,05 

1,14 
1,20 
1,16 
1,28 
1,25 

4,9 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 

4,0 
4,0 
4,1 
4,1 
4,1 

2,08 
1,14 
0,83 
0,70 
0,43 

0,20 
0,11 
0,08 
0,07 
0,05 

3,58 
1,96 
1,43 
1,21 
0,74 

10,4 
10,4 
10,4 
10,0 
8,6 

1,11        0,26 
0,47        0,13 
0,38        0,19 

0,28 
0,26 

0,10 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 

0,02 
0,01 
0,02 
0,02 
0,02 

1,49 
0,64 
0,61 
0,32 
0,30 

11,81 
9,36 
8,38 
8,23 
7,05 

13,30 
10,00 
8,99 
8,55 
7,35 

11 
6 
7 
4 
4 

 1,3 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

   

 
 
150 

   4,8 
4,8 
5,0 
4,6 
4,8 

4,4 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 

1,62 
1,26 
0,90 
0,54 
0,42 

0,13 
0,10 
0,09 
0,07 
0,06 

2,7 
2,1 
1,5 
0,9 
0,7 

12 
12 
10 
7 
7 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 

0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

- 
- 
- 
- 
- 

0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,4 

10,9 
10,9 
8,9 
8,4 
8,0 

4,5 
4,5 
4,3 
4,3 
4,3 

16,1 
16,0 
13,8 
13,3 
12,7 

4 
4 
4 
4 
3 

86 
81 
87 
87 
91 

1 
1 
1 
1 
1 

   

 
 
 
151 

1,73 
1,75 
1,78 
1,64 
1,83 
1,91 
1,82 
1,52 

1,86 
1,82 
1,89 
2,20 
1,91 
1,90 
1,99 
2,16 

1,18 
1,16 
1,21 
1,36 
1,23 
1,24 
1,28 
1,32 

5,0 
5,0 
5,1 
5,5 
5,6 
5,5 
5,5 
5,5 

4,1 
4,1 
4,1 
4,3 
4,3 
4,3 
4,2 
4,1 

2,13 
1,54 
1,18 
0,46 
0,38 
0,23 
0,20 
0,14 

0,18 
0,15 
0,12 
0,07 
0,07 
0,06 
0,06 
0,04 

3,67 
3,65 
2,03 
0,79 
0,65 
0,40 
0,34 
0,24 

12 
10 
10 
7 
5 
4 
3 
4 

0,6 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,2 
0,3 
0,5 

0,14 
0,06 
0,04 
0,04 
0,03 
0,04 
0,04 
0,07 

0,04 
0,03 
0,02 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,04 

0,8 
0,3 
0,2 
0,3 
0,5 
0,3 
0,4 
0,6 

8,0 
6,5 
6,1 
5,1 
4,8 
4,3 
4,5 
4,4 

3,9 
3,5 
3,4 
3,0 
2,3 
2,0 
2,4 
4,3 

12,7 
10,3 
9,7 
8,4 
7,6 
6,6 
7,3 
9,3 

6 
3 
2 
4 
7 
5 
5 
6 

83 
92 
94 
91 
82 
87 
86 
88 

1 
<1 
<1 
4 
4 
4 
3 
7 

   

 
 
 

 
152 

0,34 
0,39 
0,90 

3,63 
3,38 
3,49 

0,91 
0,94 
1,45 

5,9 
5,6 
6,7 

5,0 
5,1 
5,5 

1,65 
1,08 
0,59 

0,15 
0,11 
0,08 

2,84 
1,86 
1,02 

11 
10 
7 

1,65 
11,4 
16,1 

2,0 
2,0 
4,0 

0,08 
0,06 
0,04 

0,03 
0,03 
0,04 

12,7 
13,4 
20,0 

5,0 
3,7 
2,6 

0 
0 
0 

17,7 
17,0 
22,8 

72 
79 
89 

0 
0 
0 

3 
2 
1 

  

 
 
 
155 

   4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 
4,1 

3,8 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

1,38 
1,38 
0,90 
0,90 
0,36 
0,36 

0,11 
0,11 
0,09 
0,09 
0,07 
0,07 

2,3 
2,3 
1,5 
1,5 
0,6 
0,6 

12 
12 
10 
10 
5 
5 

0,7 
0,1 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 

10,8 
9,0 
7,7 
7,4 
7,6 
7,4 

6,4 
6,2 
6,2 
6,3 
7,2 
7,6 

18,0 
16,0 
14,7 
14,5 
15,6 
15,7 

4 
5 
5 
5 
5 
4 

88 
88 
89 
88 
90 
91 

6 
4 
4 
4 
2 
2 

   

 
161 

0,70 
0,83 
 

4,25 
3,87 

1,76 
1,76 

5,8 
6,0 

4,7 
4,7 

2,20 
0,93 

0,25 
0,10 

3,79 
1,60 

9 
9 

33,0 
32,9 

5,4 
6,7 

0,56 
0,45 

0,04 
0,07 

39,0 
40,1 

6,6 
5,6 

0,2 
0,2 

45,8 
45,8 

85 
88 

0 
0 

31 
34 

   

 
 
162 

   4,1 
4,1 
4,3 
4,3 
4,4 
 

3,9 
3,8 
4,0 
4,0 
4,0 

3,30 
1,80 
1,56 
0,90 
0,30 

0,26 
0,17 
0,13 
0,10 
0,04 

5,5 
3,0 
2,6 
1,5 
0,5 

12 
10 
12 
9 
7 

4,8 
0,4 
0,4 
4,4 
0,4 

0,3 
0,1 
0,1 
0 
0 

- 
- 
- 
- 
- 

5,1 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 

12,5 
13,5 
11,2 
10,0 
4,8 

3,5 
5,8 
5,8 
5,0 
2,8 

21,1 
19,8 
17,5 
15,4 
8,0 

24 
2 
3 
2 
5 

40 
92 
92 
92 
87 

8 
2 
2 
2 
2 
 

   

 
 
163 

   4,8 
4,7 
4,8 
5,4 
5,6 

4,4 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 

3,60 
3,30 
2,10 
0,60 
0,42 

0,32 
0,28 
0,18 
0,07 
0,06 

6,0 
5,5 
3,5 
1,0 
0,7 

11 
11 
11 
8 
7 

2,8 
2,8 
0,8 
0,6 
0,5 

0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 

- 
- 
- 
- 
- 

3,1 
3,0 
0,9 
0,7 
0,6 

9,6 
10,6 
11,0 
9,4 
8,9 

2,0 
2,2 
2,2 
2,2 
2,0 

14,7 
15,8 
14,1 
12,3 
11,5 

21 
18 
6 
5 
5 

39 
42 
70 
75 
76 

0 
0 
0 
1 
1 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

 
HORIZONTES 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 
 
 
 
 

SOLO 

 
 
 
 

PERFIL 
Nº 

 
 
 
 

LOCALIZAÇÃO 

 
 
 
 

PROT. 
LAB. 

 
 

Símbo- 
lo 

 
 

Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

A-
reia 
fina 

0,2- 
0,05 
mm 

 
Silte 
0,05-
0,002 
mm 

 
Argila 
<0,00
2 mm 

 
 
 

Argila 
nat. 
% 

 
 

Grau 
de   

flocu- 
lação 

% 

 
 
 

Silte 
Argila 

 
 

E-
quiv.U
mid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

 
BV 
arg. 

 
 
164 

A 5 km de Sananduva na 
estrada para Marcelino Ramos. 
Município de Sananduva-RS. 
27o24’S e 51o50’WGr. Folha 
SG.22-Y-D. 

33615 
33616 
33617 
33618 
33619 

Ap 
A3 
B21 
B22 
C 

0-25 
-55 
-75 
-120 
-140 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
- 
0 
0 

8,6 
10,7 
2,8 
1,1 
8,7 

3,2 
3,2 
2,2 
5,5 
16,7 

54,3 
41,3 
24,8 
29,5 
33,6 

33,9 
44,8 
70,2 
63,9 
41,0 

22,0 
35,5 
39,4 
0,2 
0,2 

35 
21 
44 
99 
99 

1,60 
0,92 
0,35 
0,46 
0,82 

29,0 
32,0 
43,9 
48,1 
44,9 

19,33 
21,38 
30,06 
33,04 
34,05 

11,55 
14,21 
19,84 
22,47 
21,78 

31,06 
30,26 
24,43 
22,26 
22,35 

0,50 
0,45 
0,21 
0,15 
0,20 

0,18 
0,16 
0,13 
0,14 
0,16 

 
CHa Ta 
méd. 

 
 
168 

Estrada municipal para Santa 
Terezinha. A 1 km da cidade de 
Urubici. Município de Urubici-
SC. 27o59’S e 49o33’WGr. 
Folha SG.22-Z-C. 

101 
102 
103 
104 
105 

A1 
A3 
(B)1 
(B)21 

(B)3 

0-20 
-33 
-44 
-64 
-110 

  17 
18 
15 
15 
15 

30 
32 
27 
28 
27 

30 
26 
30 
30 
42 

23 
24 
28 
27 
16 

2 
2 
8 
6 
1 

91 
93 
71 
76 
92 

1,30 
1,08 
1,07 
1,11 
2,56 

      

 
 
 

TABELA 3.I – Continuação Lab.: SNLCS e LASMC-SC 

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g  

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T V 

CE 
mmhos/ 

Eq.  
de CaCO3 

Perfil 
N° 

Al2O3 
 

Fe2O3 

Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

        % 

100.Al+3 
 

Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

cm a  % 
 
 
164 

0,58 
0,74 
1,27 
1,58 
1,46 

2,85 
2,56 
2,58 
2,50 
2,66 

1,05 
1,08 
1,44 
1,53 
1,58 

6,0 
6,0 
5,6 
5,4 
5,4 

5,2 
5,1 
4,8 
4,1 
3,9 

1,62 
0,84 
0,88 
0,55 
0,34 

0,18 
0,12 
0,10 
0,07 
0,05 

2,79 
1,44 
1,52 
0,95 
0,59 

9,0 
7,0 
8,8 
7,9 
6,8 

10,27 
8,93 
10,10 
8,22 
7,99 

2,35 
2,65 
4,25 
4,18 
4,90 

0,44 
0,09 
0,08 
0,09 
0,08 

0,02 
0,02 
0,03 
0,05 
0,08 

13,08 
11,69 
14,46 
12,54 
13,05 

3,87 
3,45 
3,86 
6,24 
8,04 

16,95 
15,14 
18,12 
18,78 
21,09 

77 
77 
71 
67 
62 

 2 
1 
<1 
<1 
1 

   

 
 
168 

   4,2 
4,2 
4,2 
4,2 
4,2 

3,9 
3,9 
3,9 
4,0 
4,0 

1,86 
1,20 
0,84 
0,38 
0,30 

0,16 
0,10 
0,07 
0,04 
0,04 

3,1 
2,0 
1,4 
0,6 
0,5 

11 
12 
12 
9 
7 

0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 

0,1 
0,1 
0,1 
0 
0,1 

- 
- 
- 
- 
- 

0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,7 

8,3 
7,5 
6,1 
5,8 
5,6 

4,7 
0,7 
4,7 
5,7 
6,1 

13,7 
12,9 
11,5 
12,1 
12,3 

5 
5 
6 
5 
5 

87 
50 
87 
90 
89 

6 
5 
5 
4 
3 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 
 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

  A 8 km de Bateias de Cima  A1 0-10 0 5,2 2,2 11,5 29,7 13,8 10,8 20,1 13,5 
PVLa  em direção a Postema. Muni- A3 -25 0 0 2,0 5,8 21,1 9,9 11,4 18,8 11,6 
A mod 41 cípio de Campo Alegre-SC. B1 -50 0 0,6 2,9 8,1 22,0 9,5 8,4 17,7 11,7 
arg.  26o02’S e 49o09’WGr. Folha B21 -75 0 0 2,4 6,5 21,4 9,4 10,5 17,2 10,8 
  SG.22-Z-B. B22 -110 0 0 3,5 7,8 22,4 9,7 8,1 16,8 11,1 
   B3 -160 0 0 2,4 7,6 24,9 11,5 11,9 18,4 12,1 
  Estrada que liga a BR-280 à A1 0-30 0 0 0,1 0,0 9,9 3,1 41,8 49,9 44,0 
LEa A  Canivete na localidade de  B1 -60 0 0 0,1 0,1 8,8 4,5 33,4 50,0 43,4 
proem 43 Eng. do Meio. Município de B21 -100 0 0 0,1 0,2 7,4 2,3 34,0 47,0 39,0 
arg.  Mafra-SC. 26o07’S e 50o04’ B22 -140 0 0 0,0 0,2 7,3 3,9 28,5 46,6 39,6 
  WGr. Folha SG.22-Z-A. B23 -200 0 0 0,0 0,2 9,0 3,1 34,7 45,3 37,4 
  A 4 km de Três Barras em di- Ap 0-30 0 0 0,2 0,3 1,4 0,6 1,2 11,5 2,3 
  reção a Canoinhas. Município A3 -55 0 0 0,3 0,3 1,1 0,2 1,2 9,1 1,7 
TVBHa 44 de Três Barras-SC. 26o08’S e B1 -90 0 0 0,6 0,3 1,4 0,2 0,5 7,3 1,0 
marg.  50o18’WGr. Folha SG.22-Z-A. B21 -120 0 0 0,4 0,2 1,2 0,3 0,6 7,6 1,0 
   B22 -180 0 0 1,0 0,4 1,9 0,3 0,7 8,9 1,3 
   B3 -210 0 1,4 0,9 0,8 3,1 0,9 1,5 9,9 1,5 
Re  A 5 km de São Bento do Sul             
A  na BR-280 em direção a Rio            
mod. 55 Negrinho. Município de São A1 0-20 0 5,4 2,9 3,6 12,3 3,9 10,0 28,2 14,4 
méd.  Bento do Sul-SC. 26o14’S e            
  49o26’WGr. Folha SG.22-Z-B.            

 
 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

 
 4,9 26,5 19,9 30,3 16,8 45 0,87 15,50 13,32 5,42 1,98 1,57 3,86 4,9 4,8 
 3,6 24,2 17,0 43,1 26,5 39 0,56 19,63 16,13 6,48 2,07 1,65 3,91 5,1 4,5 
41 4,8 23,0 17,0 43,3 28,4 34 0,53 19,61 17,33 7,51 1,92 1,51 3,62 5,1 4,5 
 3,4 19,5 13,1 48,3 27,8 42 0,40 29,20 18,70 7,70 2,65 2,10 3,81 4,7 4,6 
 4,4 16,7 11,0 49,8 12,3 75 0,33 19,63 18,47 7,28 1,81 1,44 3,98 4,9 4,5 

PVLa 
A 
mod. 
arg. 

 3,6 18,7 12,4 44,3 0,2 99 0,42 18,19 18,35 7,51 1,69 1,34 3,84 5,3 4,7 

 8,9 14,4 8,5 31,7 3,5 89 0,45 8,59 12,65 5,68 1,15 0,90 3,50 4,1 4,5 
 14,1 12,4 5,8 35,4 5,3 85 0,35 8,58 13,53 5,93 1,08 0,84 3,58 4,3 4,6 
43 9,8 13,0 5,0 40,6 4,7 88 0,32 10,02 14,96 8,03 1,14 0,85 2,92 4,6 4,7 
 14,3 12,5 5,5 40,6 0,9 98 0,31 9,12 14,69 6,76 1,06 0,82 3,41 4,6 4,9 

LEa 
A 
pro-
em. 
arg.  8,4 12,1 4,2 41,5 2,7 93 0,29 9,12 16,07 6,52 0,96 0,77 3,87 5,3 5,7 
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 1,4 39,5 30,3 56,8 23,6 58 0,69 20,74 26,75 11,42 1,32 1,04 3,68 5,6 5,6 
 0,8 27,3 19,9 69,9 31,3 55 0,39 20,94 29,31 13,62 1,21 0,94 3,38 5,6 5,3 
44 0,8 22,0 15,7 75,6 29,1 61 0,29 20,57 29,23 14,75 1,20 0,91 3,11 5,2 4,7 
 0,7 19,8 13,2 78,0 15,7 80 0,25 21,28 30,59 14,00 1,18 0,92 3,43 5,3 4,8 

 0,8 18,4 10,8 78,4 0,6 99 0,23 22,22 31,79 13,62 1,19 0,93 3,66 5,5 4,7 

TVBHa 

marg. 

 0,5 23,3 14,9 72,1 0,8 99 0,32 25,43 31,62 12,00 1,37 1,10 4,14 5,5 4,8 

Re                 
A                 

55 6,3 47,3 33,5 26,0 16,0 38 1,82 15,54 9,24 5,95 2,86 2,03 2,44 5,3 5,0 mod. 
méd.                 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C 
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

  - 3,3 0,28 5,69 12 1,53 1,38 0,28 0,22 0,50 0,44 
PVLa  - 1,9 0,17 3,27 11 0,33 0,20 0,16 0,07 0,13 0,11 
A 41 - 1,7 0,15 2,93 11 0,33 0,13 0,14 0,08 0,14 0,11 
mod.  - 1,2 0,12 2,07 10 0,29 0,13 0,13 0,08 0,09 0,08 
arg.  - 0,9 0,08 1,55 11 0,29 0,12 0,12 0,06 0,03 0,03 
  - 0,4 0,06 0,69 7 0,29 0,12 0,12 0,06 0,03 0,03 

LEa  - 2,2 0,16 3,79 14 0,39 0,18 0,27 0,10 0,18 0,17 
A pro-  - 2,0 0,13 3,44 15 0,33 0,12 0,20 0,06 0,07 0,07 
em. 43 - 1,0 0,07 1,72 14 0,26 0,11 0,18 0,07 0,05 0,04 
arg.  - 0,8 0,05 1,38 16 0,27 0,12 0,12 0,06 0,04 0,04 
  - 0,3 0,03 0,52 10 0,37 0,12 0,15 0,05 0,07 0,07 

  - 3,8 0,24 6,55 16 14,14 12,92 3,80 3,56 0,70 0,44 
  - 2,7 0,18 4,65 15 9,11 6,93 2,62 2,52 0,66 0,40 
TVBa 44 - 2,2 0,15 3,79 15 2,18 2,06 0,45 0,29 0,35 0,19 
marg.  - 1,4 0,13 2,41 11 1,00 0,66 0,47 0,33 0,25 0,13 
  - 0,7 0,09 1,21 8 0,52 0,27 0,26 0,21 0,09 0,05 
  - 0,5 0,09 0,86 6 0,60 0,22 0,30 0,18 0,18 0,10 

Re             
A  55 - 3,5 0,35 6,03 10 7,92 5,80 1,30 0,93 0,55 0,35 
mod.             
méd.             

 
 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

  0,05 0,03 2,36 2,07 0,7 12,91 7,97 15,27 10,33 50,39 34,09 15 23 22 25 
PVLa  0,02 0,01 0,64 0,39 2,4 12,96 7,75 13,60 8,39 31,55 19,46 5 8 86 
A 41 0,02 0,01 0,63 0,33 2,3 12,95 8,79 13,58 9,42 31,36 21,75 5 7 87 
mod.  0,02 0,01 0,53 0,30 2,6 11,69 8,39 12,22 8,92 25,30 18,46 4 6 

78 
78 
83 87 

arg.  0,02 0,04 0,46 0,25 2,4 11,02 6,78 11,48 7,24 23,05 14,53 4 6 91 
  0,04 0,02 0,48 0,23 0,3 7,87 5,77 8,35 6,25 18,84 14,10 6 8 

83 
38 57 

LEa  0,02 0,03 0,86 0,48 2,2 14,47 5,65 15,33 6,51 48,35 20,53 6 13 82 
A  0,01 0,01 0,61 0,26 1,8 11,87 4,03 12,48 4,64 35,25 13,10 5 13 87 
pro- 43 0,01 0,01 0,50 0,23 1,4 10,37 5,51 10,87 6,01 26,77 14,80 5 8 86 
em.  0,02 0,03 0,45 0,25 1,0 9,88 3,29 10,33 3,74 25,44 9,21 4 12 80 
arg.  0,03 0,02 0,62 0,26 0,0 5,72 0,94 6,34 1,56 15,27 3,75 10 40 

71 
74 
73 
68 
0 0 

  0,10 0,08 18,74 17,00 0,0 11,69 3,42 30,43 22,16 53,57 39,01 61 85 0 
  0,06 0,04 12,45 9,89 0,1 14,06 4,76 26,51 17,21 37,92 24,62 47 72 

0 
0 1 
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TVBa 44 0,04 0,02 3,02 2,56 2,7 18,01 12,23 21,03 15,25 27,81 20,17 14 20 51 
marg.  0,03 0,02 1,75 1,14 2,6 16,63 10,89 18,38 12,64 23,56 16,20 9 14 69 
  0,03 0,01 0,90 0,54 1,2 12,40 6,32 13,30 7,22 16,96 9,20 7 12 69 
  0,03 0,01 1,11 0,51 3,4 12,48 9,42 13,59 10,53 18,84 14,60 8 11 

 

87 

Re                

A  55 0,07 0,04 9,84 7,12 0,3 9,32 3,42 19,16 13,26 73,69 51,00 51 74 4 
mod.                
méd.               

2 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

Ca Tb  A 9 Km de Rio Negrinho em A 0-30 0 0 0,2 4,3 24,4 15,7 24,9 47,9 37,8 
A   direção a Rio Antinha. Municí- A3 -55 0 0 0,4 3,8 25,5 13,7 31,1 47,1 35,9 
proem 61 pio de Rio Negrinho-SC. 26o (B)1 -100 0 0 0,6 4,3 23,0 14,2 23,4 48,7 37,1 
méd.  17’S e 49o30’WGr. Folha SG. (B)21 -120 0 0 0,4 2,4 20,6 10,8 32,0 53,2 39,9 
  22-Z-B. (B)22 -160+ 0 0 0,3 3,9 23,7 15,4 24,6 51,6 40,4 
  Estrada Palmas-Clevelândia,  A1 0-30 0 0 0,2 0,5 1,8 0,7 1,9 16,0 4,1 
LRa A  a 37Km de Palmas na estrada A3 -40 0 0 0,4 0,2 1,4 0,4 1,9 11,6 3,2 
proem 65 velha. Município de Abelardo B1 -70 0 0,5 0,3 0,2 1,1 0,3 1,4 12,2 3,2 
marg.  Luz-SC. 26o27’S e 52o15’ B21 -120 0 0 0,3 0,3 1,2 0,3 1,6 10,7 3,0 
  WGr. Folha SG.22-Y-B. B22 -180 0 0 0,1 0,4 1,0 0,2 1,4 12,7 3,3 
   B23 -230 0 0 0,1 0,2 1,0 0,3 1,8 14,7 3,1 
Pve  A 2 Km de Itoupava Rega em A1 0-15 0 2,6 4,2 11,5 30,7 11,8 12,4 21,4 13,2 
Tb A  direção a Pomerode. Municí- A3 -35 0 1,2 2,5 13,5 30,9 13,0 10,2 20,8 13,9 
mod. 76 pio de Blumenau-SC. 26o39’S B1 -55 0 2,1 3,8 10,9 29,7 11,7 11,3 18,0 11,5 
méd./  e 49o08’WGr. Folha SG.22- B2 -80 0 0,7 3,4 10,8 25,4 9,6 8,1 18,1 11,0 
arg.  Z-B. B3 -95 0 0,4 1,7 6,2 17,5 7,3 8,7 19,5 10,4 
   C -115+ 0 0,0 1,7 5,6 14,0 5,7 6,5 23,1 12,4 
 
 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

Ca Tb  17,1 22,7 12,6 15,1 1,9 87 1,50 8,14 5,28 3,37 2,62 1,86 2,46 4,0 4,5 
A   12,4 18,9 7,7 19,7 3,0 85 0,96 8,10 5,90 3,35 2,33 1,71 2,76 4,4 4,7 
proem. 61 17,6 19,2 7,6 20,7 4,4 79 0,93 8,24 6,53 3,41 2,15 1,61 3,01 4,8 4,7 
méd.  14,9 19,2 5,9 20,3 6,9 66 0,94 8,02 6,77 3,32 2,01 1,53 3,20 5,4 4,7 
  19,9 16,0 4,8 19,9 7,3 63 0,80 8,03 6,67 2,55 2,05 1,65 4,11 5,4 4,7 
  2,6 41,7 29,8 52,4 0,3 99 0,80 19,73 22,75 18,43 1,47 0,97 1,94 4,0 4,1 
LRa A  1,7 28,7 20,3 66,7 20,1 70 0,43 19,92 24,56 18,60 1,38 0,93 2,07 4,3 4,2 
proem 65 2,1 25,5 16,5 70,2 10,8 85 0,36 22,23 25,26 22,18 1,50 0,96 1,79 4,5 4,3 
marg.  1,7 22,4 14,7 73,4 0,3 99 0,30 28,15 25,43 18,96 1,88 1,28 2,11 4,9 4,5 
  2,2 22,0 12,6 73,7 0,3 99 0,30 21,02 26,61 18,82 1,34 0,93 2,22 5,4 5,0 
  1,7 23,5 11,9 72,4 0,4 99 0,32 21,51 26,57 18,79 1,38 0,95 2,23 5,2 4,9 
PVe  4,0 35,3 27,1 20,8 6,0 71 1,69 15,88 13,45 5,40 2,01 1,60 3,91 4,7 4,7 
Tb  5,6 28,7 21,8 26,5 14,0 46 1,08 15,84 14,99 6,56 1,80 1,40 3,59 5,3 5,1 
A mod. 76 3,5 26,9 20,4 31,9 1,3 96 0,84 16,80 16,84 6,56 1,70 1,36 4,03 5,6 5,3 
méd./  4,5 27,6 20,5 36,0 0,3 99 0,76 19,17 17,87 6,55 1,82 1,48 4,28 5,9 5,5 
arg.  4,0 37,8 28,7 34,3 0,2 99 1,10 24,19 23,70 10,38 1,74 1,36 3,58 5,8 5,1 
  6,9 45,8 35,1 27,8 0,2 99 1,64 26,67 24,30 12,31 1,87 1,41 3,10 5,8 4,7 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

Ca Tb  - 2,9 0,18 5,00 16 0,31 0,13 0,16 0,10 0,17 0,14 
A  - 1,3 0,10 2,24 13 0,28 0,12 0,10 0,08 0,04 0,04 
proem 61 - 0,8 0,08 1,38 10 0,23 0,12 0,13 0,08 0,02 0,02 
méd.  - 0,5 0,06 0,86 8 0,24 0,11 0,10 0,06 0,01 0,01 
  - 0,2 0,04 0,34 5 0,37 0,12 0,16 0,06 0,02 0,02 
LRa  0 3,7 0,31 6,38 12 0,51 0,35 0,29 0,28 0,22 0,16 
A  0 2,9 0,21 5,00 14 0,30 0,26 0,21 0,19 0,05 0,04 
proem 65 0 2,1 0,14 3,62 15 0,34 0,25 0,22 0,09 0,03 0,03 
marg.  0 1,2 0,12 2,07 10 0,68 0,47 0,22 0,20 0,03 0,02 
  0 0,6 0,08 1,03 8 1,34 1,08 0,20 0,10 0,02 0,02 
  0 0,3 0,06 0,52 5 0,62 0,38 0,49 0,31 0,03 0,02 
PVa  - 1,8 0,22 3,10 8 2,73 2,22 1,36 1,06 0,16 0,12 
Tb  -  0,9 0,16 1,55 6 2,54 1,92 0,56 0,46 0,16 0,13 
A mod 76 - 0,6 0,10 1,03 6 2,86 2,31 0,70 0,50 0,23 0,20 
méd./  - 0,5 0,09 0,86 6 2,80 2,41 0,74 0,60 0,21 0,18 
arg.  - 0,3 0,06 0,51 5 2,74 2,28 0,38 0,40 0,13 0,13 
  - 0,2 0,05 0,34 4 2,67 2,19 0,56 0,46 0,12 0,10 
             
 
 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

Ca Tb  0,04 0,03 0,68 0,40 3,7 17,62 8,75 18,30 9,43 121,19 62,45 4 7 84 90 
A  0,03 0,01 0,45 0,25 2,8 13,42 6,88 13,87 7,33 70,40 37,20 3 6 86 92 
proem. 61 0,02 0,01 0,40 0,23 2,8 13,65 5,16 14,05 5,56 67,87 26,85 3 7 87 92 
méd.  0,01 0,01 0,36 0,19 1,8 8,18 2,70 8,54 3,06 42,06 15,07 4 11 83 90 
  0,03 0,01 0,58 0,21 2,1 6,64 3,30 7,22 3,88 36,28 19,49 8 15 78 91 

LRa  0,03 0,02 1,05 0,81 4,4 17,52 12,61 18,57 13,66 35,43 26,06 6 8 80 84 
A  0,02 0,01 0,58 0,50 4,3 17,68 12,62 18,26 13,20 27,37 19,79 3 4 88 90 
proem. 65 0,02 0,01 0,61 0,38 3,4 16,51 8,95 17,12 9,56 24,38 13,61 3 6 84 90 
marg.  0,01 0,01 0,94 0,70 1,4 11,82 5,70 12,76 6,64 17,38 9,04 7 14 59 67 
  0,02 0,01 1,58 1,21 0,2 8,38 2,22 9,96 3,80 13,51 5,15 16 41 11 14 
  0,01 0,01 1,15 0,72 0,2 7,81 2,19 8,96 3,34 12,37 4,61 13 34 14 28 

PVa  0,13 0,07 4,38 3,47 0,1 10,35 4,93 14,73 9,31 70,81 44,75 30 47 2 2,8 
Tb A  0,06 0,05 3,32 2,56 0,1 8,27 2,88 11,59 6,20 43,73 23,39 29 53 2 3,7 
mod. 76 0,06 0,04 3,85 3,05 0,0 6,70 2,15 10,55 6,00 33,07 18,80 36 64 0 0 
méd./  0,06 0,04 3,81 3,23 0,0 6,18 1,34 9,99 5,15 27,75 14,30 38 74 0 0 
arg.  0,06 0,05 3,31 2,86 0,0 6,76 1,89 10,07 5,20 29,35 15,16 33 74 0 0 
  0,08 0,06 3,43 2,81 0,4 7,28 3,01 10,71 6,44 38,52 23,16 32 53 10 12,4 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

Pva   A 7 km de Massaramduba  Ap 0 -10 0 0 1,3 3,4 13,3 6,1 10,5 21,5 13,0 
Tb A  em direção a Luiz Alves. Mu- A3   -30 0 0 0,8 3,7 10,6 5,1 5,3 15,3 8,6 
mod. 78 nicípio de Massaranduba- B21 -50 0 0 0,6 1,8 6,3 2,8 3,8 9,1 4,3 
marg.  SC. 26o40’S e 49o00’WGr. B22 -95 0 0 0,2 1,0 3,0 1,3 1,5 6,9 2,2 
  Folha SG.22-Z-B. B3 -135 0 0 0,5 0,8 3,3 1,4 2,0 5,8 2,4 

PVa  A 2 km de Dr. Pedrinho em Ap 0-10 0 0 0,1 0,5 2,1 1,0 4,3 27,0 10,6 
Tb A  direção a Timbó. Município A3 -50 0 0 0,2 0,5 2,2 0,8 6,0 27,4 10,7 
mod. 79 de Benedito Novo-SC. 26o B21 -90 0 0 0,2 0,6 2,4 1,0 3,9 21,8 9,3 
arg.  45’S e 49o29’WGr. Folha  B22 -150 0 0 0,3 0,5 2,2 0,8 4,1 18,7 7,1 
  SG.22-Z-B. B3 -180+ 0 0 0,3 0,6 2,0 0,8 2,2 15,5 5,1 

GPHa  A 5 km de Timbó em direção Ap 0-20 0 2,7 3,0 9,7 30,3 14,1 18,9 40,0 27,4 
Tb A  a Pomerode. Município de C1 -40 0 1,7 2,8 6,4 23,5 10,1 16,7 29,0 19,0 
mod. 80 Timbó-SC. 26o46’S e 49o C2 -70 0 1,6 1,9 6,5 20,4 10,0 12,6 26,8 18,5 
arg.  15’WGr. Folha SG.22-Z-B. C3 -90 0 6,7 2,3 7,2 25,3 11,3 18,7 30,4 21,1 
   C4 -120 0 4,8 3,8 9,9 29,3 12,9 15,9 32,4 23,1 

LBRa  Estrada Caçador-Taquara A1 0-15 0 0 0,5 0,7 3,1 1,3 2,5 13,2 3,2 
A   Verde a 11 km de Caçador. A3 -30 0 0 0,8 0,8 3,1 1,3 2,1 10,0 3,1 
mod. 83 Município de Caçador-SC. B1 -50 0 0 0,4 0,4 2,8 1,0 2,0 9,6 2,1 
marg.  26o47’S e 51o06’WGr. Fo- B21 -115 0 0 0,4 0,4 1,9 0,9 1,9 13,2 3,9 
  lha SG.22-Y-B. B22 -160+ 0 0 0,5 0,5 2,5 0,9 3,5 21,7 3,8 

 
 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

PVa   5,0 30,8 22,3 42,9 27,8 35 0,71 17,99 19,20 4,68 1,59 1,38 6,44 5,4 4,6 
Tb A  4,3 19,4 12,7 61,4 37,3 39 0,31 23,58 24,91 7,04 1,61 1,36 5,55 5,2 4,5 
mod. 78 1,6 11,8 7,0 77,6 35,8 54 0,15 28,56 28,92 7,08 1,68 1,45 6,41 5,1 4,4 
marg.  1,2 9,5 4,8 85,3 0,2 100 0,11 32,68 31,32 7,79 1,77 1,53 6,31 5,4 4,3 
  1,0 8,8 5,4 85,5 0,2 100 0,10 32,75 32,12 7,81 1,73 1,50 6,46 5,2 4,2 

PVa  6,8 54,8 38,4 32,5 17,5 46 1,68 18,44 11,65 8,18 2,69 1,86 2,24 4,2 4,1 
Tb A  5,4 49,9 33,2 37,2 24,0 35 1,34 16,76 11,86 9,12 2,40 1,61 2,04 4,1 4,0 
mod. 79 6,0 37,6 25,1 50,7 32,5 36 0,74 24,86 15,73 5,40 2,69 2,20 4,57 4,5 4,1 
arg.  3,6 33,7 22,1 57,0 29,2 49 0,59 23,22 17,50 7,08 2,26 1,79 3,88 4,6 4,2 
  3,2 34,8 24,4 58,1 2,3 96 0,59 25,73 19,05 7,81 2,30 1,82 3,83 4,9 4,2 

GPHa  12,0 30,5 17,9 11,8 5,8 51 2,58 6,47 5,83 2,75 1,89 1,45 3,33 4,5 4,6 
Tb A  6,5 21,9 11,9 35,6 23,7 33 0,61 14,76 12,63 3,25 1,99 1,71 6,10 5,0 4,3 
mod. 80 7,9 17,3 9,0 43,8 30,9 29 0,39 17,98 15,60 3,27 1,96 1,73 7,49 5,2 4,3 
arg.  6,9 17,2 7,9 36,4 24,9 31 0,47 15,23 13,05 2,32 1,98 1,78 8,83 5,1 4,2 
  9,9 16,7 7,4 30,9 16,8 46 0,54 14,27 11,78 2,32 2,06 1,83 7,97 5,2 4,1 
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LBRa  1,3 35,1 25,1 58,6 17,6 70 0,60 22,13 21,39 22,94 1,76 1,04 1,46 4,3 4,1 
A   1,4 26,6 19,7 67,2 28,8 57 0,39 25,26 22,60 21,26 1,90 1,19 1,67 4,6 4,1 
mod. 83 0,8 24,2 16,7 70,9 28,6 60 0,34 25,08 23,39 23,11 1,82 1,12 1,59 5,0 4,2 
marg.  2,4 29,0 19,7 65,2 0,6 99 0,44 27,85 24,38 20,77 1,94 1,26 1,84 5,4 4,5 
  1,0 49,3 31,4 44,4 0,3 99 1,11 29,41 24,94 23,66 2,00 1,25 1,65 5,5 4,7 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

PVa  - 2,6 0,22 4,48 12 1,91 1,88 0,68 0,70 0,15 0,14 
Tb A  - 1,3 0,16 2,24 8 1,15 1,11 0,51 0,28 0,05 0,05 
mod. 78 - 1,0 0,13 1,72 8 1,83 1,87 0,87 0,27 0,06 0,05 
marg.  - 0,7 0,11 1,20 6 0,42 0,31 0,20 0,26 0,02 0,02 
  - 0,7 0,10 1,20 7 0,23 0,19 0,14 0,12 0,01 0,01 

PVa  - 3,5 0,29 6,03 12 0,76 0,68 0,74 0,59 0,14 0,09 
Tb A  - 1,3 0,14 2,24 9 0,19 0,22 0,32 0,24 0,08 0,05 
mod. 79 - 0,7 0,10 1,20 7 0,19 0,12 0,30 0,14 0,08 0,05 
arg.  - 0,6 0,10 1,03 6 0,13 0,12 0,20 0,13 0,09 0,05 
  - 0,6 0,10 1,03 6 0,18 0,13 0,22 0,17 0,10 0,06 

GPHa  - 2,5 0,18 4,31 14 0,31 0,20 0,18 0,16 0,09 0,08 
Tb A  - 1,0 0,10 1,72 10 0,29 0,15 0,16 0,12 0,03 0,02 
mod. 80 - 0,4 0,08 0,68 5 0,32 0,27 0,16 0,14 0,03 0,02 
arg.  - 0,2 0,04 0,34 5 0,49 0,41 0,38 0,35 0,03 0,03 
  - 0,1 0,03 0,17 3 0,73 0,61 0,49 0,47 0,08 0,07 

LBRa  0 2,8 0,26 4,83 11 2,48 2,13 0,60 0,16 0,14 0,20 
A  0 2,0 0,18 3,45 11 0,56 0,46 0,35 0,30 0,06 0,05 
mod. 83 0 1,5 0,14 2,59 11 0,55 0,18 0,18 0,12 0,07 0,03 
marg.  0 0,6 0,08 1,03 8 0,25 0,14 0,12 0,10 0,06 0,03 
  0 0,3 0,05 0,52 6 0,30 0,12 0,10 0,08 0,03 0,02 

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

PVa  0,11 0,08 2,85 2,80 0,4 8,77 4,68 11,62 7,53 27,08 17,55 25 38 12 13 
Tb A  0,06 0,04 1,77 1,48 1,3 10,35 6,51 12,12 8,28 19,73 13,48 15 21 42 47 
mod. 78 0,06 0,05 2,82 2,24 0,7 9,36 4,53 12,18 7,35 15,68 9,47 23 38 19 24 
marg.  0,03 0,03 0,67 0,62 2,1 10,93 9,01 11,60 9,68 13,55 11,34 6 7 75 77 
  0,08 0,03 0,46 0,35 2,3 10,93 8,92 11,39 9,38 13,32 10,97 4 5 83 87 

PVa  0,04 0,03 1,68 1,39 5,4 14,93 9,85 16,61 11,53 51,10 35,47 10 15 76 79 
Tb A  0,02 0,02 0,61 0,53 6,9 13,90 9,89 14,51 10,50 39,00 28,22 4 6 91 93 
mod. 79 0,03 0,01 0,60 0,32 8,3 15,02 12,35 15,62 12,95 30,80 25,54 4 5 93 96 
arg.  0,03 0,01 0,45 0,31 8,8 16,12 12,23 16,57 12,68 29,07 22,24 3 4 95 96 
  0,02 0,02 0,52 0,38 8,4 16,18 12,53 16,70 13,05 28,74 22,46 3 4 94 95 

GPHa  0,05 0,03 0,63 0,47 1,0 6,58 3,32 7,21 3,95 61,10 33,47 9 16 61 68 
Tb A  0,02 0,02 0,50 0,31 4,4 9,72 6,15 10,22 6,65 28,70 18,67 5 7 89 93 
mod. 80 0,02 0,02 0,53 0,45 6,4 11,34 9,16 11,87 9,69 27,10 22,12 4 5 92 93 
arg.  0,10 0,08 1,00 0,87 6,2 10,24 7,70 11,24 8,70 30,87 23,90 9 11 86 88 
  0,08 0,06 1,38 1,21 5,2 8,18 5,78 9,56 7,16 30,93 23,17 14 19 79 81 

LBRa  0,06 0,04 3,28 2,53 3,4 16,35 10,99 19,63 14,27 33,49 24,35 17 23 50 57 
A   0,03 0,02 1,00 0,83 4,8 16,40 11,43 17,40 12,43 25,89 18,49 6 8 82 85 
mod. 83 0,03 0,02 0,83 0,35 4,3 15,92 9,82 16,75 10,65 23,62 15,02 5 8 83 92 
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marg.  0,03 0,02 0,46 0,29 3,7 14,26 8,75 14,72 9,21 22,57 14,12 3 5 88 93 
  0,02 0,01 0,45 0,23 4,9 14,32 10,52 14,77 10,97 33,26 24,70 3 4 91 95 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização  
Símb. 

Prof. 
cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

LBa  Estrada Caçador-Rio das Na- A1 0-10 0 0 0,3 0,7 2,1 0,8 1,4 10,0 2,1 
A  tas a 2 km de Rio das Antas. A3 -30   0 0 0,2 0,4 1,8 0,7 1,4 8,6 1,6 
proem 86 Município de Rio das Antas- B1 -55 0 0 0,5 0,5 1,8 0,6 0,9 8,1 1,5 
marg.  SC. 26o53’S e 51o03’WGr. B21 -150 0 0 0,4 0,3 1,5 0,5 1,0 12,9 1,4 
  Folha SG.22-Y-B. B22 -190+ 0 0 0,3 0,4 1,5 0,6 0,8 14,6 1,7 

TBRa  Estrada secundária que parte A1 0-10 0 0 0,8 1,5 5,6 2,6 3,6 19,6 5,3 
A 91 da BR-282 para Joaçaba. Mu- A3 -30 0 0 0,9 0,8 4,5 1,8 3,6 16,5 4,2 
mod.  nicípio de Vargeão-SC. 26o  B1 -65 0 0 0,8 0,9 3,9 1,6 2,6 14,3 4,4 
arg.  57’S e 52o10’ WGr. Folha B21 -160 0 0 0,3 0,3 1,8 0,7 1,7 10,8 2,2 

  SG.22-Y-B. B22 _200 0 0 0,0 0,1 0,5 0,2 0,9 18,9 2,6 

PVa  A 8 km da BR-470, estrada vi- A1 0-15 0 0 4,9 12,7 28,8 9,6 8,6 21,7 13,5 
Tb A  cinal a Brusque que inicia1km  A3 -35 0 0 7,7 10,7 29,0 8,3 8,9 19,5 11,1 
mod. 93 após rio das Canoas. Municí- B1 -62 0 0 5,2 10,3 23,4 6,8 5,8 18,0 10,0 
méd./  pio de Gaspar-SC. 26o58’S e B2 -130 0 0 4,0 7,0 18,1 5,5 6,1 14,7 7,5 
arg.  48o51’WGr. Folha SG.22-Z-B. B3 -165 0 0 4,9 9,1 21,3 6,1 6,2 20,7 11,3 
   C 190+ 0 0 5,7 8,9 25,1 7,8 12,4 31,6 17,6 
TRd  A 2 km de Planalto Alegre na A1 0-25 0 2,2 1,3 1,5 9,2 4,4 7,2 19,0 8,1 
A  estrada que liga a Chapecó. B1 -55 0 1,3 1,4 1,3 6,1 2,7 3,2 13,1 5,0 
chern. 95 Município de Caxambu do B2 -95 0 16,6 2,1 0,9 6,1 1,9 3,8 12,2 4,2 
marg.  Sul-SC. 27o04’S e 52o41’ B3 -120 0 4,6 1,5 1,5 7,0 3,2 3,4 12,6 5,1 
  WGr. Folha SG.22-Y-C.            
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

LBa  1,0 29,0 21,1 66,8 25,0 64 0,43 23,41 20,48 21,54 1,94 1,16 1,49 4,6 4,1 
A  0,7 25,6 18,6 71,0 34,8 51 0,36 21,97 22,77 22,51 1,64 1,01 1,59 4,7 4,2 
proem 86 0,8 23,9 17,3 72,8 35,0 52 0,33 24,42 22,75 23,64 1,82 1,10 1,51 4,8 4,5 
marg.  0,7 21,1 9,6 76,0 2,8 96 0,28 27,02 24,58 22,00 1,87 1,19 1,75 5,2 4,4 
  1,1 22,7 9,8 74,1 0,2 100 0,31 27,72 24,38 21,26 1,93 1,24 1,80 5,2 4,5 

TBRa  2,4 51,4 36,8 38,0 26,7 30 1,34 22,00 16,76 20,83 2,23 1,25 1,26 6,4 6,0 
A  91 1,6 47,6 35,3 43,7 35,8 18 1,09 22,67 18,59 21,88 2,07 1,18 1,33 7,0 6,4 
mod.  2,4 40,3 30,4 51,4 39,5 23 0,78 22,78 20,13 21,98 1,92 1,13 1,43 7,1 6,4 
arg.  1,0 31,7 23,1 64,3 0,2 100 0,49 28,88 19,25 22,66 2,55 1,46 1,33 6,1 5,4 
  1,9 42,9 26,6 54,0 0,1 100 0,79 32,74 25,64 22,90 2,17 1,38 1,75 6,0 4,3 

PVa  6,5 28,4 20,2 29,3 12,5 57 0,97 16,90 14,87 2,32 1,93 1,76 10,06 4,1 4,2 
Tb A  4,5 25,1 16,7 34,8 22,3 36 0,72 18,41 16,35 2,33 1,91 1,75 11,01 4,2 4,3 
mod. 93 5,3 23,2 15,2 43,4 18,2 58 0,53 22,21 19,69 2,35 1,92 1,78 13,15 4,3 4,2 
méd./  3,0 21,4 14,2 53,0 0,3 99 0,40 25,77 23,77 3,76 1,84 1,67 9,92 4,6 4,4 
arg.  6,3 27,9 18,5 39,5 0,4 99 0,70 24,19 22,32 3,73 1,84 1,66 9,39 5,1 4,2 

  7,9 30,0 16,0 27,3 0,4 99 1,09 22,27 20,32 4,91 1,86 1,61 6,49 5,0 4,5 

TRd  2,9 39,4 28,5 43,3 16,2 63 0,91 21,86 20,60 18,56 1,80 1,15 1,74 4,9 4,5 
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A  2,5 22,9 14,8 66,0 20,2 69 0,35 25,71 26,25 14,87 1,66 1,22 2,77 4,8 4,0 
chern. 95 1,6 20,5 12,5 69,2 21,2 69 0,30 25,95 25,20 16,74 1,75 1,23 2,36 5,0 4,2 
marg.  2,5 21,5 14,0 66,4 18,7 72 0,32 29,84 26,24 14,43 1,93 1,43 2,85 5,2 4,5 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

LBa  0 2,9 0,22 5,00 13 1,09 0,93 0,55 0,46 0,30 0,19 
A  6,8 2,3 0,19 3,96 12 0,68 0,36 0,40 0,28 0,14 0,08 
proem 86 0 1,6 0,16 2,75 10 0,45 0,29 0,30 0,16 0,07 0,05 
marg.  0 0,9 0,11 1,55 8 0,44 0,22 0,18 0,15 0,04 0,03 
  0 0,3 0,08 0,51 4 0,44 0,20 0,23 0,13 0,03 0,02 
TBRa  0 4,9 0,40 8,45 12 23,98 16,36 4,18 3,69 1,84 1,20 
A   0 1,9 0,22 3,27 9 14,01 11,82 4,59 3,67 1,60 0,90 
mod. 91 0 1,2 0,16 2,07 8 9,90 8,80 3,85 3,69 1,10 0,80 
arg.  0 0,7 0,08 1,20 9 5,90 5,35 5,00 3,81 1,65 1,20 
  0 0,3 0,05 0,52 6 4,78 4,58 2,59 2,29 0,50 0,28 
PVa  - 1,7 0,17 2,93 10 0,37 0,31 0,14 0,37 0,14 0,11 
Tb A  - 1,7 0,13 2,93 13 0,19 0,19 0,32 0,23 0,17 0,13 
mod. 93 - 0,9 0,09 1,55 10 0,21 0,12 0,23 0,18 0,11 0,08 
med./  - 0,6 0,07 1,03 9 0,20 0,12 0,32 0,18 0,11 0,07 
arg.  - 0,5 0,05 0,86 10 0,21 0,12 0,26 0,13 0,08 0,06 
  - 0,4 0,04 0,68 10 0,19 0,12 0,30 0,14 0,16 0,14 
TRd  0 2,0 0,22 3,45 9 9,80 9,28 0,55 0,50 0,21 0,15 
A 95 0 1,6 0,15 2,76 11 4,00 3,20 0,57 0,60 0,08 0,05 
chern  0 1,3 0,15 2,24 9 3,47 2,77 1,15 0,90 0,11 0,05 
marg.  0 1,1 0,08 1,90 14 3,98 3,63 1,24 1,00 0,09 0,05 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

LBa  0,04 0,03 1,98 1,61 4,6 17,47 11,88 19,45 13,86 29,11 20,74 10 14 69 74 
A  0,02 0,02 1,24 0,74 4,8 17,55 12,25 18,79 13,49 26,46 19,00 7 9 79 87 
proem 86 0,04 0,02 0,86 0,52 4,8 16,98 10,36 17,84 11,22 24,50 15,41 5 8 84 90 
marg.  0,03 0,03 0,69 0,43 4,2 14,65 9,24 15,34 9,93 20,18 13,06 5 7 85 91 
  0,02 0,01 0,72 0,36 2,7 13,23 7,88 13,95 8,60 18,82 11,60 5 8 78 88 

TBRa  0,12 0,10 30,12 21,35 0 3,30 0 33,42 30,12 87,94 79,26 90 100 0 0 
A  0,09 0,06 20,29 16,45 0 3,27 0 23,56 20,29 53,91 46,43 86 100 0 0 
mod. 91 0,07 0,06 14,92 13,35 0 3,60 0 18,52 14,92 36,03 29,02 81 100 0 0 
arg.  0,05 0,03 12,60 10,39 0 6,20 2 18,80 14,60 29,23 22,70 67 86 0 0 
  0,04 0,03 7,91 7,18 3,1 13,17 8,89 21,08 16,80 39,03 31,11 37 47 28 30 

PVa  0,04 0,02 0,69 0,81 4,5 13,90 8,37 14,59 9,06 49,79 30,92 5 8 86 85 
Tb A  0,03 0,02 0,71 0,57 3,8 9,25 5,66 9,96 6,37 28,62 18,30 7 11 84 87 
mod. 93 0,03 0,02 0,58 0,40 4,3 9,34 5,42 9,92 6,00 22,86 13,82 6 10 88 91 
med./  0,07 0,05 0,70 0,42 4,4 9,84 4,73 10,54 5,43 19,88 10,24 7 13 86 91 
arg.  0,05 0,04 0,60 0,35 3,6 7,21 3,72 7,81 4,32 19,77 10,93 8 14 85 91 
  0,07 0,05 0,72 0,45 2,8 6,60 3,30 7,32 4,02 26,81 14,72 10 18 79 86 

TRd  0,15 0,05 10,71 9,98 0,0 18,56 7,41 29,27 18,12 67,59 41,84 37 59 0 0 
A 95 0,14 0,06 4,79 3,91 0,1 22,88 14,65 27,67 19,44 41,92 29,45 17 25 2 2 
chern.  0,14 0,06 4,87 3,78 2,1 21,94 13,03 26,81 17,90 38,74 25,86 18 27 30 36 
marg.  0,13 0,05 5,44 4,73 1,3 19,31 7,62 24,75 13,06 37,27 19,66 22 42 19 26 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

Ca Ta  Estrada BR-470, Rio do Sul- A1 0-5 0 0 1,0 1,2 4,4 1,6 2,6 10,0 4,6 
A  Blumenau a 15 km de Rio do A3 -25 0 0 0,6 0,6 3,0 1,1 2,9 16,5 4,1 
mod. 101 Sul entrada para Ribeirão do B21 -55 0 0 0,6 0,9 3,1 1,2 2,3 16,5 4,4 
arg.  Salto. Município do Rio do 

Sul- SC. 27o09’S e 
49o36’WGr. Folha SG.22-Z-C. 

B22 -110 0 0 0,4 0,4 1,9 0,6 1,8 13,4 2,8 

  A 9 km de Chapecó em dire- A1 0-30 0 0,7 0,2 0,8 3,1 1,6 2,0 10,0 2,8 
TBRa  ção a Goio-Erê.Município de A3 -65 0 1,0 0,3 1,1 3,3 1,5 1,6 9,4 2,9 
A 102 Chapecó-SC.27o11’S e 52o B1 -95 0 0,6 0,2 0,7 2,4 1,1 1,7 9,3 2,3 
proem  38’WGr.Folha SG.22-Y-C. B21 -140 0 1,0 0,3 1,0 2,8 1,1 1,1 10,8 2,1 
marg.   B22 -180 0 2,0 0,5 0,6 2,4 0,9 1,5 9,2 2,1 
   B23 -250 0 0,6 0,4 1,0 3,1 1,4 1,2 9,0 2,3 

Ca Tb  Estrada Boruverá-Vidal Ra- A1 0-10 1,7 6,6 2,2 3,4 8,1 2,0 1,9 24,0 4,2 
A mod 105 mos a 11km de Botuverá-SC. B1 -40 6,1 8,2 2,1 2,5 7,2 2,0 2,4 24,0 4,0 
méd.  27º12’S e 49o08’WGr. Folha B2 -100 0 3,1 3,5 4,7 11,2 2,5 2,1 24,2 4,2 
  SG.22-Z-D.            

BV  A 6 km de Adolfo Konder, na A1 0-30 2,7 13,7 3,2 1,6 8,5 2,1 4,0 24,5 4,7 
méd./  estrada de Concórdia para A3 -55 0 3,9 2,4 1,9 6,7 2,0 2,2 14,8 4,5 
arg. 106 Eng. Velho. Município de Itá- B1 -80 0 17,8 2,1 1,2 5,0 1,1 1,6 9,0 2,1 
  SC. 27o14’S e 52o15’WGr. B21 -105 0 14,7 0,7 0,8 2,9 1,0 1,6 11,7 2,3 
  Folha SG.22-Y-D. B22 -150 0 34,4 0,3 0,1 1,1 0,4 1,2 10,2 1,6 

Ca Ta  A 18km de Presidente Castelo A1 0-20 0 22,9 7,1 5,2 16,9 3,9 4,8 25,1 8,2 
A  Branco estrada Capinzal-Con- A3 -45 10,3 11,6 4,2 3,5 13,3 4,1 6,7 23,7 8,5 
mod. 107 cordia, direção Capinzal.Muni- (B) -75 7,9 13,4 2,5 4,2 11,6 4,1 5,3 23,9 9,7 
méd.  cípio de Ouro-SC. 27o15’S e            
  51o41’WGr. Folha SG.22-Y-D.            

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

Ca Ta  2,6 37,6 32,2 53,4 26,6 50,1 0,70 20,73 12,10 8,57 2,91 2,01 2,22 4,3 4,3 

A mod  1,9 40,7 28,3 52,2 28,1 46,1 0,78 21,76 14,31 12,44 2,59 1,66 1,81 4,3 4,3 
arg. 101 2,5 37,0 24,9 55,5 18,6 66,4 0,67 21,88 16,29 12,51 2,28 1,53 2,04 4,4 4,3 
  1,5 29,0 18,4 66,3 38,2 42,3 0,44 24,23 18,29 13,65 2,25 1,53 2,10 5,0 4,3 

  1,3 31,0 23,8 63,1 0,3 99 0,49 26,23 22,49 9,77 1,98 1,55 3,61 3,9 3,8 

TBRa  1,7 28,0 21,5 65,8 24,1 63 0,42 27,31 23,23 9,73 2,00 1,58 3,75 4,1 4,0 
A 102 1,0 22,2 15,2 73,1 24,9 66 0,30 27,65 24,30 8,93 1,93 1,57 4,27 4,5 4,0 
proem  1,4 20,5 11,8 74,6 1,4 98 0,27 28,75 26,69 9,28 1,83 1,50 4,51 5,0 4,1 
marg.  1,0 20,9 13,8 74,8 32,5 56 0,28 26,44 26,69 7,03 1,68 1,44 5,96 4,8 4,1 
  1,4 17,8 11,1 76,8 0,2 100 0,23 30,00 27,21 8,91 1,87 1,55 4,79 5,7 4,3 

Ca Tb  2,8 62,5 42,7 25,2 16,7 34 2,48 17,29 11,75 7,90 2,50 1,75 2,34 4,2 4,1 

A mod 105 2,2 61,3 41,3 27,5 18,8 32 2,23 19,53 14,08 8,15 2,36 1,72 2,71 4,4 4,1 
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méd.  2,6 57,1 37,1 27,5 0,3 99 2,07 20,94 15,68 8,62 2,27 1,68 2,85 4,9 4,2 
  2,3 66,5 46,7 20,3 12,2 40 3,27 19,15 9,78 23,17 3,33 1,33 0,66 5,9 5,5 

BV  2,7 45,7 35,4 43,1 26,4 39 1,06 24,28 20,48 20,91 2,02 1,22 1,54 5,2 4,3 

méd./ 
arg. 

 1,1 
1,1 

35,5 
29,6 

28,6 
20,2 

57,4 
65,2 

33,6 
31,2 

41 
52 

0,61 
0,45 

28,75 
32,22 

23,57 
25,87 

21,22 
20,31 

2,07 
2,12 

1,32 
1,41 

1,74 
2,00 

5,1 
5,3 

4,1 
4,1 

 106 0,7 34,0 25,4 63,3 23,7 63 0,53 33,43 25,95 21,97 2,19 1,42 1,85 5,6 4,0 

Ca Ta  4,1 57,2 40,3 17,7 10,1 43 3,23 25,29 21,43 24,99 2,01 1,15 1,35 5,4 5,2 

A 107 3,3 53,2 38,0 25,0 13,8 45 2,12 24,41 18,79 27,92 2,21 1,13 1,06 5,2 4,8 
mod.  5,2 50,8 36,6 27,9 15,9 43 1,82 26,10 19,83 27,14 2,24 1,19 1,15 5,5 4,8 

méd.                 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

Ca Ta  - 5,0 0,50 8,62 10 0,96 0,89 1,22 1,02 0,57 0,38 
A mod 101 - 2,3 0,28 3,97 8 0,28 0,19 0,87 0,65 0,19 0,12 
arg.  - 1,2 0,18 2,07 7 0,26 0,19 0,69 0,55 0,16 0,10 
  - 0,8 0,16 1,38 5 0,28 0,13 0,49 0,30 0,14 0,09 
TBRa  0 3,1 0,22 5,34 14 0,44 0,33 0,22 0,22 0,10 0,06 
A   0 2,4 0,14 4,14 17 0,33 0,32 0,20 0,18 0,04 0,03 
proem 102 0 1,6 0,11 2,76 15 0,25 0,20 0,10 0,10 0,02 0,02 
marg.  0 0,6 0,07 1,03 9 0,45 0,36 0,22 0,20 0,02 0,02 
  0 0,6 0,09 1,03 7 0,47 0,35 0,11 0,10 0,02 0,02 
  0 0,3 0,06 0,52 5 0,39 0,29 0,36 0,25 0,10 0,07 
Ca Tb  - 1,5 0,19 2,59 8 1,48 1,20 0,85 0,70 0,29 0,18 
A mod 105 - 0,5 0,10 0,86 5 0,37 0,22 0,30 0,12 0,10 0,06 
méd.  - 0,3 0,09 0,52 3 0,32 0,18 0,28 0,12 0,12 0,08 
BV  0 1,5 0,21 2,59 7 12,07 10,78 2,04 2,00 0,29 0,17 
méd./  0 0,6 0,08 1,03 8 9,68 8,20 1,32 1,30 0,20 0,12 
arg. 106 0 0,9 0,10 1,55 9 8,16 8,00 3,68 2,60 0,14 0,08 
  0 0,7 0,08 1,21 9 9,20 8,96 4,54 3,00 0,12 0,06 
  0 0,4 0,07 0,69 6 8,54 8,05 4,24 3,03 0,11 0,06 
Ca Ta  0 3,0 0,37 5,17 8 18,74 18,00 3,75 3,00 0,90 1,00 
A mod 107 0 1,4 0,21 2,41 7 10,83 10,05 3,13 2,35 0,82 0,56 
méd.  0 1,1 0,16 1,90 7 12,66 12,00 3,17 2,43 0,70 0,45 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

Ca Ta  0,11 0,09 2,86 2,38 6,3 21,69 17,01 24,55 19,87 45,97 37,20 12 14 68 70 
A mod 101 0,08 0,07 1,42 1,03 8,7 19,59 13,61 21,01 15,03 40,24 28,79 7 9 85 89 
arg.  0,08 0,06 1,19 0,90 9,8 20,23 14,03 21,42 15,22 38,59 27,42 5 8 89 92 
  0,06 0,05 0,97 0,57 11,6 21,63 14,63 22,60 15,60 34,08 23,52 4 6 92 95 
TBRa  0,13 0,06 0,89 0,67 5,9 29,02 17,42 29,91 18,31 47,40 29,01 3 5 86 90 
A  0,12 0,06 0,69 0,59 5,2 26,17 16,13 26,86 16,82 40,82 25,56 3 4 88 90 
proem 102 0,12 0,06 0,49 0,38 5,2 24,36 14,45 24,85 14,94 33,99 20,43 2 3 91 93 
marg.  0,11 0,05 0,80 0,63 3,5 16,32 9,33 17,12 10,13 22,94 13,57 5 8 81 85 
  0,11 0,04 0,71 0,51 4,5 19,70 9,19 20,41 9,90 27,35 13,27 3 7 86 90 
  0,11 0,04 0,96 0,65 2,0 13,50 8,00 14,46 8,96 18,82 11,66 7 11 67 75 
Ca Tb  0,06 0,03 2,68 2,11 1,8 9,69 3,22 12,37 5,90 49,08 23,41 22 45 40 46 
A mod 105 0,01 0,01 0,78 0,41 3,9 8,66 4,65 9,44 5,43 34,32 19,74 8 14 83 90 
méd.  0,01 0,01 0,73 0,39 3,5 8,12 7,26 8,85 7,99 32,18 29,05 8 9 82 90 
BV  0,29 0,07 14,69 13,02 0,0 7,54 1,31 22,23 16,00 109,50 78,81 66 92 0 0 
méd./  0,25 0,09 11,45 9,71 0,9 11,01 2,86 22,46 14,31 52,11 33,20 51 80 7 8 
arg. 106 0,27 0,09 12,25 10,77 2,1 14,52 8,97 26,77 21,22 46,63 36,96 46 58 14 16 
  0,29 0,08 14,15 12,10 4,1 19,12 12,02 32,27 26,17 51,02 40,13 43 54 22 29 
  0,30 0,08 13,22 11,22 5,1 20,75 15,47 33,97 28,69 53,66 45,32 39 46 27 30 
Ca Ta  0,35 0,17 23,74 22,17 0 18,17 9,43 41,91 33,17 236,77 187,40 57 71 0 0 
A mod 107 0,23 0,12 15,01 13,08 0 17,31 10,56 32,32 25,57 129,28 102,28 46 59 0 0 
méd.  0,22 0,10 16,75 14,98 0 16,96 10,28 33,71 27,03 120,82 96,88 50 62 0 0 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

  Estrada Ituporanga - Rio do  A1 0-15 0 0 0,1 0,2 0,9 0,3 2,2 23,1 5,5 
Ca Tb  Sul a 17 km de Ituporanga.  (B)1 -55 0 0 0,0 0,1 0,6 0,3 1,3 22,5 5,3 
A mod 110 Município de Rio do Sul-SC. (B)2 -100 0 0 0,0 0,1 0,5 0,2 1,7 21,3 5,0 
arg.  27o16’S e 49o38’WGr. Fo-            
  lha SG.22-Z-C.            
LBRa  A 15,6 km de Nonoai, na re- A1 0-25 0 0,3 0,4 0,4 2,0 0,7 4,4 19,4 8,7 
A  serva indígena, direção Alpes- A3 -50 0 0,7 0,2 0,3 2,0 0,7 5,6 19,1 8,1 
proem 112 tre. Município de Nonoai-RS. B1 -95 0 1,1 0,2 0,3 2,0 0,8 4,6 19,4 8,7 
marg.  27o20’S e 52o50’WGr. Folha B21 -160 0 1,4 0,5 0,2 1,7 0,5 4,1 15,2 6,4 
  SG.22-Y-C. B22 -200 0 0,4 0,4 0,4 1,8 0,6 2,9 16,7 6,2 
TRe  A 2 km de Tenente Portela na Ap 0-20 0 0 0,4 1,0 6,4 4,3 2,8 15,1 3,7 
A  estrada que liga Três Passos. B1 -60 0 0 0,2 0,5 4,3 2,7 2,7 9,1 2,7 
chern. 113 Município de Tenente Portela- B21 -140 0 0 0,1 0,4 2,5 1,6 1,4 7,4 1,8 
marg.  RS. 27o22’S e 53o46’WGr. B22 -190 0 0 0,3 0,3 3,0 1,7 1,9 6,5 1,8 
  Folha SG.22-Y-C.            
  Estrada São João Batista-Ma- A1 0 0 0,8 2,3 6,2 2,5 3,9 36,8 11,7 
Ca Tb  jor Gercino, a 8 km da Vila A3 0 1,8 2,1 2,5 7,9 2,3 5,4 35,3 11,3 
A mod 116 Tijipió. Município de São João B11 0 2,8 1,9 2,0 6,4 1,8 3,6 35,4 10,8 
arg.  Batista-SC. 27o23’S e 48o56’ B12 0 2,1 2,9 2,4 8,5 2,2 5,0 34,8 10,2 
  WGr. Folha SG.22-Z-D.  B21 9,8 13,7 1,7 2,3 6,7 2,3 3,3 31,7 10,4 
   B22 

0-5 
-15 
-30 
-45 
-90 
-130 0 4,5 1,8 2,3 7,3 2,2 5,0 24,8 8,6 

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

Ca Tb  3,6 60,2 42,6 33,4 18,5 44,6 1,80 19,63 13,06 3,88 2,56 2,15 5,28 4,4 4,3 
A mod 110 4,2 56,0 38,8 38,1 23,2 39,1 1,47 19,59 19,59 4,39 2,30 1,92 5,19 4,3 4,3 
arg.  3,5 51,5 35,2 43,0 29,3 31,8 11,9 21,16 21,16 4,76 2,31 1,93 5,14 4,8 4,3 
LBRa  4,8 33,2 22,5 56,1 0,5 99 0,59 25,05 20,10 11,49 2,12 1,55 2,75 4,2 4,0 
A 112 3,3 30,9 19,9 59,0 8,8 85 0,52 22,45 20,26 14,42 1,88 1,30 2,21 4,4 4,1 
proem  4,8 30,2 19,5 59,1 4,9 92 0,51 24,02 20,10 13,34 2,03 1,43 2,36 4,4 4,1 
marg.  2,8 22,3 13,5 69,6 3,3 95 0,32 24,32 22,76 11,24 1,82 1,38 3,18 4,8 4,1 
  3,7 23,3 12,8 68,7 0,3 99 0,34 26,18 22,05 12,28 2,02 1,49 2,82 5,1 4,1 
TRe  1,6 47,5 36,1 42,4 24,1 43 1,12 22,93 17,07 23,11 2,28 1,23 1,16 5,8 5,3 
A 113 0,9 26,7 20,3 66,3 44,6 33 0,40 25,53 20,91 21,84 2,08 1,25 1,50 6,2 5,4 
chern.  0,8 17,5 11,9 78,2 0,3 100 0,22 22,67 24,33 22,12 1,93 1,22 1,73 6,4 5,9 
marg.  0,6 16,5 11,8 78,7 0,1 100 0,21 23,74 23,92 23,80 1,69 1,03 1,58 5,7 5,3 
  8,4 52,6 27,5 29,5 15,3 48 1,78 14,93 11,18 4,89 2,27 1,78 3,59 4,7 4,5 
Ca Tb  6,9 50,0 26,0 30,8 18,7 39 1,62 17,17 11,94 4,62 2,44 1,96 4,06 4,5 4,0 
A mod 116 7,9 47,4 22,8 35,4 25,1 29 1,34 16,36 13,37 4,20 2,08 1,73 5,00 4,5 4,2 
arg.  6,2 45,4 20,8 35,9 28,4 21 1,26 17,07 14,74 5,62 1,97 1,58 4,12 4,8 4,2 
  7,5 40,5 19,2 42,4 27,2 36 0,95 18,90 15,48 5,38 2,08 1,70 4,52 4,7 4,2 
  4,6 30,5 14,3 53,6 2,1 96 0,57 24,60 20,15 7,74 2,08 1,67 4,09 5,2 4,2 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

Ca Tb  - 4,2 0,38 7,24 11 2,42 2,28 1,22 0,88 1,23 0,82 
A mod 110 - 0,9 0,12 1,55 8 0,45 0,27 0,27 0,20 0,41 0,34 
arg.  - 0,4 0,09 0,69 4 0,40 0,26 0,20 0,18 0,16 0,09 
LBRa  0 2,1 0,18 3,62 12 1,64 1,10 0,88 0,70 0,15 0,11 
A  0 1,9 0,14 3,28 14 1,42 1,03 0,54 0,40 0,08 0,06 
proem 112 0 1,5 0,11 2,59 14 1,21 1,00 0,63 0,43 0,07 0,04 
marg.  0 1,0 0,09 1,72 11 1,46 1,12 0,34 0,30 0,06 0,03 
  0 0,6 0,07 1,03 9 1,28 1,03 0,42 0,36 0,05 0,03 
TRe  0 2,7 0,27 4,65 10 10,55 9,50 3,22 1,71 0,70 0,55 
A  113 0 0,9 0,14 1,55 6 8,29 8,00 1,74 1,48 0,80 0,60 
chern.  0 0,6 0,08 1,03 8 5,53 5,00 4,09 2,56 0,60 0,48 
marg.  0 0,4 0,06 0,69 7 4,32 4,03 3,24 1,73 0,80 0,63 
  - 4,7 0,38 8,10 12 4,52 3,40 1,76 1,60 0,61 0,44 
Ca Tb  - 2,2 0,22 3,79 10 1,18 1,.00 1,00 0,95 0,48 0,32 
A mod 116 - 0,9 0,12 1,55 8 0,50 0,20 0,41 0,18 0,27 0,18 
arg.  - 0,7 0,10 1,21 7 0,38 0,12 0,24 0,10 0,27 0,18 
  - 0,6 0,10 1,03 6 0,32 0,12 0,30 0,08 0,23 0,12 
  - 0,4 0,10 0,69 4 0,32 0,12 0,38 0,08 0,14 0,05 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

Ca Tb  0,05 0,03 4,92 4,01 2,4 15,55 7,83 20,47 12,75 61,28 38,17 24 39 32 37 
A mod 110 0,02 0,01 1,15 0,82 5,1 11,90 6,19 13,05 7,34 34,25 19,26 9 16 81 86 
arg.  0,02 0,01 0,78 0,54 6,7 11,84 7,32 12,62 8,10 29,34 18,83 6 10 89 92 
LBRa  0,20 0,10 2,87 2,01 2,0 20,80 10,92 23,67 13,79 42,19 24,48 12 21 41 50 
A  0,20 0,11 2,24 1,60 4,1 18,51 11,69 20,75 13,93 35,16 23,61 11 16 64 72 
proem 112 0,20 0,09 2,11 1,56 3,8 19,60 11,04 21,71 13,15 36,73 22,25 10 16 64 71 
marg.  0,21 0,10 2,07 1,55 4,5 19,67 10,96 21,74 13,03 31,23 18,72 9 16 68 74 
  0,19 0,10 1,94 1,52 3,2 15,48 8,20 17,42 10,14 25,35 14,75 11 19 62 68 
TRe  0,14 0,07 14,61 11,83 0 10,50 2,16 25,11 16,77 59,22 39,55 58 87 0 0 
A  113 0,09 0,05 10,92 10,13 0 9,28 3,60 20,20 14,52 30,46 21,90 54 75 0 0 
chern.  0,07 0,03 10,29 8,07 0 9,40 3,09 19,69 13,38 25,17 17,10 52 77 0 0 
marg.  0,06 0,03 8,42 6,42 0 11,36 4,78 19,78 13,20 25,13 16,77 43 64 0 0 
  0,11 0,08 7,00 5,52 0,4 12,87 5,86 19,87 12,86 67,35 43,59 35 54 5 7 
Ca Tb  0,05 0,03 2,71 2,30 3,4 12,80 5,96 15,51 8,67 50,35 28,14 17 31 55 60 
A mod 116 0,02 0,02 1,20 0,58 4,9 10,78 5,53 11,98 6,73 33,84 19,01 10 18 80 89 
arg.  0,02 0,02 0,91 0,42 4,7 8,71 5,71 9,62 6,62 26,79 18,44 9 14 83 92 
  0,03 0,02 0,88 0,34 4,9 9,74 7,95 10,62 8,83 25,04 20,82 8 10 84 93 
  0,06 0,04 0,90 0,29 5,2 10,32 7,80 11,22 8,70 20,93 16,23 8 10 85 95 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

Pva Tb  A 2 km de Vidal  Ramos, na  A1 0-10 0 0 0,9 1,0 3,8 1,2 3,2 20,7 4,7 
A mod  estrada vicinal para o vilarejo A3 -35 0 0 0,2 0,5 2,0 0,9 2,6 22,4 5,2 
Méd./ 117 de Santa Luzia. Município de B1 -55 0 2,1 0,3 0,5 1,9 0,6 1,9 13,7 3,0 
Arg.  Vidal Ramos-SC. 27o24’S e B2 -90 0 0,8 0,4 0,5 1,9 0,6 1,3 14,4 2,6 
  49o21’WGr. Folha SG.22-Z-D. B3 -120 0 0 0,3 0,4 1,6 0,5 1,4 11,1 2,2 
  A 17 de Campos Novos A1 0-25 0 0 0,2 0,2 0,8 0,2 0,7 62,9 0,8 
LBRa  na BR-470, em B1 -65 0 0 0,1 0,3 0,8 0,2 0,4 4,8 0,5 
A 121 direção a Tupitinga. Município B21 -115 0 0 0,2 0,1 0,6 0,2 0,2 6,4 0,3 
proem  de Campos Novos-SC.  B22 -165 0 0 0,2 0,2 0,7 0,2 0,2 5,2 0,4 
marg.  27o28’S e 51o17’WGr. Folha B23 -210 0 0 0,2 0,1 0,7 0,1 0,6 6,8 0,6 
  SG.22-Y-D.            
  Estrada vidal Ramos-Leoberto A1 0-10 0 0 0,2 0,4 1,7 0,8 3,9 47,3 25,9 
Ca Tb  Leal, a 17 km de Vidal B1 -40 0 0 0,1 0,2 1,1 0,4 8,6 49,8 27,5 
A mod 122 Ramos. Município de Vidal B21 -60 0 0 0,2 0,4 1,3 0,4 3,8 50,1 29,1 
méd.  Ramos-SC. 27o29’S e 49o20’ B22 -85 0 0 0,4 0,3 1,6 0,5 7,8 49,8 26,6 
  WGr. Folha. SG.22-Z-D.            
  A 2km da estrada principal Al- A1 0-15 0 0 0,2 0,9 5,1 2,9 9,7 56,7 26,7 
Ca Tb  fredo Wagner-Ituporanga a 24 A3 -30 0 0 0,1 0,6 4,1 2,0 11,9 52,5 24,1 
A mod 123 km de Alfredo Wagner no  B1 -60 0 0 0,1 0,7 3,8 2,2 8,1 52,2 24,8 
méd.  bairro Rio Engano. Município B2 -95 0 0 0,1 0,4 3,0 1,4 11,0 47,9 22,9 
  de Imbuia-SC.27o34’S e 49o B3 -120 0 0 0,1 0,4 2,1 1,0 5,6 42,3 20,2 
  27’WGr. Folha SG.22-Z-D.            
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

PVa Tb  2,2 66,1 50,1 25,4 18,0 29 2,60 12,90 8,03 4,89 2,73 1,97 2,58 5,6 5,7 
A mod  3,0 65,6 48,4 27,2 18,0 34 2,41 14,49 9,06 5,65 2,72 1,95 2,52 6,2 5,7 
méd./ 117 1,6 33,8 23,1 61,3 45,2 26 0,55 27,26 18,41 10,82 2,52 1,83 2,67 6,5 5,7 
arg.  1,7 34,8 23,0 60,7 39,5 35 0,57 26,18 18,19 10,29 2,45 1,80 2,77 5,8 4,8 
  1,2 28,2 19,3 68,0 15,2 78 0,41 26,85 19,79 10,34 2,31 1,73 3,00 5,3 4,3 
  0,3 80,7 18,6 17,7 1,8 90 4,56 21,48 23,61 20,77 1,55 0,99 1,78 4,4 4,2 
LBRa  0,3 26,2 21,9 72,5 21,4 70 0,36 23,94 26,53 20,06 1,53 1,04 2,08 4,6 4,2 
A 121 0,2 18,6 12,5 80,5 8,9 89 0,23 24,77 27,52 16,42 1,53 1,11 2,63 4,8 4,3 
proem  0,3 15,2 10,4 83,7 0,3 100 0,18 27,46 28,01 15,46 1,67 1,23 2,84 5,5 4,5 
marg.  0,3 19,6 13,4 79,1 0,2 100 0,25 28,90 27,38 18,75 1,79 1,25 2,29 6,0 4,4 
Ca Tb  22,3 46,4 25,0 26,0 11,5 55,7 1,78 15,40 9,53 1,62 2,75 2,48 9,24 5,4 4,4 
A mod 122 19,3 41,0 18,7 30,4 9,5 68,7 1,35 15,69 10,99 2,09 2,43 2,16 8,26 4,4 4,3 
méd.  25,6 35,8 14,8 33,8 13,8 59,1 1,06 15,70 11,91 3,40 2,24 1,90 5,50 4,7 4,3 
  19,2 39,2 16,0 32,6 14,9 54,2 1,20 17,23 12,59 2,61 2,33 2,05 7,57 5,0 4,4 
Ca Tb  18,1 52,8 22,8 15,4 8,2 46,7 3,43 11,29 5,93 1,53 3,24 2,78 6,08 4,3 4,1 
A mod 123 13,6 50,7 22,3 21,1 11,7 44,5 2,40 10,03 7,34 1,53 2,32 2,05 7,53 4,3 4,1 
méd.  17,5 46,4 19,0 25,0 15,7 37,2 1,85 12,07 8,40 2,56 2,44 2,05 5,15 5,0 4,2 
  13,0 42,0 17,0 32,1 21,6 32,7 1,31 15,42 11,98 3,08 2,19 1,88 6,11 5,0 4,2 
  15,2 43,2 21,2 34,5 23,2 32,7 1,25 20,92 14,42 4,68 2,47 2,05 4,84 5,0 4,1 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

PVe Tb  - 2,9 0,37 5,00 8 13,59 9,36 2,98 2,10 0,88 0,70 
A mod  - 1,0 0,16 1,72 6 6,91 5,44 2,60 2,30 0,25 0,14 
méd./ 117 - 0,7 0,15 1,21 5 6,63 5,84 8,43 6,98 0,29 0,13 
arg.  - 0,5 0,14 0,86 4 5,08 4,40 7,33 7,00 0,21 0,10 
  - 0,5 0,14 0,86 4 3,48 2,70 5,00 3,40 0,19 0,09 
LBRa  - 3,1 0,22 5,34 14 1,46 1,20 0,83 0,50 0,18 0,12 
A  - 2,7 0,18 4,65 15 0,78 0,49 0,45 0,51 0,08 0,07 
proem 121 - 1,9 0,13 3,27 15 0,53 0,40 0,27 0,16 0,17 0,12 
marg.  - 0,7 0,07 1,20 10 0,32 0,20 0,28 0,10 0,03 0,03 
  - 0,2 0,05 0,34 4 0,28 0,20 0,25 0,05 0,02 0,02 
Ca Tb  - 5,5 0,43 9,48 13 22,02 21,60 3,24 2,40 0,80 0,56 
A mod 122 - 2,0 0,20 3,45 10 2,70 2,26 0,54 0,50 0,14 0,09 
méd.  - 1,0 0,12 1,72 8 0,43 0,40 0,31 0,30 0,10 0,05 
  - 0,7 0,10 1,20 7 0,42 0,28 0,33 0,16 0,08 0,04 
  - 2,2 0,16 3,79 14 1,53 1,43 0,57 0,36 0,19 0,13 
Ca Tb  - 1,1 0,15 1,89 7 1,14 0,92 0,18 0,10 0,18 0,12 
A mod 123 - 0,5 0,10 0,86 5 0,67 0,62 0,49 0,38 0,11 0,07 
méd   - 0,4 0,09 0,69 4 0,61 0,46 0,43 0,32 0,12 0,06 
  - 0,4 0,09 0,69 4 0,62 0,36 0,50 0,32 0,12 0,07 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

Pve Tb  0,09 0,06 17,54 12,22 0 6,18 0,56 23,72 18,10 93,38 71,25 74 97 0 0 
A mod  0,05 0,03 9,81 7,91 0 4,62 0,31 14,43 10,12 53,05 37,20 68 97 0 0 
méd./ 117 0,07 0,04 15,42 12,99 0 7,39 0,88 22,81 16,30 37,21 26,59 68 95 0 0 
arg.  0,07 0,04 12,69 11,54 0,4 9,50 3,11 22,19 15,80 36,55 26,02 57 80 3 3 

  0,02 0,02 8,69 6,21 3,2 12,73 4,41 21,42 13,10 31,50 19,26 41 66 26 34 
LBRa  0,03 0,02 2,50 1,84 3,9 16,35 12,27 18,85 14,77 106,49 83,44 13 17 60 68 

A  0,02 0,01 1,33 1,08 3,7 16,32 12,24 17,65 13,57 24,34 18,71 7 10 73 77 
proem 121 0,04 0,03 1,01 0,71 3,5 15,02 7,77 16,03 8,78 19,91 10,90 6 11 77 83 
marg.  0,01 0,01 0,64 0,34 1,5 9,79 5,56 10,43 6,20 12,46 7,40 6 10 70 81 

  0,01 0,01 0,56 0,28 2,0 8,35 5,48 8,91 6,04 11,26 7,63 6 9 78 88 
Ca Tb  0,23 0,18 31,29 24,74 0,0 13,51 3,71 44,80 35,00 172,30 134,61 70 89 0 0 
A mod 122 0,03 0,03 3,41 2,88 5,3 17,79 6,98 21,20 10,39 69,73 34,17 16 33 60 65 
méd.  0,01 0,01 0,85 0,76 6,2 17,81 10,48 18,66 11,33 55,20 33,52 5 7 87 89 

  0,01 0,01 0,84 0,49 6,5 16,75 10,57 17,59 11,41 53,95 35,00 5 7 88 93 
  0,02 0,02 2,31 1,94 2,0 8,67 2,89 10,98 5,20 71,29 33,76 21 44 46 51 

Ca Tb  0,02 0,02 1,52 1,16 3,6 8,68 4,87 10,20 6,39 48,34 30,28 15 24 70 76 
A mod 123 0,03 0,02 1,30 1,09 4,4 9,21 5,63 10,51 6,93 42,04 27,72 12 19 77 80 
méd  0,02 0,02 1,18 0,86 5,7 12,86 7,97 14,04 9,15 43,73 28,50 8 13 82 87 

  0,02 0,02 1,16 0,77 7,3 14,04 9,47 15,20 10,63 44,05 30,81 8 11 86 90 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

  0-10 0 0 15,5 9,6 34,1 7,6 7,5 18,1 11,4 
PVa Tb  -35 0 0 10,7 7,0 25,7 6,0 7,5 15,8 8,7 
A mod 126 -75 0 0 6,8 7,2 20,0 5,1 4,9 15,0 8,1 
méd./  -130 0 0 8,1 6,1 22,4 6,0 9,1 21,0 10,8 
arg.            
  

A 17 km de São Pedro de Al- 
cântara indo para Florianópo- 
lis na estrada Angelina-Flori- 
anópolis. Município de São  
José-SC. 27o34’S e 48o42’ 
WGr. Folha SG.22-Z-D. 

A1 
B21 
B22 
B3 

          
A1 0-5 0 0 2,5 8,6 17,5 12,1 
A3 -15 0 0 2,8 12,4 16,8 11,4 
B1 -40 0 0 2,9 8,2 16,3 10,3 
B2 -90 0 0 2,1 8,1 15,1 8,0 

PVa 
Tb 
A mod 
méd./ 
arg. 

 
 
127 

Estrada Angelina - S. P. de 
Alcântara - Florianópolis, a 19 
km de Angelina. Município de 
São José-SC. 27o35’S e 48o 
51’WGr. Folha SG.22-Z-D.      

12,2 
11,6 
11,2 
7,4 

28,6 
32,4 
17,1 
21,1 

12,1 
14,0 
11,3 
9,1 

   
  A 4 km do trevo de Gaurama- Ap 0-15 0 0,3 0,8 0,9 3,4 1,2 1,9 17,0 3,8 
TBRa  Erechim, direção a Gaurama. A3 -35 0 0 0,8 0,9 2,9 0,9 1,1 14,1 3,2 
A mod 131 Município de Erechim-RS. 27o B1 -60 0 0 0,6 0,6 2,1 0,6 1,1 13,0 2,3 
marg.  36’S e 53o12’WGr. Folha B2 -115 0 1,0 0,5 0,9 2,4 0,8 0,8 15,6 2,7 
  SG.22-Y-D. B3 -200 9,3 10,8 1,3 1,5 4,5 1,2 1,5 26,9 3,7 
PVa 
Tb 
A mod 
méd./
arg. 

 
 
134 

Estrada Alfredo Wagner-Rio 
do Sul, a 8 km de Alfredo 
Wagner. Município de Alfredo 
Wagner-SC. 27o40’S e 49o 
23’WGr. Folha SG.22-Z-D. 

A1 
A3 
B1 
B2 
B3 

0-15 
-30 
-55 
-100 
-120 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 

1,0 
1,0 
0,6 
0,4 
0,1 

6,2 
5,3 
3,8 
2,3 
1,6 

2,8 
3,0 
1,8 
1,3 
0,9 

9,5 
7,2 
7,0 
2,9 
3,5 

30,4 
30,0 
25,1 
16,2 
17,1 

13,3 
14,3 
10,8 
6,5 
5,8 

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

PVa Tb  5,3 29,2 22,5 25,3 13,3 47,4 1,15 16,19 13,20 3,02 2,09 1,82 6,86 4,6 4,3 
A mod  3,2 25,2 18,1 40,4 29,7 26,4 0,62 20,79 18,87 4,20 1,87 1,64 7,05 5,0 4,4 
méd./ 126 4,1 21,9 15,0 50,0 0,5 99,0 0,44 24,14 23,29 7,77 1,76 1,45 4,71 4,9 4,5 
arg.  3,9 27,6 17,4 39,2 0,3 99,2 0,70 25,77 22,59 5,64 1,94 1,67 6,28 5,2 4,6 

5,3 29,7 24,3 29,6 19,3 34,7 1,00 17,83 13,53 3,88 2,24 1,89 5,47 4,8 4,5 
3,0 27,3 21,9 28,9 16,1 44,2 0,94 14,92 13,69 3,85 1,85 1,57 5,58 4,3 4,2 
3,8 21,5 15,5 41,1 13,1 68,1 0,52 18,20 17,62 5,40 1,76 1,47 5,12 5,0 4,3 

PVa 
Tb 
A mod 
méd./ 
arg. 

 
 
127 

2,4 22,3 15,2 48,6 0,1 99,7 0,46 21,38 21,34 7,77 1,70 1,38 4,31 5,1 4,4 

  2,4 41,2 28,0 51,6 22,2 57 0,80 21,12 19,31 25,62 1,86 1,01 1,18 5,2 4,4 
TBRa  2,4 34,1 23,2 59,8 26,3 56 0,57 22,68 21,35 26,23 1,81 1,01 1,28 4,9 4,3 
A mod 131 1,5 28,5 17,8 67,1 2,2 97 0,42 23,52 22,33 26,59 1,79 1,02 1,32 5,2 4,4 
marg.  2,1 31,1 18,2 63,8 1,0 98 0,49 26,54 23,02 25,23 1,96 1,15 1,43 5,5 4,5 
  2,7 48,8 25,6 43,0 0,1 100 1,13 24,81 22,98 25,36 1,84 1,08 1,42 5,5 4,5 

5,7 59,4 42,3 21,1 12,6 40,2 2,81 17,15 11,09 8,85 2,63 1,74 1,97 5,1 5,1 
8,2 53,3 37,6 27,1 16,8 38,0 1,96 17,01 12,43 9,82 2,33 1,55 1,99 5,1 4,7 
5,0 48,2 33,9 37,2 20,4 45,1 1,29 20,34 15,24 12,42 2,27 1,49 1,93 5,1 4,3 
4,1 40,8 31,1 50,4 3,5 93,0 0,80 28,62 22,00 18,00 2,21 1,45 1,92 5,4 4,2 

PVa 
Tb 
A mod 
méd./
arg. 

 
 
134 

2,9 50,0 38,7 42,6 0,5 98,8 1,17 29,53 22,35 19,49 2,25 1,44 1,80 5,4 4,2 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

PVa Tb 3,3 0,23 5,69 14 0,88 0,77 0,92 0,91 0,26 
A mod 1,4 0,12 2,41 12 0,34 0,19 0,53 0,24 0,08 
méd./ 0,8 0,09 1,38 9 0,29 0,15 0,38 0,16 0,16 
arg. 

 
126 

- 
- 
- 
- 0,5 0,07 0,86 7 0,21 0,12 0,24 0,15 0,06 

0,21 
0,04 
0,11 
0,04 

PVa 
Tb 
A mod 
méd./ 
arg. 

 
 
127 

- 
- 
- 
- 

3,8 
1,9 
0,8 
0,7 

0,35 
0,21 
0,12 
0,10 

6,55 
3,28 
1,38 
1,21 

11 
9 
7 
7 

0,86 
0,31 
0,33 
0,33 

0,66 
0,30 
0,15 
0,16 

0,83 
0,21 
0,12 
0,10 

0,60 
0,18 
0,10 
0,08 

0,35 
0,15 
0,04 
0,03 

0,20 
0,13 
0,03 
0,01 

 
TBRa 
A mod 
marg. 
 

 
 
131 

- 
- 
- 
- 
- 

2,1 
1,4 
1,0 
0,6 
0,2 

0,19 
0,14 
0,10 
0,09 
0,04 

3,62 
2,41 
1,72 
1,03 
0,34 

11 
10 
10 
7 
5 

1,96 
0,89 
0,89 
0,61 
0,68 

1,73 
0,77 
0,67 
0,47 
0,51 

1,00 
0,38 
0,24 
0,13 
0,32 

0,43 
0,23 
0,18 
0,14 
0,26 

0,30 
0,05 
0,03 
0,05 
0,07 

0,16 
0,04 
0,02 
0,03 
0,04 

PVa Tb 
A mod 
méd./ 
arg. 

 
 
134 

- 
- 
- 
- 
- 

3,5 
1,4 
0,7 
0,7 
0,4 

0,33 
0,16 
0,11 
0,08 
0,07 

6,03 
2,41 
1,20 
1,20 
0,69 

11 
9 
6 
9 
6 

11,77 
5,16 
3,04 
1,58 
0,59 

9,36 
4,54 
2,98 
1,45 
0,68 

3,85 
1,82 
1,36 
1,27 
1,70 

3,60 
1,63 
1,20 
1,16 
1,54 

0,48 
0,14 
0,08 
0,12 
0,08 

0,28 
0,10 
0,04 
0,07 
0,04 

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

0,07 0,05 2,13 1,94 0,7 8,7 2,68 10,83 4,81 26 
0,06 0,03 1,01 0,50 2,0 7,19 4,23 8,20 5,24 80 
0,09 0,06 0,92 0,48 2,5 7,78 4,78 8,70 5,70 84 

PVa Tb 
A mod 
Méd./ 
arg. 

 
126 

0,07 0,06 0,58 0,37 2,1 5,21 5,22 6,79 5,80 

42,80 
20,29 
17,40 
17,32 

19,01 
12,97 
11,40 
14,79 

20 
12 
11 
9 

44 
19 
16 
10 

24 
66 
73 
78 85 

0,07 2,13 1,53 0,7 13,48 3,99 15,61 6,12 52,73 20,67 14 35 24 31 
0,03 0,69 0,64 1,8 10,80 5,49 11,49 6,18 39,75 21,38 6 11 72 74 
0,01 0,50 0,29 2,2 9,26 4,48 9,76 4,98 23,74 12,11 5 10 81 88 

 
Pva 
Tb 
A mod 
Méd./ 
arg. 

 
 
127 

0,09 
0,02 
0,01 
0,01 0,01 0,47 0,26 2,3 9,30 4,63 9,77 5,10 20,10 10,49 5 9 83 90 

 0,05 0,03 3,31 2,35 1,3 12,44 9,24 15,75 12,55 30,52 24,32 21 26 28 36 
 0,02 0,01 1,34 1,05 2,7 12,18 8,74 13,52 10,08 22,60 16,85 10 13 66 72 
131 0,02 0,01 1,18 0,88 2,0 10,66 7,04 11,84 8,22 17,64 12,25 10 14 62 68 
 0,02 0,01 0,81 0,65 1,5 10,03 8,55 10,84 9,36 16,99 14,67 7 9 64 70 

TBRa 
A mod 
Marg. 
 

 0,03 0,02 1,10 0,83 1,3 10,08 8,76 11,18 9,86 26,00 22,93 10 11 54 61 
0,11 0,09 16,21 13,33 0,1 9,37 3,99 25,58 20,20 121,23 95,73 63 80 0 0 
0,04 0,03 7,16 6,30 0,3 7,75 0,94 14,91 8,10 55,01 29,88 48 88 4 4 
0,03 0,03 4,51 4,25 2,3 9,83 4,30 14,34 8,81 38,54 23,68 31 51 33 35 
0,03 0,02 3,00 2,70 6,4 16,41 10,68 19,41 13,68 38,51 27,14 15 23 68 70 

Pva 
Tb 
A mod 
Méd./ 
arg. 

 
 
134 

0,02 0,02 2,39 2,28 8,0 16,33 12,31 18,72 14,70 43,94 34,50 13 16 77 78 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

  Estrada Rancho Queimado- A1 0-5 0 5,6 4,2 5,3 18,5 6,3 10,2 25,4 11,5 
Ca Tb  Alfredo Wagner a 6 km de  A3 -15 0 0 1,4 2,6 8,1 3,2 4,6 17,2 6,6 
A mod 136 Rancho Queimado. Município B1 -45 0 0 0,6 1,0 5,0 1,9 5,7 17,3 6,2 
Arg.  de Rancho Queimado-SC. B2 -95 0 0 0,6 1,5 5,1 2,1 4,9 16,0 7,0 
  27o40’S e 49o04’WGr. Folha            
  SG.22-Z-D.            
Re  A 5 km de Carlos Gomes em Ap 0-10 0 0 2,0 2,0 8,2 2,6 7,8 36,7 12,0 
A   direção a Paim Filho. Municí- A3 -30 16,2 47,2 3,3 4,0 12,2 4,0 6,4 26,6 12,0 
Chern
. 

139 pio de Carlos Gomes-SC.            

Méd.  27o42’S e 51o53’WGr. Folha            
  SG.22-Y-D.            
LRa  A 2 km de Coronel Bicaco em Ap 0-35 0 0 0,1 0,7 4,5 2,9 3,3 10,7 4,2 
A 140 direção a Campo Novo. Um- B1 -65 0 0 0,3 0,3 3,7 2,0 3,4 9,2 3,3 
proem  nicípio de Coronel Bicaco-RS. B21 -170 0 0 0,4 0,4 2,8 1,6 2,0 6,7 2,7 
marg.  27o 43’S e 53o 44”WGr. Folha B22 -220 0 0 0,2 0,4 3,4 1,9 2,8 9,0 2,7 
  SG.22-Y-C.            
LRd  A 2 km de Santa Lúcia na  Ap 0-25 0 0 0,1 0,6 4,6 3,1 2,7 8,2 3,1 
A  estrada para Tuparendi. Um- B1 -60 0 0 0,1 0,4 3,5 2,3 2,4 6,5 3,0 
proem 141 nicípio de Tuparendi-RS. B21 -110 0 0 0,1 0,4 3,2 2,0 2,1 17,8 2,3 
marg.  27o44’S e 54o33’WGr. Folha B22 -175 0 0 0,1 0,6 3,1 2,0 1,7 12,6 2,5 
  SG.21-Z-D. B23 -230 0 0 0,2 0,4 3,6 2,2 2,5 11,9 2,9 
TBRa  A 22 km do entroncamento S. A1 0-25 0 0 0,5 0,3 1,6 0,5 1,2 8,4 1,6 
A  José do Ouro e Barracão, na B1 -70 0 0 0,2 0,2 0,9 0,2 0,9 7,3 1,1 
proem 142 direção Barracão. Município  B21 -150 0 0 0,1 0,1 0,7 0,2 0,7 10,9 1,2 
marg.  de Barracão-RS. 27o15’S e B22 -180 0 0 0 0,1 0,6 0,2 0,9 15,3 1,2 
  51o27’WGr. Folha SG.22-Y-D            
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

Ca Tb  4,0 41,3 27,4 28,7 17,2 40,0 1,44 18,10 11,55 5,22 2,66 2,07 3,47 4,3 4,1 
A mod  2,9 43,4 32,8 41,9 22,1 47,2 1,03 23,49 14,24 6,63 2,80 2,16 3,37 4,2 4,1 
arg. 136 2,0 36,8 25,7 52,0 28,9 44,4 0,71 25,43 17,02 8,26 2,54 1,94 3,23 4,3 4,2 
  3,0 29,7 20,7 58,2 36,8 36,7 0,51 28,34 19,60 9,07 2,46 1,90 3,39 4,9 4,3 
                 
Re  5,6 63,1 38,4 16,7 8,2 51 3,77 29,64 16,14 19,25 3,12 1,77 1,32 5,3 4,7 
A  139 6,5 54,0 39,4 21,8 12,6 42 2,47 26,22 15,13 23,92 2,95 1,47 0,99 5,9 4,9 
chern.                 
méd.                 
                 
LRa  1,7 24,2 17,7 67,1 0,1 100 0,36 24,51 22,22 19,20 1,88 1,21 1,82 4,0 3,9 
A 140 1,0 21,1 15,2 71,9 0,1 100 0,29 25,67 23,54 24,76 1,85 1,11 1,49 4,5 4,1 
proem  1,1 15,5 11,5 79,0 0,1 100 0,19 28,08 25,20 22,09 1,89 1,22 1,79 5,1 4,2 
marg.  0,8 18,1 11,8 75,8 0,1 100 0,24 27,10 24,71 20,08 1,86 1,23 1,93 5,3 4,3 
LRd  1,2 25,5 20,4 66,8 3,2 95,2 0,38 26,26 21,71 29,40 2,06 1,10 1,16 4,5 4,0 
A  1,3 19,1 15,6 74,4 0,9 98,7 0,26 42,05 24,40 23,98 2,93 1,80 1,60 5,2 4,4 



 569 

proem 141 0,9 18,4 2,9 76,1 0,4 99,4 0,24 31,49 25,03 24,27 2,14 1,32 1,62 5,2 4,5 
marg.  1,2 17,1 7,0 77,3 0,3 99,6 0,22 26,73 25,06 26,64 1,81 1,08 1,48 5,2 4,4 
  1,2 16,1 7,1 77,4 0,3 99,6 0,21 19,18 25,89 22,25 1,26 0,81 1,83 5,0 4,4 
TBRa  0,7 31,9 25,1 64,9 33,2 49 0,49 25,16 21,62 19,56 1,98 1,25 1,74 5,0 4,2 
A  0,5 23,7 17,5 74,3 2,0 97 0,32 27,68 25,35 19,38 1,86 1,25 2,05 5,4 4,2 
proem 142 0,8 31,8 22,1 66,3 0,1 100 0,48 28,96 24,16 22,15 2,04 1,29 1,71 5,6 4,2 
marg.  0,6 46,5 32,4 51,7 0,1 100 0,90 29,87 23,70 22,00 2,14 1,35 1,69 5,5 4,2 
 



 570 

 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

  - 4,4 0,37 7,58 12 2,86 2,50 1,02 0,85 0,35 0,18 
Ca Ta  - 3,6 0,33 6,21 11 1,75 1,70 0,63 0,53 0,23 0,16 
A mod 136 - 1,5 0,24 2,59 6 0,48 0,46 0,40 0,32 0,23 0,08 
arg.  - 1,2 0,17 2,07 7 0,43 0,40 0,36 0,30 0,12 0,06 
             
Re  0 1,4 0,20 2,41 7 24,20 22,50 3,86 3,60 0,95 0,82 
A 139 0 1,2 0,17 2,07 7 19,48 18,57 4,17 4,00 0,18 0,10 
chern             
méd.             
             
LRa  0 1,6 0,13 2,76 12 0,55 0,30 0,50 0,27 0,28 0,23 
A 140 0 1,0 0,09 1,72 11 0,54 0,21 0,49 0,20 0,09 0,07 
proem  0 0,6 0,07 1,03 9 0,68 0,54 0,70 0,50 0,11 0,07 
marg.  0 0,3 0,05 0,52 6 0,80 0,78 0,78 0,60 0,03 0,03 
LRd  0 1,2 0,10 2,07 12 0,78 0,48 0,37 0,30 0,11 0,08 
A  0 0,8 0,07 1,38 11 2,24 2,02 0,98 0,80 0,05 0,04 
proem 141 0 0,5 0,05 0,86 10 1,86 1,58 0,60 0,50 0,03 0,03 
marg.  0 0,3 0,03 0,52 10 1,49 1,20 0,51 0,43 0,03 0,03 
  0 0,3 0,03 0,52 10 1,12 0,82 0,53 0,50 0,04 0,03 
TBRa  - 2,4 0,18 4,14 13 1,16 1,02 1,11 0,14 0,11 0,07 
A  142 - 1,3 0,13 2,24 10 0,81 0,62 0,61 0,19 0,04 0,03 
proem  - 0,5 0,10 0,86 5 0,58 0,40 0,65 0,23 0,03 0,02 
marg.  - 0,2 0,04 0,34 5 0,60 0,32 0,73 0,30 0,03 0,02 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

  0,09 0,06 4,32 3,59 3,4 19,25 11,41 23,57 15,73 82,12 54,80 18 27 44 49 
Ca Ta 136 0,08 0,06 2,69 2,45 8,9 23,89 17,59 26,58 20,28 63,43 48,40 10 13 76 78 
A mod  0,02 0,03 1,13 0,89 8,9 24,00 14,76 25,13 15,89 48,32 30,55 5 7 88 91 
arg.  0,02 0,02 0,93 0,78 8,9 21,36 12,95 22,29 13,88 38,29 23,84 4 7 90 92 
  0,32 0,10 29,32 27,02 0 16,50 7,75 45,82 37,07 274,37 221,97 64 79 0 0 
Re 139 0,32 0,11 24,15 22,78 0 15,76 6,70 39,91 30,85 183,07 141,51 61 78 0 0 
A                 
chern                 
méd.                 
LRa  0,03 0,02 1,36 0,82 3,9 18,13 9,09 19,49 10,45 29,04 15,57 7 13 74 83 
A 140 0,02 0,01 1,14 0,49 3,2 15,97 8,65 17,11 9,79 23,79 13,61 7 12 73 87 
proem  0,03 0,01 1,52 1,12 2,6 14,55 9,15 16,07 10,67 20,34 13,50 9 14 63 70 
marg.  0,03 0,01 1,64 1,42 1,6 12,68 7,13 14,32 8,77 18,89 11,56 11 19 49 53 
  0,01 0,01 1,27 0,87 3,4 16,52 10,53 17,79 11,80 26,63 17,66 7 11 72 80 
LRd  0,01 0,01 3,28 2,87 1,2 12,63 7,32 15,91 10,60 21,38 14,24 21 31 26 29 
A 141 0,01 0,01 2,50 2,12 0,6 12,10 6,80 14,60 9,30 19,18 12,22 17 27 19 22 
proem  0,01 0,01 2,04 1,67 0,7 11,10 7,18 13,14 9,22 16,99 11,92 15 22 25 29 
marg.  0,01 0,01 1,70 1,36 1,1 12,12 7,30 13,82 9,00 17,85 11,62 12 19 39 45 
  0,02 0,02 2,40 1,25 4,9 15,10 12,82 17,50 15,22 26,96 23,45 14 16 67 80 
TBRa  0,02 0,02 1,48 0,86 4,8 14,38 9,91 15,86 11,39 21,34 15,32 9 13 76 85 
A  142 0,02 0,01 1,28 0,66 6,5 15,79 14,28 17,07 15,56 25,74 23,46 7 8 83 91 
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proem  0,03 0,02 1,39 0,66 10,7 19,17 18,48 20,56 19,87 39,76 38,43 7 7 88 94 
marg.                 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

  Na estrada de Águas Mornas A1 0-10 0 0 1,0 5,4 19,2 9,9 10,0 17,3 10,3 
PVLa  para São Bonifácio a 22 km A3 -30 0 0 0,8 6,0 16,6 8,5 6,4 15,9 9,0 
A 145 de Águas Mornas. Município  B1 -50 0 0 1,0 5,0 16,5 8,1 8,0 15,6 8,5 
mod.  de Águas Mornas - SC.  B2 -90 0 0 0,7 4,4 12,8 6,6 6,0 17,5 9,9 
arg.  27o47’S e 49o00’WGr. B3 -150 0 0 0,9 3,5 12,9 6,3 8,3 24,8 10,8 
  Folha SG.22-Z-D.            

  A 2 km de Cerro Negro, na A1 0-25 0 0 1,1 2,1 6,9 2,9 3,7 12,7 5,2 
LBa  estrada Anita Garibaldi - Cer- A3 -50 0 2,9 1,5 1,2 5,8 2,0 4,0 11,0 4,4 
A  ro Negro. Município de Cam- B1 -70 0 3,3 1,6 1,9 6,4 0,4 3,4 8,9 1,8 
proem 146 po Belo do Sul-SC. 27o48’S e B21 -90 0 0 0,3 0,2 1,0 0,3 0,4 7,7 0,6 
marg.  50o54’WGr. Folha SG.22-Z-C. B22 -130 0 0 0,6 1,0 4,0 1,8 2,9 10,4 4,3 
   B23 -155 0 1,0 0,6 1,0 4,3 1,8 3,8 10,5 4,4 
   B3 -200 0 1,0 0,5 1,1 3,6 1,6 2,3 7,1 3,9 

  A 20 km de Sarandi em dire- Ap 0-20 2,4 6,6 1,7 4,7 12,5 5,1 6,8 41,9 13,9 
Re A  ção a Frederico Westphalen. A3 -40 1,2 9,6 2,3 3,9 12,1 4,2 7,7 36,5 11,0 
chern 153 Município de Sarandi-RS.            
méd.  27o50’S e 53o01’WGr. Folha            
  SG.22-Y-C.            

TRa  A 5,5 km de Ronda Alta em Ap 0-20 0 0,7 0,4 0,6 3,4 1,6 3,9 13,0 4,6 
A  direção a Sarandi. Município A3 -35 0 0,3 0,5 1,3 4,0 1,7 3,1 12,0 4,8 
proem 154 de Ronda Alta-RS. 27o50’S e B1 -75 0 0,3 0,5 0,9 4,5 2,3 5,1 13,2 6,2 
marg.  52o47’WGr. Folha SG.22-Y-C. B21 -190 0 0,4 0,5 0,9 3,3 1,4 2,9 11,8 4,4 
   B22 -240 0 0,9 0,2 0,6 2,7 1,3 3,2 11,7 3,7 
 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

  3,2 31,0 24,0 39,5 21,2 46,3 0,78 22,68 16,83 5,35 2,29 1,90 4,94 4,4 4,0 
PVLa  3,9 26,0 19,1 48,4 30,0 38,0 0,54 20,91 6,40 - 5,55 5,55 - 4,5 4,2 
A 145 2,9 26,1 19,0 48,9 31,4 35,7 0,53 25,70 20,96 6,45 2,08 1,74 5,10 4,8 4,2 
mod.  5,0 26,0 18,4 51,3 11,7 77,1 0,51 26,71 22,64 7,85 2,01 1,64 4,53 4,9 4,2 
arg.  4,7 47,7 27,7 34,6 1,0 97,1 1,20 26,20 21,93 11,42 2,03 1,52 3,01 4,9 4,2 

  2,3 35,2 27,7 52,7 16,3 69,0 0,67 19,75 17,50 8,12 1,92 1,48 3,38 4,4 4,4 
  1,5 24,2 17,6 65,6 27,2 58,5 0,37 21,51 19,71 8,20 1,86 1,47 3,77 4,9 4,4 
LBa  0,9 20,7 13,6 71,1 35,1 50,6 0,29 23,40 20,24 8,97 1,97 1,53 3,54 5,2 4,5 
A 146 0,4 21,7 14,6 76,7 30,7 59,9 0,28 23,40 24,34 10,84 1,63 1,27 3,52 5,2 4,8 
proem  2,0 19,4 13,3 72,3 1,8 97,5 0,27 24,82 22,57 9,95 1,87 1,46 3,56 5,5 4,5 
marg.  1,5 19,8 13,7 71,5 0,3 99,5 0,28 25,01 22,74 10,35 1,87 1,45 3,45 5,4 4,4 
  2,0 19,8 16,6 72,7 0,3 99,5 0,27 25,20 24,06 10,43 1,78 1,40 3,62 5,6 4,4 

Re A  8,1 61,9 33,9 11,7 4,3 63 5,29 25,45 10,59 17,21 4,09 2,01 0,96 5,3 4,6 
chern 153 5,0 62,8 37,3 14,1 8,0 43 4,45 23,03 10,43 10,12 3,75 2,31 1,62 5,6 4,9 
méd.                 
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TRa  1,5 30,1 21,7 61,9 0,2 100 0,48 21,88 25,06 16,33 1,48 1,05 2,41 4,9 4,0 
A  2,2 27,3 20,1 63,9 7,4 88 0,42 22,61 24,34 14,91 1,58 1,14 2,56 4,6 4,1 
proem 154 1,9 27,9 20,9 61,4 24,6 60 0,45 18,16 21,62 14,76 1,43 0,99 2,30 5,0 4,1 
marg.  2,0 18,2 10,8 74,1 13,3 82 0,24 26,10 23,03 15,41 1,93 1,35 2,35 5,0 4,1 

  1,1 18,4 10,4 75,2 0,0 100 0,24 26,31 23,85 12,38 1,88 1,41 3,02 5,7 4,3 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

  - 1,9 0,19 3,28 10 0,58 0,24 0,22 0,16 0,39 0,30 
PVLa  - 1,2 0,12 2,07 10 0,26 0,16 0,24 0,12 0,14 0,01 
A mod 145 - 0,7 0,11 1,21 6 0,30 0,12 0,40 0,20 0,10 0,08 
arg.  - 0,7 0,09 1,21 8 0,30 0,10 0,42 0,12 0,05 0,03 
  - 0,4 0,06 0,69 7 0,28 0,10 0,32 0,12 0,07 0,05 

  - 3,6 0,20 6,20 18 1,19 0,82 0,57 0,47 0,26 0,18 
LBa  - 1,8 0,13 3,10 14 0,55 0,33 0,34 0,26 0,04 0,03 
A 146 - 1,0 0,10 1,72 10 0,55 0,42 0,40 0,30 0,03 0,02 
proem  - 1,0 0,10 1,72 10 0,46 0,26 0,23 0,20 0,02 0,02 
marg.  - 0,5 0,08 0,86 6 0,48 0,22 0,35 0,28 0,04 0,03 
  - 0,3 0,07 0,52 4 0,59 0,30 0,46 0,28 0,22 0,15 
  - 0,2 0,05 0,34 4 0,42 0,40 0,20 0,14 0,06 0,04 

Re  0 1,3 0,17 2,24 8 28,70 26,10 5,36 5,03 0,46 0,19 
A 153 0 0,9 0,15 1,55 6 21,90 20,03 4,38 3,98 0,13 0,06 
chern.             
méd.             

TRa  0 2,1 0,17 3,62 12 1,13 1,10 0,80 0,70 0,12 0,09 
A   0 1,7 0,13 2,93 13 0,60 0,56 0,48 0,34 0,08 0,05 
proem 154 0 1,6 0,12 2,76 13 0,47 0,40 0,26 0,22 0,03 0,03 
marg.  0 0,9 0,08 1,55 11 0,45 0,30 0,34 0,26 0,02 0,02 
  0 0,3 0,07 0,52 4 0,55 0,26 0,44 0,29 0,02 0,02 

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

  0,03 0,02 1,22 0,72 3,1 13,12 9,68 14,34 10,90 36,30 27,59 9 11 71 81 
PVLa  0,02 2,41 0,66 2,70 3,7 12,64 9,64 13,30 10,30 27,47 21,28 5 6 84 58 
A mod 145 0,02 0,01 0,82 0,41 3,9 11,33 9,18 12,15 10,00 24,84 20,44 7 8 82 90 
arg.  0,02 0,01 0,79 0,26 4,1 11,45 8,21 12,24 9,00 23,85 17,54 6 9 83 94 
  0,03 0,02 0,70 0,29 4,7 10,83 8,40 11,53 9,10 33,32 26,30 6 8 87 94 

  0,13 0,04 2,15 1,51 5,9 24,36 19,18 26,51 21,33 50,30 40,47 8 10 73 80 
LBa  0,03 0,04 0,96 0,66 6,0 21,18 16,61 22,14 17,57 33,75 26,78 4 5 86 90 
A 146 0,03 0,02 1,01 0,76 6,0 16,89 13,24 17,90 14,25 25,17 20,04 6 7 85 89 
proem  0,01 0,01 0,72 0,49 3,0 16,36 10,68 17,08 11,40 22,26 14,86 4 6 80 86 
marg.  0,03 0,02 0,90 0,55 4,5 14,22 9,42 15,12 10,32 20,91 14,27 6 9 83 89 
  0,06 0,02 1,33 0,75 4,9 13,80 10,35 15,13 11,68 21,16 16,33 9 11 78 87 
  0,03 0,01 0,71 0,59 5,5 14,40 11,06 15,15 11,77 20,83 16,18 5 6 88 90 

Re  0,28 0,12 34,80 31,44 1,7 14,75 4,14 49,55 38,94 423,50 332,82 70 89 4 5 
A 153 0,25 0,10 26,66 24,17 0,0 14,23 3,34 40,89 30,00 290,00 212,76 65 89 0 0 
chern.                 
méd.                 

TRa  0,15 0,04 2,20 1,93 1,0 19,81 10,00 22,01 12,20 35,55 19,70 10 18 31 34 
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A   0,13 0,05 1,29 1,00 3,5 18,44 9,56 19,73 10,85 30,87 16,97 7 12 73 78 
proem 154 0,12 0,03 0,88 0,68 3,0 18,79 10,28 19,67 11,16 32,03 18,17 4 8 77 81 
marg.  0,11 0,04 0,92 0,62 3,1 17,93 9,61 18,85 10,53 25,43 14,21 5 9 77 83 
  0,12 0,04 1,13 0,61 2,7 13,76 8,00 14,89 9,13 19,80 12,14 8 12 70 81 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

  A 5,5 km de Roncador na es- Ap 0-35 0 5,3 2,7 1,9 7,2 1,9 2,6 21,0 3,4 
BV  trada para Porto Lucena. Um- IIB -65 0 4,4 0,9 0,9 3,0 0,7 1,1 12,3 2,9 
Marg. 156 nicípio de Porto Lucena-RS. IIC -95 0 0 0,6 0,6 3,1 1,3 2,7 27,8 4,0 
  27o49’S e 44o57’WGr. Folha            
  SG.21-Z-D.            

LBRa  A 1,3 km de entroncamento Ap 0-20 0 0 0,2 0,6 2,6 1,3 2,5 11,5 4,3 
A 157 Ipiranga para Erebango. Mu- A3 -45 0 0 0,1 0,6 2,5 1,1 3,0 9,4 3,7 
Proem  nicípio de Getúlio Vargas-RS. B1 -75 0 0 0,2 0,5 2,0 1,0 2,0 8,8 3,5 
Marg.  27o52’S e 52o20’WGr. Folha B21 -175 0 0 0,4 0,3 1,6 0,4 1,7 7,0 2,0 
  SG.22-Y-D. B22 -200 0 0 0,3 0,3 1,8 0,7 1,7 7,8 2,8 

Ca Tb  Estrada Anitápolis-Rancho A1 0-15 0 12,3 14,4 15,2 38,9 8,2 5,0 12,4 6,8 
A  Queimado a 6 km de Anitápo- A3 -25 0 11,8 12,9 11,4 34,5 8,1 6,9 13,1 7,1 
Proem 158 lis. Município de Anitápolis- B1 -50 0 14,0 9,9 13,1 31,6 7,7 5,0 14,4 7,3 
Arg.  SC. 27o52’S e 49o05’WGr. B2 -110 0 7,7 11,6 14,5 36,1 8,1 6,2 13,5 6,6 
  Folha. SG.22-Z-D. B3 -150 0 4,5 9,7 12,3 29,8 6,9 4,6 12,5 7,1 

LBRa  A 13 km de Palmeira das Mis- Ap 0-20 0 0,9 0,5 1,0 3,4 1,5 2,1 10,8 3,3 
A  sões em direção a Sarandi. B1 -45 0 0,3 0,4 0,6 3,3 1,5 2,8 10,2 3,1 
Proem 160 Município de Palmeira das  B21 -115 0 1,3 0,8 0,7 2,5 0,8 1,4 8,7 2,3 
Marg.  Missões-RS. 27o53’S e 53o B22 -200 0 1,2 0,4 0,4 2,1 0,8 1,9 8,3 2,3 
  12’WGr. Folha SG.22-Y-C.            

  A 8 km de Campo Santo em Ap 0-20 0 0 0,1 5,0 19,6 13,0 13,6 22,0 17,1 
LEa  direção a Paineira a 34 km de A3 -45 0 0 0,1 3,3 18,9 12,8 13,8 19,9 13,5 
A  165 Santo Augusto. Município de B21 -150 0 0 0,1 4,1 15,2 9,7 10,1 18,0 12,9 
Proem  Palmeira das Missões-RS. B22 -210 0 0 0,2 3,6 14,3 9,4 9,9 19,1 13,2 
Arg.  27o4’S e 53o35’WGr. Folha            
  SG.22-Y-C.            

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

  1,5 51,2 33,6 38,2 18,8 50,7 1,34 16,88 10,99 26,48 2,61 1,03 0,65 5,7 5,0 
BV  2,3 23,8 14,4 70,3 1,1 98,4 0,34 28,99 20,26 23,37 2,43 1,40 1,36 5,2 4,2 
marg. 156 1,9 50,2 26,4 42,7 1,1 97,4 1,17 30,66 18,68 20,70 2,79 1,64 1,42 5,0 3,9 
                 
                 

LBRa  2,3 32,8 25,6 60,3 25,2 58 0,54 25,43 21,46 19,27 2,01 1,28 1,75 4,9 4,4 
A  1,4 30,9 25,2 62,9 10,4 83 0,49 26,06 21,36 19,36 2,07 1,31 1,73 4,2 4,0 
proem 157 1,8 26,9 21,6 67,6 27,1 60 0,39 25,54 23,53 17,71 1,85 1,25 2,09 4,5 4,0 
marg.  0,8 17,1 12,1 79,3 15,0 81 0,21 27,54 24,84 17,40 1,88 1,30 2,24 5,5 4,2 
  1,6 17,1 12,1 78,3 1,1 99 0,21 29,18 25,08 18,97 1,98 1,33 2,08 5,5 4,4 

Ca Tb  2,9 28,7 23,1 25,6 13,0 49,2 1,12 16,73 14,05 3,93 2,02 1,72 5,61 4,1 4,2 
A 158 2,3 26,5 20,5 31,9 15,5 51,4 0,83 16,72 14,04 3,66 2,02 1,74 6,02 4,1 4,2 
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proem  3,2 17,4 10,3 43,7 16,7 61,7 0,39 17,21 15,14 3,92 1,93 1,66 6,06 4,0 4,3 
arg.  2,3 21,3 14,4 36,0 17,9 50,2 0,59 17,25 15,43 3,88 1,90 1,64 6,24 4,5 4,5 
  3,4 17,7 12,3 45,4 25,7 43,3 0,39 21,65 18,50 5,50 1,99 1,67 5,28 4,6 4,4 

LBRa  1,6 26,6 19,1 66,7 0,4 99 0,40 25,77 23,99 16,20 1,88 1,30 2,26 4,3 4,0 
A  1,1 25,5 18,4 68,1 19,8 71 0,37 24,46 20,53 11,64 2,03 1,49 2,77 5,1 4,1 
proem 160 1,1 19,0 12,6 76,2 0,2 100 0,25 27,62 23,68 15,58 1,98 1,40 2,39 5,2 4,2 
marg.  0,9 17,7 11,7 77,9 0,2 100 0,23 26,88 22,81 14,53 2,00 1,42 2,46 5,7 4,3 
                 

LEa  5,0 20,7 15,8 42,6 2,6 94 0,48 18,17 14,55 9,23 2,12 1,51 2,47 4,6 4,1 
A   2,4 22,4 16,0 45,2 9,4 79 0,49 17,81 16,12 10,59 1,88 1,32 2,39 4,7 4,1 
proem 165 4,1 14,6 9,5 57,3 11,7 79 0,25 21,18 19,12 10,76 1,88 1,39 2,79 4,8 4,1 
arg.  4,3 13,9 7,9 58,7 10,8 82 0,23 21,72 18,79 15,01 1,97 1,30 1,96 5,2 4,1 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

  0 0,9 0,12 1,55 8 8,56 7,00 2,78 1,28 0,11 0,07 
BV  0 0,7 0,10 1,21 7 10,48 8,30 3,99 2,03 0,07 0,07 
marg. 156 0 0,3 0,05 0,52 6 12,19 10,10 5,06 4,01 0,04 0,10 
             
             

LBRa  0 2,7 0,18 4,65 15 5,69 4,86 0,88 0,80 0,41 0,33 
A  0 2,1 0,17 3,62 12 1,93 1,00 0,46 0,40 0,09 0,07 
proem 157 0 1,7 0,12 2,93 14 1,37 0,85 0,77 0,40 0,06 0,04 
marg.  0 0,7 0,10 1,21 7 1,37 0,55 0,68 0,40 0,04 0,03 
  0 0,3 0,05 0,52 6 1,18 0,58 1,00 0,38 0,04 0,03 

Ca Tb  - 5,2 0,40 8,96 13 1,28 1,06 0,30 0,23 0,21 0,13 
A 158 - 4,1 0,38 7,06 11 1,32 1,16 0,36 0,25 0,19 0,14 
proem  - 2,8 0,26 4,83 11 0,45 0,32 0,33 0,20 0,12 0,09 
arg.  - 1,8 0,19 3,10 9 0,26 0,20 0,20 0,16 0,07 0,04 
  - 1,1 0,13 1,90 8 0,25 0,20 0,21 0,15 0,07 0,03 

LBRa  0 1,7 0,17 2,93 10 1,59 1,45 0,68 0,60 0,48 0,37 
A  0 1,7 0,14 2,93 12 1,66 1,50 0,16 0,13 0,19 0,16 
proem 160 0 0,9 0,09 1,55 10 2,18 2,03 0,80 0,70 0,08 0,05 
marg.  0 0,4 0,09 0,69 4 1,50 1,40 0,70 0,62 0,05 0,03 
             

LEa  0 1,9 0,12 3,28 16 1,26 1,20 0,57 0,35 0,12 0,10 
A   0 1,7 0,11 2,93 15 0,84 0,74 0,52 0,31 0,04 0,03 
proem 165 0 0,7 0,06 1,21 12 0,49 0,36 0,20 0,13 0,02 0,02 
arg.  0 0,5 0,06 0,86 8 0,39 0,20 0,26 0,17 0,03 0,02 

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

  0,08 0,06 11,53 8,41 0,0 11,23 2,27 22,76 13,80 59,58 36,12 51 83 0 0 
BV  0,14 0,06 14,73 10,46 1,1 17,10 11,14 31,83 25,87 45,27 36,79 46 57 6 9 
marg. 156 0,10 0,06 17,46 14,21 4,8 18,40 13,82 35,86 31,28 83,98 73,25 49 56 21 25 
                 
                 

LBRa  0,26 7,24 6,09 0,0 18,97 9,83 26,21 17,07 43,46 28,30 28 42 0 0 
A  0,23 2,71 1,58 4,1 22,21 14,14 24,92 16,85 39,61 26,78 11 16 60 72 
proem 157 0,22 2,42 1,39 3,6 19,92 11,74 22,34 14,16 35,51 20,94 11 17 59 72 
marg.  0,23 2,32 1,08 2,1 16,57 9,83 18,89 12,15 23,82 15,32 12 19 47 66 
  0,22 

0,10 
0,11 
0,10 
0,10 
0,08 2,44 1,07 1,4 14,50 6,59 16,94 9,03 21,63 11,53 14 27 36 57 

Ca Tb  0,06 0,04 1,85 1,46 3,7 20,96 12,70 22,81 14,55 89,10 56,83 8 13 66 72 
A 158 0,08 0,06 1,95 1,61 3,3 18,84 11,03 20,79 12,98 65,17 40,68 9 15 62 67 
proem  0,08 0,06 0,98 0,67 3,7 18,30 9,37 19,28 10,35 44,11 23,68 5 9 79 85 
arg.  0,02 0,03 0,55 0,43 3,4 14,67 7,10 15,22 7,65 42,27 21,25 4 7 86 89 
  0,02 0,03 0,55 0,41 4,3 14,16 5,95 14,71 6,50 32,40 14,31 4 8 88 91 
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LBRa  0,14 0,08 2,89 2,50 0,0 20,46 10,75 23,35 13,64 35,00 20,44 12 21 0 0 
A  0,21 0,07 2,22 1,86 4,0 19,96 12,64 22,18 14,86 32,56 21,82 10 15 64 68 
proem 160 0,23 0,80 3,29 3,58 3,3 18,22 8,82 21,51 12,11 28,22 15,89 15 27 50 92 
marg.  0,19 0,07 2,44 2,12 2,8 15,35 8,75 17,79 11,19 22,83 14,36 14 22 53 57 
                 
LEa 
A 
proem. 
arg. 

 0,04 
0,03 
0,02 
0,02 

0,02 
0,02 
0,01 
0,01 

1,99 
1,43 
0,73 
0,70 

1,67 
1,10 
0,52 
0,40 

1,9 
2,4 
3,0 
2,6 

12,66 
14,29 
14,52 
12,01 

6,87 
9,16 
7,12 
6,94 

14,65 
15,72 
15,25 
12,71 

8,86 
10,59 
7,85 
7,64 

34,38 
34,77 
26,61 
21,65 

20,79 
23,42 
13,69 
13,01 

13 
9 
5 
5 

22 
13 
9 
9 

48 
62 
80 
78 

53 
69 
85 
87 
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TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria %   
Horizonte 

Areia grossa Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 
Símb. Prof. 

cm 

Calhau 
20-2 
cm 

Casc. 
2-0,2 
cm 

Areia 
muito 
grossa 
2-1 mm 

1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

Areia 
média 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

LRd 
A 
proem 
marg. 

 
 
166 

A 3 km da Vila Sete de Se- 
tembro na estrada para San- 
ta Rosa. Município de Santa 
Rosa-RS. 27o56’S e 54o33’ 
WGr. Folha SG.21-Z-D. 

Ap 
B1 
B21 
B22 
B23 

0-35 
-65 
-100 
-150 
-210 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0,2 
0,2 
0,1 
0,5 
0,5 

0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 

2,6 
2,0 
1,5 
2,1 
2,3 

1,3 
0,8 
0,7 
0,8 
1,0 

2,7 
2,2 
1,5 
2,0 
1,9 

12,2 
9,1 
8,6 
7,8 
9,8 

4,0 
2,6 
2,3 
2,2 
2,7 

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Granulometria % Ataque por H2SO4% pH(1:1) 

Silte   
 

Solo 

 
 

Perfil 

Areia 
muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 

Argila 
natu-

ral 
% 

 
Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
(0,05-
0,002 
Argila 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 
 
 

Ki 

 
 
 
 

Kr 

 
 
 

Al2O3 

Fe2O3 

 

 
 

H2O 

 
 

KCl 

LRd  2,0 30,7 22,5 62,7 26,6 57,5 0,49 24,05 20,14 19,98 2,03 1,24 1,58 4,6 4,1 
A  1,1 19,9 13,4 75,5 0,2 99,7 0,26 26,06 23,89 22,50 1,85 1,16 1,67 5,4 4,8 

proem 166 1,3 17,5 11,2 78,7 0,6 99,2 0,22 24,98 23,90 19,06 1,78 1,18 1,97 5,6 4,6 
marg.  0,7 16,7 11,1 79,0 0,3 99,6 0,21 26,28 24,30 23,01 1,84 1,15 1,66 5,9 4,5 

  1,2 19,6 12,5 75,4 0,1 99,8 0,25 26,01 23,53 19,55 1,88 1,23 1,89 5,9 4,5 

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

LRd 
A 
proem 
marg. 

 
 
166 

0 
0 
0 
0 
0 

1,5 
0,8 
0,5 
0,4 
0,2 

0,13 
0,09 
0,07 
0,06 
0,06 

2,59 
1,38 
0,86 
0,69 
0,33 

12 
9 
7 
7 
3 

2,40 
3,70 
2,74 
2,58 
1,88 

1,91 
2,71 
2,10 
1,69 
1,58 

0,91 
0,89 
1,02 
0,88 
0,86 

0,85 
0,75 
0,78 
0,53 
0,48 

0,34 
0,16 
0,09 
0,07 
0,05 

0,27 
0,13 
0,08 
0,06 
0,04 

 
 
TABELA 3.I – Continuação Lab.: SUDESUL 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
 

 
 

  
Na+ S1 S2 Al+3 Acidez trocá-

vel 
T T 

Mat. coloidal 
 

% 
 

100.Al+3 
 

100.Al+3 

Solo Perfil 
N° NH4OAc HCl NH4OAc KCl e 

HCl 
KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 Al+3+S1 Al+3+S2 

LRd 
A 
proem 
marg. 

 
 
166 

0,03 
0,05 
0,04 
0,03 
0,03 

0,03 
0,02 
0,03 
0,02 
0,01 

3,68 
4,80 
3,89 
3,56 
2,82 

3,06 
3,61 
2,99 
2,30 
2,11 

1,5 
0,1 
0,2 
0,4 
0,4 

15,45 
12,17 
12,70 
12,16 
11,62 

9,85 
6,84 
7,44 
7,33 
7,75 

19,13 
16,97 
16,59 
15,72 
14,44 

13,53 
11,64 
11,33 
10,89 
10,57 

30,51 
22,47 
21,08 
19,89 
19,15 

21,57 
15,41 
14,39 
13,78 
14,01 

19 
28 
23 
23 
19 

27 
41 
34 
33 
27 

28 
2 
4 

10 
12 

33 
3 
6 

15 
16 

                                            



 581 

 
TABELA 3.II 

Resultados analíticos das Amostras Extras 
 Lab.: SNLCS  

Horizontes Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

 
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 

 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 
<0,00
2 mm 

Argila 
nat. 
% 

 
 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
 

Argila 

 
 
 
 

Equiv.  
Umid. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 

PEe Tb  A 15 km de Campo Mourão  75.560 A 0-20 0 0 30 48 6 16 12 25 0,38       
A mod.  para Cruzeiro do Oeste. Muni- 75.561 B 70-90 0 0 19 32 4 45 41 9 0,09       
méd./ 01 cípio de Campo Mourão-PR.                   
arg.  24O01S e 52o29'WGr. Folha                   
  SG.22-V-B                   
LEa  A 10 km de Campo Mourão   A 0-20 0 0 26 42 6 26 18 31 0,23       
A  02 para Cruzeiro do Oeste. Muni-  B 90-120 0 0 21 42 5 32 13 51 0,16       
proem.  cípio de Campo Mourão-PR.                   
méd.  24O01S e 52o27'WGr. Folha                   
  SG.22-V-B                   
LRe  A 1,3 km de São João do Ivaí  76.532 A 0-20 0 0 1 4 21 74 64 14 0,28       
A mod. 03 para Ivaiporã. Município de S.  76.533 B 80-100 0 0 1 3 10 86 78 9 0,12       
marg.  J. do Ivai-PR. 24o01S e                    
  51o48'WGr. Folha SG.22-V-B.                   
PVd Tb  Próximo a vila Alecrim. Municí- 76.992 A 0-70 0 - 5 19 48 28 22 21 1.78 24      
A mod. 04 pio de Curiúva-PR. 24o02'S e 76.993 B 70-90 0 0 2 8 34 56 0 100 0.61 29      
méd./  50o22'WGr. Folha SG.22-X-A.                   
arg.                     
Ca  A 60 km de Sete Barras na  31.216 A1 0-15           12,09 10,25 5,78 1,17 0,13 
Tb 06 estrada Sete Barras-São  31.217 B1 -40   28,4 27,5 9,6 34,5 21,0 39  34,5 15,29 16,02 8,75 1,53 0,02 
A mod.  Miguel Arcanjo. Município de 31.218 B2 -100   17,8 22,2 10,7 49,3 0 100  41,1 16,42 18,17 23,08 1,23 0,01 
arg.  Sete Barras-SP. 24o05'S e 31.219 B3 -140   13,8 42,5 19,2 24,5 0 100  34,6 28,73 24,69 9,79 0,80 0,01 
  47o58'WGr. Folha SG.22-V-A. 31.220 C -290   12,1 48,6 22,8 16,5 0,2 100  37,6 31,52 26,76 6,10 0,69 0,01 
LEa  Município de Sengé-PR. 76.982 A 0-20 0 0 12 45 15 28 8 71 0,54       
A 07 24o10S e 49o52'WGr. Folha 76.983 B 80-100 0 0 10 45 13 32 14 56 0,41       
proem.  SG.22-X-B.                   
méd.                     
LEa  Município de Telêmaco Borba- 77.1522 A 0-20 0 0 3 11  51 25 59 0,41 29 17,4 21,3 8,2 0,80  
A mod. 08 PR. 24o11'S e 50o36'WGr.  77.1523 B 80-100 0 0 3 11 25 64 50 22 0,34 28 19,9 24,1 9,1 0,92  
marg.  Folha SG.22-X-A.        22           
Ca Tb  Município de Arapoti-PR.  A 0-20 0 0 34 21 19 26 16 38 0,73  8,3 8,9 2,5 0,16  
A 09 24o11'S e 50o04'WGr. Folha  (B)1 -60 0 0 28 21 21 30 25 17 0,70  10,1 1,6 3,0 0,23  
proem.  SG.22-X-A.  (B)2 -110 0 0 24 18 25 33 1 97 0,75  11,2 12,9 3,4 0,26  
méd.                     
LEa  Município de Ortigueira-PR. 77.1550 A 0-20 0 0 7 13 16 64 35 45 0,25  18,6 23,8 8,1 1,21  
A mod. 10 24o12'S e 50o44'WGr. Folha  77.1551 B 70-90 0 0 6 12 15 67 0 100 0,22  19,8 26,0 8,7 1,31  
marg.  SG.22-X-A.                   
PVa Tb  A 15 km da estrada para Pa- 76.961 A 0-25 0 0 9 61 18 12 11 8 1,50       
A mod. 11 raíso. Município de Grande 76.962 B 40-60 0 0 5 32 14 49 34 31 0,29       
méd./  Rios-PR. 24o13'S e                    
arg.  51o17'WGr. Folha SG.22-V-B.                   
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g  
Per-
filNº 

Al2O3 

Fe2O3 

 
Ki 

 
Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% 

 
N 
% 

 
MO 
% 

 
C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

V 

% 

100.Al+3 

Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 

% 
CE m-

mhos/ cm 
a 25ºC 

Eq. 
de CaCO3 

% 

    7,4 6,5 0,74 0,16 0,76 5 4,0 0,8 0,11 0,01 4,9 0,3 0 5,2 94 0 5    
01    7,0 5,9 0,57 0,15 0,98 4 1,6 0,8 0,40 0,01 2,8 0,7 0 3,5 80 0 1    
                        
                        
                        
    6,3 5,7 1,72 0,24 2,96 7 3,6 2,9 0,28 0,02 6,8 6,9 0 13,5 49 0     

02    4,7 3,9 0,91 0,15 1,57 6   0,03 0,05 0,7 3,0 1,9 5,6 13 73     
                        
                        
    6,7 5,9 2,75 0,30 4,74 9 11,1 2,4 0,90 0,01 14,4 2,5 0 16,9 85 0 9    
    7,4 6,4 0,71 0,13 1,22 5 8,7 0,8 0,29 0,01 9,8 0,3 0 10,1 97 0 7    

03                       
                       
                       
                       
    6,6 5,1 1,62 0,20 2,79 8 5,7 1,7 0,44 0,02 7,9 2,4 0 10,3 77 0 1    
    5,6 3,8 0,39 0,08 0,67 5 0,6 2,3 0,50 0,01 3,4 3,2 1,5 8,1 42 31 1    

04                        
                        
                        
 3,00 2,00 1,48       1,68 0,16 0,20 0,13 2,17          

06 3,09 1,62 1,20 4,5 3,7 7,82 0,11 13,48 7,7 0,61 0,03 0,05 0,69 5,10 5,79 11,9      
 1,25 1,54 0,85 5,1 4,2 0,85 0,08 1,46 9,4 0,57 0,03 0,06 0,66 5,12 5,78 11,4      
 3,88 1,98 1,58 5,0 3,8 0,75 0,03 1,29 9,0 0,39 0,03 0,06 0,48 5,93 6,51 7,4      
 8,00 2,00 1,75 4,8 3,7 0,13 0,05 0,22 8,7 0,31 0,07 0,05 0,43 5,91 6,34 6,8      
                       
    5,4 3,9 1,81 0,15 3,12 12 0,8 0,09 0,02 0,9 7,3 1,2 9,4 10 57 1    
    5,1 4,0 0,80 0,07 1,38 9 0,1 0,01 0,01 0,1 4,2 0,7 5,0 2 86 2    

07                        
                        
                        
 4,17 1,36 1,09 4,5 3,9 2,11 0,20 3,64 11 0,8 0,09 0,01 0,9 7,6 3,4 11,9 8 79 2    

08 4,15 1,40 1,13 4,8 4,1 0,98 0,10 1,69 10 0,1 0,04 0,01 0,2 4,3 2,2 6,7 3 92 2    
                        
                        
                        
 5,63 1,58 1,34 4,5 3,9 1,20 0,11 2,07 11 0,2 0,23 0,02 0,5 4,8 3,3 8,8 6 87 1    

09 6,05 1,48 1,27 4,6 3,9 0,72 0,07 1,24 10 0,2 0,08 0,02 0,3 3,2 3,1 8,8 5 92 1    
 5,94 1,48 1,26 5,0 4,0 0,40 0,05 0,69 8 0,1 0,08 0,02 0,2 2,3 2,4 4,9 4 92 1    
                        
                        
 4,61 1,21 1,09 4,5 4,0 2,44 0,22 4,21 11 0,6 0,11 0,01 0,7 8,2 3,1 12,0 6 82 2    

10 4,69 1,31 1,07 4,8 4,2 0,87 0,07 1,50 12 0,3 0,02 0,01 0,3 4,2 2,0 6,5 5 87 1    
                       
                        
                        
                        
   6,4 5,3 0,47     2,4 0,5 0,10 0,01 3,0 1,0 0 4,0 75 0 1    

11   5,0 3,7 0,53     1,8 0,6 0,24 0,01 2,7 3,9 4,0 10,6 25 60 <1    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

Ca Tb  Município de Sengé-PR.   A 0-20 0 1 19 27 19 35 22 37 0,54       
A  24o13'S e 49o32'WGr. Folha   (B) 30-50 0 5 18 22 20 40 33 18 0,50       
proem. 12 SG.22-X-A.                   
arg.                     
                     
AQa  Município de Sengé-PR.  76.984 A 0-20 0 - 62 19 8 11 7 3,6 0,73 7      
A  13 24o14'S e 49o53'WGr. Folha 76.985 B 60-80 0 1 62 16 9 13 9 31 0,69 8      
proem.  SG.22-X-B.                   
                     
                     
                     
AQa  Município de Jaguariaíva-PR.  A 0-30 0 0 67 20 3 10 7 30 0,30       
A 15 24o15'S e 49o51'WGr. Folha  C 70-100 0 1 53 26 7 14 13 7 0,50       
proem.  SG.22-X-A.                   
                     
                     
                     
Ca Tb  Município de Jaguariaíva-PR.  A 0-30 0 0 63 18 5 14 4 71 0,36       
A 16 24o15'S e 49o48'WGr. Folha  (B) 55-80 0 0 59 17 6 18 8 56 0,33       
proem.  SG.22-X-A.                   
méd.                     
                     
                     
PVa Tb  Município de Jaguariaíva-PR.  A 0-20 0 - 50 28 6 6 7 56 0,38       
A mod. 17 24o15'S e 49o41WGr. Folha  B 60-80 0 - 39 25 7 29 19 34 0,24       
méd.  SG.22-X-A                   
                     
                     
LRa  Município de Ortigeira-PR. 76.948 A 0-20 0 0 1 4 27 68 33 51 0,40 40      
A  24o16'S e 50o54'WGr. Folha 76.949 B 80-100 0 0 2 2 17 79 32 59 0,22 35      
proem. 18 SG.22-X-A.                   
marg.                     
                     
LEa  Município de Telêmaco Borba- 77.1558 A 0-20 0 0 47 25 7 21 7 67 0,33       
A mod. 19 PR. 24o19'S e 50o23'WGr. 77.1559 B 80-100 0 0 42 22 8 28 5 82 0,29       
méd.  Folha SG.22-X-A.                   
                     
                     
                     
LEa  Município de Telêmaco Borba- 77.1548 A 0-20 0 0 7 23 22 48 27 44 0,46       
A mod. 21 PR. 24o19'S e 50o41'WGr. 77.1549 B 60-90 0 0 6 18 19 57 43 25 0,33       
arg.  Folha SG.22-X-A.                   
                     
                     
                     
Ce Tb  A 10 km de Ivaiporã para   A 0-20 0 - 11 9 25 55 46 16 0,45       
A 22 Manoel Ribas. Município de  (B) 45-80 0 - 8 7 24 61 56 8 0,39       
chern.  Ivaiporã-PR. 24o20'S e                   
arg.  51o38'WGr. Folha SG.22-V-B.                   
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g   

Ca+2 Mg+2 

Eq.  
de 
CaCO3 

 
Perfil 
N° 

Al2O3 

Fe2O3 

 
Ki 

 
Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% 

 
N 
% 

 
MO 
% 

 
C/N 

  

K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

100.Al+3 

Al+3+S 
P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 25ºC 

% 
   4,8 3,9 1,47 0,14  0,24 11 0,4 0,42 0,03 0,9 5,2 2,3 9,4 10 79 1    

12   5,1 4,0 0,67 0,08  0,14 8 0,2 0,24 0,03 0,5 2,5 2,8 5,8 9 85 1    
                       

   5,5 3,9 0,75 0,08  0,14 9 0,2 0,09 0,01 0,3 3,8 0,6 4,7 6 67 2    
13   5,3 4,0 0,30 0,05  0,09 6 0,1 0,02 0,01 0,1 1,6 0,9 2,6 4 90 1    

                       
                       

                       
                       
   4,0 4,0 0,68 0,07  0,12 10 0,1 0,07 0,02 0,2 3,0 1,0 4,2 5 83 2    
   4,6 4,2 0,24 0,03  0,05 8 0,2 0,02 0,01 0,2 1,7 0,7 2,6 8 78 1    

15                       
                       
                       
                       
   4,8 4,0 1,31 0,12  0,21 11 0,5 0,19 0,03 0,7 5,1 2,6 8,4 8 79 1    

16   5,0 4,1 0,74 0,07  0,12 11 0,2 0,07 0,02 0,3 4,5 2,3 7,1 4 83 <1    
                       
                       
                       

                       
   5,0 3,8 0,65 0,07  0,12 9 0,1 0,04 0,01 0,2 3,5 0,8 4,5 4 80 1    

17   5,2 4,0 0,52 0,06  0,10 6 0,1 0,02 0,01 0,1 3,4 0,6 4,1 2 86 1    
                       
                       
    4,6 3,8 4,58 0,46 7,89 10 4,8 1,6 0,50 0,02 6,9 18,8 2,2 27,9 25 24 2    

18    4,9 3,7 1,42 0,15 3,45 9 0,8 0,05 0,02 0,9 8,4 3,7 13,0 7 80 1    
                       

                       
    4,2 3,9 1,07 0,10 1,84 11 0,1 0,05 0,01 0,2 4,6 1,6 6,4 3 89 1    
19    4,8 4,3 0,44 0,05 0,76 9 0,1 0,04 0,01 0,2 2,6 0,8 3,6 6 80 1    

                       
                       

                       
                       
    4,8 4,1 2,49 0,26 4,29 10 4,0 1,2 0,34 0,01 5,6 9,0 1,3 15,9 35 19 2    
21    4,8 4,1 0,82 0,09 1,41 9 0,7 0,17 0,01 0,9 4,4 0,9 7,8 12 74 1    

                       
                       

                       
                       
    6,8 5,7 5,00 0,69 8,62 7 20,1 4,5 0,51 0,04 25,2 3,6 0 28,8 88 0 9    
22    6,8 5,8 1,66 0,64 2,86 3 11,6 3,2 0,21 0,03 15,0 2,7 0 17,8 84 0 1    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

Ca Tb  Município de Telêmaco Borba- 77.2286 A 0-20 0 0 2 54 24 20 15 25 1,20 14      
A mod.  PR. 24o20'S e 50o37'WGr. 772287 B 40-70 0 0 1 43 32 24 0 100 1,33 15      
méd. 23 Folha SG.22-X-A                   
                     
                     
                     
Re  A 2 km após Rio do Peixe.  76950 A 0-30 0 1 2 20 55 23 17 26 2,39 23      
A mod.  Município de Grandes Rios-                   
méd. 25 PR. 24o22'S e 51o06'WGr.                   
  Folha SG.22-V-B.                   
                     
                     
LEa  Fazenda Monte Alegre. Mu- 77.1556 A 0-20 0 0 8 17 16 55 22 63 0,27  12,8 23,8 10,5 1,16  
A mod. 26 nicípio de Telêmaco Borba- 77.1567 B 80-100 0 0 6 15 14 65 0 100 0,22  13,4 26,6 11,4 1,23  
marg.  PR. 24o22'S e 50o28'WGr.                   
  Folha SG.22-X-A                   
                     
                     
                     
LVa  Município de Ortigueira-PR.  A 0-30 0 0 6 18 24 52 32 38 0,46       
A 27 24O23'S e 50o44'WGr. Fo-  B 40-60 0 - 4 13 25 58 7 88 0,43       
proem.  lha SG.22-X-A.                   
arg.                     
                     
                     
  A 10 km de Piraí na estrada   A 0-20 0 0 42 23 13 22 7 68 0,59       
CHa Tb  para Curiúva. Município de  (B) 60-80 0 1 45 22 11 22 7 68 0,50       
méd. 28 Piraí do Sul-PR. 24o26'S e                   
  50o02'WGr.Folha SG.22-X-A                   
                     
                     
                     
  Estrada para Campina da La-  A  0 0 5 5 12 78 32 59 0,15  18,1 25,3 26,1 4,01  
LRa 29 goa, próximo a Juranda. Mu-  B  0 0 4 4 11 81 0 100 0,14  17,8 27,3 27,6 4,13  
A  nicípio de Mamborê-PR.                    
proem.  24o26'S e 52o50'WGr. Folha                   
marg.  SG.22-V-A.                   
                     
LEa  Município de Tibagi-PR.   A 0-20 0 - 34 43 7 16 7 56 0,44 15      
A mod. 30 24o26'S e 55o33'WGr. Folha  B 80-100 0 1 29 40 10 21 17 19 0,48 10      
méd.  SG.22-X-A.                   
                     
                     
                     
HOa  Município de Piraí do Sul-PR.   0-50 0 0 7 9 57 27 11 59 2,11 97      
méd. 31 24o26'S e 49o59'WGr. Folha  A                 
  SG.22-X-A                   
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g  
Perfil 

N° 

Al2O3 

Fe2O3 

 
Ki 

 
Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% 

 
N 
% 

 
MO 
% 

 

C/N 
Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

100.Al+3 

Al+3+S 

 
P 
ppm 

 
Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 25ºC 

Eq. de  
Ca-

CO3% 

    4,1 3,9 0,86 0,08 1,48 11 0,1 0,08 0,03 0,2 3,8 2,6 6,6 3 93 1    
23    4,6 4,0 0,29 0,05 0,50 6 0,1 0,04 0,02 0,2 1,4 2,3 3,9 5 92 <1    
                       
                       
                       
                       

25    6,4 5,4 1,64 0,23 2,83 7 8,8 1,3 0,42 0,02 10,5 1,9 0 12,5 85 0 4    
                       
                       
                       
                       
 3,56 0,91 0,71 5,4 4,3 2,32 0,20 4,00 12 1,8 2,0 0,15 0,01 4,0 8,0 0,9 12,9 31 18 2    

26 3,66 0,86 0,67 4,9 4,3 0,95 0,09 1,64 11 0,2 0,05 0,01 0,3 4,5 1,4 6,2 5 82 1    
                       
                       
                       
                       
                       

27    4,4 3,6 2,18 0,20 3,76 11 0,4 0,19 0,01 0,6 10,0 5,1 15,7 4 89 1    
    4,9 3,8 0,59 0,10 1,02 6 0,2 0,07 0,01 0,3 4,1 2,9 7,3 4 91 <1    
                       
                       
                       

28    4,9 3,9 3,49 0,27 6,02 13 0,7 0,45 0,03 1,2 11,7 3,9 16,8 7 76 2    
    5,4 4,3 1,30 0,11 2,24 12 0,3 0,04 0,02 0,4 7,4 1,2 9,0 4 75 1    
                       
                       
                       

29 1,52 1,22 0,73 4,6 3,1 2,50 0,23 4,31 11 1,1 0,5 0,30 0,02 1,9 10,8 2,5 15,2 13 57 1    
 1,55 1,11 0,67 4,4 3,4 1,08 0,08 1,86 14 0,4 0,08 0,02 0,5 5,5 1,2 7,2 7 71 <1    
                       
                       
                       
                       

30    5,2 3,9 0,68 0,07 1,17 10 0,1 0,03 0,01 0,1 2,6 1,2 3,9 3 92 1    
    5,3 3,8 0,30 0,05 0,52 6 0,1 0,01 0,01 0,1 1,7 1,1 2,9 3 92 1    
                       
                       
                       

31    4,7 3,9 22,99 2,01 39,63 11 0,7 0,88 0,60 2,3 52,3 8,1 62,7 4 79 3    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

Ce Ta 32 No km 20 para Ivaiporã (estra-  A 0-20 0 0 1 46 37 16   2,31       
A mod.  da nova). Município de Cân-  (B) 30-50 0 0 2 48 37 13   2,85       
méd.  dido de Abreu-PR. 24o28'S e                   
  51o25'WGr. Folha SG.22-V-B.                   
                     
                     
                     
LEa  Município de Tibagi-PR.  77.2260 A 0-20 0 0 36 28 9 27 14 48 0,33 15      
A mod. 33 24o28'S e 50o16'WGr. Folha 77.2261 B 80-100 0 0 34 27 8 31 18 42 0,26 13      
méd.  SG.22-X-A                   
                     
                     
                     
Rd  Município de Cândido de   A 0-40 0 - 1 26 47 26 24 8 1,81  11,0 6,6 1,6 0,32  
A mod. 34 Abreu-PR. 24o29'S e                    
méd.  51o08'WGr. Folha SG.22-V-B.                   
                     
                     
                     
                     
PVa Tb  Estrada Manoel Ribas-Cân-  A  0 0 23 40 14 23 18 22 0,61       
A mod. 37 dido de Abreu, próximo ao   B  0 0 17 34 13 36 0 100 0,36       
méd./  rio Ivaí. Município de Manoel                   
arg.  Ribas-PR. 24o31'S e                    
  51o29'WGr. Folha SG.22-V-B.                   
LRd  Entre Juranda e Campina da  A  0 0 3 3 21 73 48 34 0,29  18,7 24,5 26,2 3,86  
A mod. 38 Lagoa. Município de Mamborê-  B  0 0 2 3 13 82 0 100 0,16  19,7 27,0 27,2 3,54  
marg.  PR. 24o31'S e 52o51'WGr.                   
  Folha SG.22-V-A.                   
                     
PVa Tb  A 4 km de Cândido para Ivai- 76.611 A 0-20 0 0 3 21 27 49 36 27 0,55       
A 39 porã. Município de Cândido de 76.612 B 40-60 0 0 2 15 23 60 42 30 0,38       
proem.  Abreu-PR. 24o03'S e                    
arg.  51o22'WGr. Folha SG.22-V-B.                   
                     
                     
                     
Re  A 2 km do rio do Peixe para   A1 0-15 0 6 9 3 42 46 29 37 0,91  17,5 12,1 4,2 0,50  
A mod. 40 Reserva. Município de Reser-  A3 20-40 0 9 1 1 50 48 32 33 1,04  19,9 13,6 5,1 0,60  
arg.  va-PR. 24o32'S e 50o29'WGr.  C 45-60 0 0 4 2 49 45 25 44 1,09  24,8 17,2 6,2 0,69  
  Folha SG.22-X-A.                   
                     
Ca Tb  A 27 km do rio do Peixe para  A 0-25 0 0 1 3 34 62 29 53 0,55  23,6 20,6 7,5 0,89  
A 41 José Lacerda. Município de  (B) 30-50 0 0 1 2 27 70 61 13 0,39  26,1 23,3 9,2 0,95  
proem.  Reserva-PR. 24o33'S e                    
marg.  50o52'WGr. Folha SG.22-X-A.                   
                     
PVa Tb  A 10 km de Cândido de Abreu 76.617 A 0-25 0 0 4 27 33 36 22 39 0,92       
A mod. 42 para o rio Jacaré. Município de 76.618 B 35-60 0 0 2 15 20 63 22 65 0,32       
arg./  Cândido de Abreu-PR. 24o33'S                   
marg.  e 51o25'WGr. Folha SG.22-V-B                   



 588 

 
TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5)  
N 

 
MO 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

 
Perfil 
N° 

Al2O3 

Fe2O3 

 
Ki 

 
Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% % % 

 
C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T % 

100.Al+3 

Al+3+S 

 
P 
ppm 

 
Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 25ºC 

Eq. de 
CaCO3 

% 

    6,3 5,4 1,76 0,30 3,03 6 0,8 9,6 0,45 0,02 10,9 2,1 0 13,0 84 0 2    
32    6,9 5,5 0,49 0,15 0,84 3 6,2 1,0 0,16 0,02 7,4 0,6 0 8,0 93 0 1    
                       
                       
                       
    4,8 4,0 1,38 0,14 2,38 10 0,7 0,28 0,02 1,0 5,7 1,5 8,2 12 60 1    

33    4,9 4,2 0,59 0,07 1,02 8 0,4 0,03 0,02 0,9 2,7 0,9 4,1 12 64 1    
                       
                       
                       
                       
 6,47 2,83 2,45 5,1 3,8 0,62 0,13 1,07 5 2,6 0,6 0,18 0,01 3,4 3,2 1,4 8,0 43 29 1    
34                       
                       
                       
                       
                       
                       
37    5,6 4,3 0,95 0,10 1,64 10 1,8 0,8 0,39 0,03 30 4,3 0,7 8,0 38 19 <1    
    5,2 4,0 0,52 0,27 0,89 7 0,9 0,5 0,05 0,03 1,5 3,5 2,6 7,6 20 63 <1    
                       
 1,47 1,30 0,77 6.1 4,7 1,96 0,24 3,38 8 8,2 1,5 0,43 0,03 10,2 3,9 0 14,1 72 0 <1    
38 1,56 1,24 0,70 5,4 4,1 0,70 0,07 1,21 10 1,3 0,9 0,26 0,03 2,5 3,8 0,2 6,5 38 7 <1    
                       
                       
                       
    4,9 3,8 2,73 0,33 4,70 8 2,9 1,9 0,27 0,02 5,1 7,9 2,8 15,8 32 35 1    
39    4,9 3,8 1,16 0,20 2,00 6 1,1 0,08 0,02 1,2 4,8 4,8 10,4 12 80 <1    
                       
                       
                       
                       
                       
 4,51 2,46 2,01 6,5 5,5 5,56 0,67 9,58 8 19,2 3,3 3,77 0,04 26,3 4,2 0 30,5 86 0 12    
40 4,18 2,49 2,01 5,4 4,3 0,83 0,16 1,43 5 6,0 1,7 0,30 0,02 8,0 3,8 0,3 12,1 66 4 1    
 4,35 2,45 1,99 5,2 3,6 0,27 0,06 0,46 5 3,0 1,2 0,86 0,02 5,1 2,3 3,9 11,3 45 43 1    
                       
 4,31 1,95 1,58 4,3 3,5 4,61 0,36 7,95 13 0,6 0,18 0,02 0,8 18,2 8,9 27,9 3 92 1    
41 3,97 1,90 1,52 4,6 3,7 1,04 0,13 1,79 8 0,2 0,05 0,02 0,3 6,4 5,6 12,3 2 95 <1    
                       
                       
                       
    5,3 3,9 2,31 0,29 3,98 8 4,3 0,8 0,14 0,02 5,3 5,8 1,6 12,7 42 23 2    
42    4,9 3,7 1,24 0,17 2,14 7 2,1 0,1 0,09 0,02 2,3 3,8 5,4 11,5 20 70 <1    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  
 

Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
Cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O
3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

Pva Tb  A 5 km de Cândido de Abreu 76.959 A 0-25 0 0 4 49 19 28 21 25 0,68       
A mod.  Para Marumbi. Município de 76.960 B 40-60 0 0 3 31 18 48 38 21 0,38       
méd./ 43 Cândido de Abreu-PR.                   
Arg.  24o33’S e 51o18’WGr. Folha                   
  SG.22-V-B                   
                     
Pva Tb  A 300 m de Cândido de A- 76.613 A 0-20 0 0 2 32 34 32 23 28 1,06       
A  breu para Reserva. Municí- 76.614 B 45-60 0 0 1 16 21 62 42 32 0,34       
proem.  Pio de Cândido de Abreu-PR.                   
Méd./ 44 24o34’S e 51o21’WGr. Folha                   
arg.  SG.22-V-B.                   
                     
                     
                     
Pva Tb  Município de Piraí do Sul-PR. 77.2317 A 0-20 0 2 30 10 23 37 20 46 0,62       
A mod. 45 24o33’S e 49o41’WGr. Folha 77.2318 B 40-60 0 8 25 7 18 50 38 24 0,36       
arg.  SG.22-X-A.                   
                     
LBRa  Município de Pitanga-PR.  76.602 A 0-20 0 0 2 2 14 82 54 34 0,17       
A 46 24o34’S e 51o48’WGr. Folha 76.603 A3 40-60 0 0 1 1 9 89 45 49 0,10       
proem.  SG.22-V-B. 76.604 B2 90-120 0 0 1 1 10 88 0 100 0,11       
marg.                     
                     
Pva Tb  Estrada Cândido de Abreu- 76.463 A1 0-15 0 - 18 54 16 12 10 17 1,33  5,6 3,1 1,8 0,62  
A mod 47 Rio Jacaré, km 1,8. Município  76.464 A2 15-55 0 - 18 58 16 8 8 0 2,00  4,1 2,2 1,5 0,67  
méd /  de Cândido de Abreu-PR. 76.465 Bt 55-85 0 - 11 35 13 41 38 7 0,32  14,9 12,7 5,7 0,84  
arg.  24o34’S e 51o27’WGr. Folha                   
  SG.22-V-B.                   
LRd  A 27 km de Roncador para 76.555 A 0-20 0 0 7 6 24 63 41 35 0,38       
A mod. 49 Pitanga. Município de Pitanga- 76.556 B 50-70 0 - 5 4 11 80 0 100 0,14       
marg.  PR. 24o37’S e 52005’WGr.                    
  Folha SG.22-V-B.                   
Lea  Município de Tibagi-PR.  77.2256 A 0-20 0 0 43 23 7 27 12 56 0,26       
A mod. 50 24o38’S e 50o18’WGr. Folha 77.2257 B 80-110 0 0 38 21 7 34 16 53 0,21       
méd.  SG.22-X-A                   
                     
                     
                     
Cla  Município de Castro-PR. 74.2304 A 0-20 0 0 23 15 11 51 26 49 0,22       
A 51 24o38’S e 49o55’WGr. Folha 74.2305 (B) 60-80 0 0 18 14 9 59 0 100 0,15       
proem.  SG.22-X-A                   
arg.                     
Lva  Município de Castro-PR. 77.2319 A 0-20 0 0 24 6 12 58 27 53 0,21       
A 55 24o41’S e 49o47’WGr. Folha 77.2320 B 80-100 0 0 18 6 10 66 2 97 0,15       
proem.  SG.22-X-A.                   
marg.                     
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5)  
N 

 
MO 

Complexo sortivo mE/100g  
V 

100.Al+3  
P 

 
Na+ 

CE 
mmhos/ 

Eq. de 
CaCO3 

 
Perfil 

N° 
Al2O3 

Fe2O3 

 
Ki 

 
Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% % % 

 
C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T % Al+3+S ppm % cm a 25ºC % 

    5,2 4,3 1,67  2,88  3,8 1,3 0,21 0,02 5,3 5,1 0,3 10,7 50 5 1    
43    5,0 3,7 0,68  1,17  0,8 0,4 0,19 0,01 1,4 3,6 3,5 8,5 16 71 <1    
                       
                       
                       
    5,0 3,7 1,19 0,22 2,05 5 0,9 0,7 0,20 0,02 1,8 3,8 3,2 8,0 20 64 1    
44    5,0 3,7 0,97 0,19 1,67 5 1,0 0,12 0,01 1,1 3,3 5,6 10,0 11 84 <1    
                       
                       
                       
45    4,9 4,0 1,94 0,22 3,34 9 1,8 0,5 0,46 0,05 2,8 6,8 3,1 12,7 22 53 1    
    4,9 4,0 0,85 0,09 1,46 9 0,18 0,04 0,8 3,6 3,6 8,0 10 82 <1    
                      
                      
          

0,6 

            
    4,8 3,9 4,89 0,49 8,43 10 2,0 1,5 0,51 0,03 4,0 12,4 2,9 19,3 21 42 1    
46    4,7 3,9 2,58 0,26 4,45 10 0,06 0,02 1,1 16,8 3,4 16,8 7 76 <1    
    4,8 4,0 1,41 0,24 2,43 6 0,06 0,03 1,2 13,3 2,1 13,3 9 64 <1    
                      
          

1,0 
1,1 

            
 2,69 3,07 2,24 5,3 4,2 1,34 0,18 2,31 7 2,4 1,2 0,07 0,01 3,7 2,8 0,3 6,8 54 8 3    
47 2,30 3,16 2,18 5,1 4,0 0,80 0,10 1,38 8 0,9 0,6 0,02 0,01 1,5 0,7 0,6 2,8 54 29 2    
 3,50 1,99 1,55 4,5 3,6 0,78 0,10 1,34 8 0,6 0,7 0,02 0,01 1,3 3,2 4,8 9,3 14 79 2    
                        
    5,4 4,3 3,20 0,46 5,52 7 6,7 3,2 0,14 0,02 10,1 8,8 0,3 19,2 53 3 1    
49    5,1 4,0 1,46 0,23 2,52 6 2,0 0,6 0,03 0,02 2,7 6,1 2,2 11,0 25 45 <1    
                        
                       
    5,1 4,1 1,41 0,13 2,43 11 0,6 0,18 0,02 0,8 5,3 1,6 7,7 10 67 1    
50    5,2 4,2 0,72 0,08 1,24 9 0,4 0,04 0,02 0,5 4,0 0,8 5,3 9 62 1    
                       
                       
    4,7 4,0 2,50 0,20 4,31 13 0,2 0,17 0,03 0,4 11,0 3,4 14,8 3 89 1    
51    5,5 4,4 0,67 0,06 1,15 11 0,2 0,05 0,05 0,3 4,2 0,8 5,3 6 73 1    
                       
                       
    4,9 4,1 3,19 0,25 5,50 13 0,6 0,4 0,42 0,04 1,5 12,3 2,3 16,1 9 61 1    
55    5,0 4,4 2,98 0,09 5,14 11 0,2 0,06 0,02 0,3 6,3 0,6 7,2 4 67 1    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  
 

Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O
3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

Pee  Km 9 de Adrianópolis para 76.330 A  0 3 6 36 32 26 18 31 1,23  10,5 6,1 5,9 0,46  
A 57 Bocaiúva do Sul. Município de 76.331 Bt  0 2 6 20 17 57 15 74 0,30  21,6 15,6 8,9 0,63  
chern.  Adrianópolis-PR. 24o43'S e                   
méd./  48o59'WGr. Folha SG.22-X-A.                   
arg.                     
PVa Tb  Município de Tibagi-PR.  77.2282 A  0 0 21 58 9 12 7 42 0,75 5      
A mod. 58 24o45'S e 50o33’WGr. Folha 77.2283 B  0 0 20 52 10 18 11 39 0,56 10      
aren./  SG.22-X-A.                   
méd.                     
LBRd  Estrada Pitanga-Barra Bonita, 76.445 A 0-20 0 0 4 4 19 73 36 51 0,26  18,0 24,7 23,3 3,74  
A mod. 59 km 5. Município de Pitanga- 76.446 B1 40-60 0 - 4 3 15 78 51 35 0,17  17,2 27,0 25,9 4,11  
marg.  PR. 24o46'S e 51o48'WGr. 76.447 B2 90-120 0 1 4 3 14 79 1 99 0,18  14,5 27,6 25,6 4,56  
  Folha SG.22-V-B.                   
LEa  Município de Castro-PR. 77.1560 A 0-20 0 0 25 18 12 45 9 80 0,27       
A mod. 60 24o48'S e 50o16'WGr. Folha 77.1561 B 80-100 0 0 25 17 9 49 7 86 0,18       
arg.  SG.22-X-A.                   
Ca Tb  Município de Castro-PR. 77.2334 A 0-20 0 1 34 15 8 43 27 37 0,19       
A 61 24o17'S e 49o47'WGr. Folha 77.2335 (B) 40-60 0 0 25 10 23 42 0 100 0,55       
proem.  SG.22-X-A.                   
arg.                     
AQa 62 Município de Tibagi-PR.  77.1542 A 0-30 0 0 58 28 4 10 6 40 0,40       
A mod.  24o48'S e 50o47'WGr. Folha 77.1543 C 70-110 0 0 56 28 4 12 11 8 0,33       
  SG.22-X-A.                   
Re  Município de Palmital-PR. 76.557 A 0-20 23 22 19 11 36 34 22 65 1,06       
A mod. 63 24o48'S e 52o12'WGr. Folha                   
méd.  SG.22-V-B.                   
TVBa  Município de Reserva-PR. 77.1536 A 0-25 0 0 1 4 29 66 40 39 0,44       
A 64 24o49'S e 50o52'WGr. Folha 77.1537 B 70-90 0 0 1 3 25 71 0 100 0,35       
proem.  SG.22-X-A.                   
marg.                     
Ca Tb  Município de Castro-PR. 77.2323 A 0-20 0 0 31 15 17 37 26 30 0,46       
A 65 24o48'S e 49o35'WGr. Folha 77.2324 (B) 60-80 0 1 34 12 15 39 0 100 0,38       
proem.  SG.22-X-A.                   
arg.                     
LBRa  Município de Pitanga-PR. 76.453 A 0-20 0 - 2 3 17 78 25 68 0,22  18,6 24,8 21,6 3,04  
A 66 24o51'S e 51o45'WGr. Folha  76.454 B1 40-60 0 0 1 1 14 84 49 46 0,17  11,5 28,2 23,1 3,66  
proem.  SG.22-V-B. 76.455 B2 90-120 0 0 1 1 12 86 6 93 0,14  19,6 28,7 33,6 3,61  
marg.                     
CaTb  Município de Reserva-PR. 76.629 A 0-30 0 0 1 9 44 46 25 46 0,96       
A 67 24o51'S e 51o00'WGr. Folha 76.630 (B) 50-70 0 0 - 10 37 53 51 4 0,70       
proem.  SG.22-V-B.                   
arg.                     
Ca Tb  Município de Tibagi-PR.  A 0-20 0 0 16 52 18 14 11 21 1,29       
A mod. 68 24o51'S e 50o24'WGr. Folha  (B) 40-60 0 0 14 48 19 19 14 26 1,00       
méd.  SG.22-X-A.                   
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pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq. de 

CaCO3 
Perfil 

N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

 
C 
% 

 
N 
% 

 
MO 
% 

 

C/N Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

100.Al+3 

Al+3+S 

 
P 

ppm 

 
Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 

cm a 25ºC 
% 

 1,62 2,93 1,81 6,4 5,5 1,66 0,13 2,86 13 6,3 2,2 0,09 0,04 8,6 2,1 0 10,7 80 0 2    
57 2,75 2,35 1,73 7,0 5,7 0,52 0,10 0,90 5 7,0 1,6 0,06 0,07 8,7 0,9 0 9,6 91 0 1    
                       
                       
                       
    5,2 4,4 0,70 0,07 1,21 10 0,8 0,7 0,23 0,02 1,8 3,0 0,3 5,1 35 14 9    
58    4,3 4,0 0,48 0,06 0,83 8 0,2 0,05 0,02 0,3 2,3 1,2 3,8 8 80 1    
                       
                       
 1,66 1,24 0,77 5,7 4,6 3,97 0,36 6,84 11 5,0 3,1 0,32 0,02 8,5 10,6 0 19,1 44 0 6    
59 1,63 1,08 0,67 5,1 4,1 2,27 0,20 3,91 11 1,0 1,0 0,07 0,01 2,1 9,0 1,6 12,7 17 43 2    
 1,69 1,08 0,68 5,1 4,2 1,70 0,14 2,93 12 0,6 0,7 0,03 0,01 1,3 7,1 1,0 9,4 14 43 2    
                        
    4,2 4,0 2,91 0,18 5,02 16 0,4 0,05 0,03 0,5 11,1 2,6 14,2 4 84 1    
60    4,7 4,4 1,09 0,07 1,88 16 0,2 0,04 0,04 0,3 6,0 0,7 7,0 4 70 1    
                       
    5,1 4,2 1,34 0,11 2,31 12 0,5 0,6 0,08 0,03 1,2 6,4 1,8 9,4 13 57 1    
61    5,1 4,4 0,45 0,06 0,77 8 0,1 0,04 0,02 0,2 2,3 0,9 3,4 6 82 1    
                       
                       
    5,4 4,2 0,74 0,08 1,27 9 0,7 0,04 0,01 0,8 2,4 0,9 4,1 20 53 1    
62    5,0 4,2 0,36 0,04 0,62 9 0,1 0,04 0,01 0,2 1,8 1,2 3,2 6 86 1    
                       
                        
63    6,2 5,2 3,32 0,54 5,72 6 20,0 6,2 0,21 0,03 26,4 5,6 0 32,0 83 0 3    
                       
    4,7 3,9 3,08 0,26 5,31 12 0,4 0,11 0,01 0,5 10,2 7,1 17,8 3 93 1    
64    5,1 4,0 0,43 0,08 0,74 5 0,3 0,07 0,01 0,4 4,0 5,9 10,3 4 94 1    
                       
                       
    5,1 4,3 2,66 0,28 4,58 9 1,8 1,2 0,02 0,07 3,7 8,5 0,9 13,1 28 20 1    
65    4,9 4,2 0,47 0,07 0,81 7 0,4 0,15 0,02 0,.6 3,2 1,7 5,5 11 74 1    
                       
                       
 1,84 1,28 0,82 4,2 3,8 4,90 0,37 8,45 13 0,6 1,3 0,14 0,01 2,1 13,2 6,3 21,6 10 75 4    
66 1,91 1,18 0,77 4,7 4,0 2,80 0,20 4,83 14 0,7 0,5 0,05 0,01 1,3 9,5 2,6 13,4 10 67 2    
 1,92 1,16 0,76 4,9 4,1 1,80 0,15 3,10 12 0,5 0,7 0,02 0,01 1,2 6,8 1,5 9,5 13 55 2    
                       
    4,8 3,7 2,99 0,31 5,15 10 2,0 0,3 0,13 0,02 2,5 12,0 6,7 21,2 12 73 1    
67    4,8 3,7 0,93 0,13 1,60 7 0,5 0,04 0,04 0,6 4,0 8,0 12,6 5 93 1    
                       
                       
    4,8 4,0 0,97 0,10 1,67 10 0,2 0,08 0,02 0,3 3,3 1,9 5,5 5 86 1    
68    4,9 4,1 0,53 0,06 0,91 9 0,2 0,04 0,02 0,3 1,6 2,2 4,1 7 88 1    
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Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O
3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

TBd  Km 13 Abapã - Castro. Municí-  A  0 3 8 7 30 55 21 62 0,55  17,7 19,6 21,0 2,77  
A 69 pio de Castro-PR. 24o52'S e  Bt  0 4 4 4 14 78 0 100 0,18  23,9 24,4 22,9 1,94  
chern.  49o53'WGr. Folha SG.22-X-A.                   
marg.                     
LRd  Estrada Palmital-Altamira, no 76.450 A 0-20 0 0 2 5 23 70 49 30 0,33  24,5 19,3 22,7 3,46  
A mod. 70 km 4. Município de Palmital- 76.451 B1 40-60 0 0 3 2 15 80 0 100 0,19  26,1 23,2 24,4 3,85  
marg.  PR. 24o54'S e 24o15'WGr. Fo- 76.452 B2 80-100 0 - 2 4 15 79 0 100 0,19  27,3 25,1 24,6 3,68  
  lha SG.22-V-B.                   
PEe Tb  Estrada Cerro Azul-Rio Branco 6.348 A  0 2 12 16 49 23 16 30 2,13  10,0 7,3 9,3 0,91 0,08 
A chern 71 do Sul km 14. Município de 6.349 B  0 2 8 13 34 45 0 100 0,76  18,0 14,0 10,7 0,94 0,03 
méd./  Cerro Azul-PR. 24o52'S e                   
arg.  49o17'WGr. Folha SG.22-X-B.                   
Re  Município de Ipiranga-PR.                   
A mod. 72 24o56'S e 50o37'WGr. Folha 77.1526 A 0-20 0 2 5 13 45 37 27 27 1,22 28      
arg.  SG.22-X-A.                   
LRd  Estrada Central Lupion-Tole- 8.341 A  0 0 1 3 19 77 53 31 0,25  23,4 23,2 25,9 3,57  
A mod. 73 do. Município de Toledo-PR. 8.342 B  0 0 1 2 15 82 0 100 0,18  23,5 25,4 25,6 3,57  
marg.  24o14'S e 53o41'WGr. Folha                   
  SG.22-V-A.                   
LVa  A 2 km da Colônia Carambeí. 77.2325 A 0-40 0 0 52 14 7 27 6 78 0,26       
A 74 Município de Castro-PR. 77.2326 B 80-110 0 2 46 15 8 31 6 81 0,26       
proem.  24o57'S e 50o05'WGr. Folha                   
méd.  SG.22-X-A.                   
LEa  Município de Ipiranga-PR. 77.1530 A 0-20 0 0 19 40 10 31 15 52 0,32 17      
A mod. 76 24o58'S e 50o42'WGr. Folha 77.1531 B 70-90 0 0 15 34 12 39 18 54 0,31 18      
arg.  SG.22-X-A.                   
LBa  A 48 km de Pitanga para Gua-  A 0-20 0 0 1 3 22 74 0 100 0,30  22,4 23,4 24,9 5,56  
A 77 rapuava. Município de Guara-  B 80-100 0 0 1 2 17 80 0 100 0,21  22,7 26,1 26,0 5,88  
proem.  puava-PR. 24o59'S e                    
marg.  51o32'WGr. Folha SG.22-V-B.                   
Ca Tb  A 9 km de Ipiranga para Ivaí. 77.1527 A 0-40 0 0 6 19 33 42 23 45 0,79 28      
A mod. 78 Município de Ipiranga-PR. 77.1528 B1 45-65 0 0 7 17 30 46 41 11 0,65 27      
arg.  25o00'S e 50o38'WGr. Folha 77.1529 B2 70-90 0 1 5 19 31 45 0 100 0,69 28      
  SG.22-X-C.                   
Ca Tb  Estrada Ipiranga-Uvaia, pró-  A 0-20 0 0 3 43 24 30 10 - 0,80       
A 79 ximo à BR-373. Município de  (B) 40-60 0 0 3 43 24 30 24 - 0,80       
proem.  Ipiranga-PR. 25o05'e   (B) 100-120 0 0 1 22 43 34 0 100 1,26       
méd.  50025'WGr. Folha SG.22-X-C.                   
PEa Tb  Estrada Curitiba-Piraí do Sul, 8.314 A  0 0 8 25 22 45 13 71 0,49  17,3 16,3 7,2 0,70  
A 80 antes do rio Guarituva. Muni- 8.315 Bt  0 2 5 25 14 56 0 100 0,25  19,7 17,5 11,4 0,81  
proem.  cípio de Campo Largo-PR.                   
arg.  25o04'S e 49o04'WGr. Folha                   
  SG.22-X-C.                   
TBe  Estrada Cascavel-Laranjeiras 8.258 A 0-40 0 1 6 5 32 57 31 46 0,56  20,0 29,5 29,5 8,33  
A chern 81 do Sul, 4 km após a entrada  8.259 B 80-120 0 1 2 3 17 78 0 100 0,22  24,7 20,3 27,2 3,77  
marg.  de Guaraniaçu. Município de                   
  Guaraniaçu-PR. 25o07'S e                   
  52o50'WGr. Folha SG.22-V-C.                   
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pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq.  

de CaCO3 
Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

100.Al+3 

Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 

cm a 
25ºC % 

 1,46 1,53 0,91 5,7 4,9 2,61 0,33 4,50 8 7,4 1,8 0,19 0,05 9,4 6,7 0 16,1 58 0 <1    
69 1,66 1,68 1,05 5,5 4,4 0,48 0,08 0,83 6 2,0 0,4 0,04 0,03 2,5 4,3 0,5 7,3 34 17 2    
                       
                       
 1,33 2,16 1,23 5,4 4,3 3,38 0,39 5,83 9 5,2 2,6 0,23 0,02 8,1 9,4 0,1 17,6 46 1 3    
70 1,49 1,91 1,14 5,5 4,0 1,58 0,18 2,72 9 1,2 1,1 0,12 0,01 2,4 1,5 0,4 4,3 56 14 2    
 1,64 1,85 1,15 5,2 4,0 1,55 0,13 2,67 8 1,0 0,9 0,04 0,01 2,0 2,9 0,5 5,4 37 20 2    
                       
 1,23 2,33 1,29 6,7 5,9 1,98 0,24 3,41 8 9,0 1,2 0,12 0,04 10,4 2,4 0 12,8 81 0 2    
71 2,05 2,18 1,47 5,6 4,3 0,29 0,06 0,50 5 3,2 1,2 0,04 0,03 4,5 2,2 0,1 6,8 66 2 <1    
                        
                        
                       
72    5,7 5,0 2,36 0,34 4,07 7 9,2 2,4 0,60 0,01 12,2 4,8 0 17,0 72 0 3    
                       
 1,41 1,71 1,00 5,1 4,1 1,54 0,19 2,65 8 3,6 0,1 0,29 0,02 4,8 7,3 0,5 12,6 38 9 <1    
73 1,56 1,57 0,96 5,1 4,2 0,72 0,06 1,24 12 0,6 0,7 0,08 0,02 1,4 4,6 0,8 6,8 21 36 <1    
                       
                       
    4,7 4,0 1,68 0,14 2,90 12 0,2 0,23 0,09 0,5 9,3 2,5 12,3 4 83 1    
74    5,3 4,5 0,83 0,07 1,43 12 0,4 0,05 0,03 0,5 57 0,5 6,7 7 50 <1    
                       
                       
    5,0 4,1 1,65 0,16 2,84 10 0,2 0,07 0,01 0,3 6,3 1,9 8,5 4 86 1    
76    4,8 4,2 0,62 0,06 1,07 10 0,2 0,02 0,01 0,2 4,2 0,9 5,3 4 82 1    
                       
 1,47 1,63 0,97 4,7 4,2 3,45 0,27 5,95 13 1,4 0,9 0,11 0,43 2,8 15,2 2,6 20,6 14 48     
77 1,57 1,48 0,90 5,0 4,4 1,11 0,07 1,91 16 0,4 0,02 0,04 0,5 7,8 1,2 9,5 5 71 1    
                       
                       
    4,6 3,9 1,88 0,18 3,24 10 0,3 0,12 0,01 0,4 6,9 4,7 12,0 3 92 1    
78    4,6 3,9 0,85 0,09 1,46 9 0,2 0,04 0,01 0,3 4,2 3,8 8,3 4 93 1    
    4,6 4,1 0,38 0,07 0,65 5 0,1 0,03 0,01 0,1 2,8 2,2 5,1 2 96 3    
                       
    4,7 4,0 1,54 0,11 2,65 14 0,1 0,02 0,01 0,1 7,0 2,8 9,9 1 97 <1    
79    5,0 4,1 0,53 0,05 0,91 11 0,1 0,01 0,01 0,1 3,6 1,5 5,2 2 94 <1    
    5,0 3,9 0,17 0,03 0,29 6 0,1 0,02 0,01 0,1 1,3 4,2 5,6 2 98 <1    
                       
 3,53 1,80 1,41 4,4 3,6 4,12 0,34 7,10 12 0,7 0,17 0,12 1,0 16,4 4,9 22,3 4 83 3    
80 2,41 1,91 1,35 5,1 3,9 0,68 0,08 1,17 9 0,3 0,03 0,06 0,4 4,8 3,2 8,4 5 89 <1    
                       
                       
                       
 0,76 2,37 1,03 5,5 4,5 2,88 0,34 4,96 8 10,9 2,1 0,23 0,04 13,3 9,5 0,1 22,9 58 1 <1    
81 1,17 2,07 1,13 5,9 5,3 0,96 0,11 1,65 9 6,0 2,1 0,07 0,03 8,2 3,9 0 12,1 68 0 <1    
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Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

Lea  A 8,5 km de Prudentópolis na  A 0-20 0 0 2 14 22 62 26 58 0,35       
A 82 Estrada para Teresa Cristina.  B 80-100 0 2 2 14 19 65 1 98 0,29       
proem.  Município de Prudentópolis-                   
marg.  PR. 29o09'S e 50o59'WGr. Fo-                   
  lha SG.22-X-C.                   
TBa  A 8 km de Guairacá para Gua- 9.419 A 0-20 0 0 4 3 20 73 4 95 0,27  28,2 26,2 12,1 3,36  
A 83 rapuava. Município de Gua- 9.420 B 80-100 0 - 4 2 16 78 0 100 0,21  26,8 23,9 20,3 3,37  
proem.  rapuava-PR. 25o11'S e                   
marg.  51o16'WGr. Folha SG.22-V-D.                   
Re  A 2 km da ligação para   A 0-15 0 0 1 43 37 19 15 21 1,95  10,7 4,5 1,7 0,22  
A 84 Jaciaba da sede do Municí-  C 20-40 0 0 1 46 37 16 16 0 2,31  10,2 4,8 1,7 0,22  
proem.  pio de Prudentópolis-PR.                   
méd.  25o12'S e 51o01'WGr. Folha                   
  SG.22-V-D.                   
PVa Tb  Município de Bocaiúva do  A 0-25 0 2 25 12 24 39 21 46 0,62  19,3 15,0 10,3 1,14  
A  Sul-PR. 25o11'S e 48o59'WGr.  Bt 50-60 0 5 17 11 20 52 0 100 0,38  23,9 20,7 13,1 1,24  
mod. 85 Folha SG.22-X-D                   
arg.                     
Ca Tb  Estrada Antonina-Guaraque- 76.307 A 0-20 0 0 1 2 43 54 2 96 0,80 57 28,6 23,2 8,9 0,66 0,21 
A mod. 86 çaba, a 42 km de Antonina. 76.308 B 40-50 0 0 1 2 37 60 0 100 0,62 48 27,2 25,3 9,7 0,74 0,17 
marg.  Município de Guaraqueçaba-                   
  PR. 25o10'S e 48o25'WGr. Fo-                   
  lha SG.22-X-D.                   
LVa  A 2 km da Vila Bairro Alto- 76.314 A 0-15 0 4 25 12 14 49 0 100 0,29  17,0 16,0 7,0 1,26  
A mod. 87 Antonina. Município de Anto- 76.315 B1 20-30 0 4 20 11 15 54 0 100 0,28  17,3 18,1 8,1 1,24  
arg.  nina-PR. 25o13'S e 48o45' 76.315 B2 60-70 0 5 22 10 13 55 0 100 0,24  17,4 18,5 7,7 1,28  
  WGr. Folha SG.22-X-D                   
LBa  Estrada Palmeirinha-Campina 76.466 A 0-20 0 0 2 2 22 74 20 73 0,30  16,1 24,4 22,1 5,92  
A 88 do Simão, km 1. Município de 76.465 B1 40-80 0 - 2 1 19 78 40 49 0,24  18,5 26,3 24,0 6,53  
proem.  Guarapuava-PR. 25o15'S e 76.469 B2 95-120 0 0 2 1 16 81 1 99 0,20  18,2 27,3 24,0 6,73  
marg.  51o34'WGr. Folha SG.22-VD.                   
LBRd  Estrada Guarapuava-Palmital  9.425 A  0 - 3 10 30 57 7 88 0,57  14,2 23,2 27,4 5,94  
A mod. 89 no km 12. Município de Gua- 9.426 B  0 10 4 10 26 60 0 100 0,43  14,0 25,2 30,2 5,53  
marg.  rapuava-PR. 25o15'S e                    
  51o29'WGr. Folha SG.22-V-D.                   
TVBa  Próximo a Queimadas. Muni- 77.1498 A1 0-20 0 0 2 6 38 54 3 94 0,70       
A 90 cípio de Imbituva-PR. 25o16'S  77.1495 A3 30-50 0 0 1 6 37 56 43 23 0,66       
proem.  e 50o48'WGr. Folha SG.22- 77.1500 B1 70-90 0 0 1 5 35 59 0 100 0,59       
marg.  X-C. 77.1501 B2t 100-130 0 0 1 2 31 66 0 100 0,47       
LVa  Município de Bocaiúva do Sul- 76.322 A 0-25 0 - 4 23 22 51 35 31 0,43  14,1 16,9 7,7 2,06  
A mod. 91 PR. 25o14'S e 49o08'WGr. Fo- 76.323 B1 40-70 0 - 4 18 16 62 0 100 0,26  22,2 20,4 10,3 2,02  
marg.  lha SG.22-X-D. 76.324 B2 90-110 0 0 3 16 16 65 0 100 0,25  25,1 23,1 10,9 1,86  
PVLa  km 32 da estrada Guaraque- 76.309 A 0-20 0 0 32 11 13 44 2 95 0,30  14,8 16,5 7,7 1,63  
A mod. 92 çaba-Antonina. Município de 76.310 Bt 50-60 0 0 23 7 10 60 0 100 0,17  20,2 21,6 11,1 1,21  
arg./  Guaraqueçaba-PR. 25o13'S e                   
marg.  48o30'WGr. Folha SG.22-X-D.                   
PVa Ta  28 km de Prudentópolis para   A 0-25 0 4 3 16 55 26 20 23 2,12  11,1 4,8 1,9 0,28  
A mod 93 Marrecas. Município de Guara-  Bt 35-45 0 - 1 6 32 61 52 15 0,62  24,0 16,1 5,0 0,40  
méd./  puava-PR. Folha 25o05'S e                    
arg.  51o10'WGr. Folha SG.22-V-D.                   
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pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq.  

de CaCO3 
Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 

cm a 
25ºC % 

    4,8 3,8 4,17 0,44 7,19 9 0,9 0,6 0,25 0,02 1,8 14,8 3,5 20,1 9 66 1    
    5,2 4,1 1,89 0,20 3,26 9 0,3 0,03 0,02 0,4 6,6 1,5 8,5 5 79 <1    
82                       
                       
                       
 3,40 1,83 1,41 4,4 4,0 3,23 0,29 5,57 11 0,8 0,7 0,16 0,10 1,8 14,8 6,2 22,8 8 78 1    
83 1,85 1,91 1,24 5,3 4,2 0,86 0,09 1,48 10 0,5 0,03 0,09 0,6 8,2 2,7 9,9 6 89 <1    
                       
                       
 4,16 4,04 3,26 7,4 6,4 2,28 0,29 3,93 8 11,5 3,2 0,65 0,01 15,4 2,3 0  87 0 4    
84 4,44 3,61 2,95 7,1 6,1 0,82 0,17 1,41 5 8,4 1,9 0,35 0,02 10,7 0,7 0  94 0 8    
                        
                        
                        
  1,52 2,29 5,8 5,0 2,40 0,25 4,14 10 5,6 2,8 0,54 0,02 9,0 4,9 2,0 13,9 65 0 1    
85  1,40 2,48 5,6 4,6 0,90 0,09 1,55 10 1,1 1,6 0,19 0,01 2,9 3,6 0,3 6,8 43 9 <1    
                       
                       
 4,09 2,10 1,68 4,0 3,8 3,64 0,41 6,27 9 0,8 1,7 0,13 0,09 2,0 11,2 5,7 11,9 17 74 3    
86 4,09 1,83 1,47 4,7 3,8 1,10 0,15 1,89 7 0,4 1,0 0,03 0,07 1,5 4,1 4,6 10,2 15 75 2    
                       
                       
                       
 3,58 1,81 1,41 4,9 4,0 1,64 0,11 2,83 15 0,7 0,9 0,21 0,02 1,8 5,2 3,1 10,1 18 63 1    
87 3,51 1,62 1,26 4,8 4,0 1,04 0,10 1,79 10 0,9 0,07 0,02 1,0 4,2 3,5 8,7 11 78 <1    
 3,77 1,60 1,26 4,8 4,1 0,85 0,10 1,46 9 0,7 0,07 0,03 0,8 4,0 3,5 8,3 10 81 <1    
                       
 1,73 1,12 0,71 5,1 4,0 4,50 0,32 7,76 14 0,5 1,1 0,12 0,01 1,7 13,2 2,8 17,7 10 62 2    
88 1,72 1,07 0,67 5,3 4,3 2,09 0,14 3,60 15 1,0 0,01 0,01 1,0 8,2 1,1 10,3 10 52 2    
 1,78 1,13 0,73 5,4 5,1 0,09 0,07 0,15 10 1,0 0,01 0,01 1,0 3,4 0 4,4 23 0 2    
                       
 1,35 1,03 0,59 4,8 4,4 2,92 0,20 5,03 15 1,1 1,3 0,29 0,04 2,7 13,0 1,0 16,7 16 24 4    
89 1,31 0,94 0,54 5,7 5,5 0,70 0,05 1,21 14 0,3 0,03 0,02 0,4 5,2 0 5,6 7 0 3    
                       
                       
    4,3 3,8 3,62 0,33 6,24 11 0,7 0,14 0,02 0,9 13,9 6,2 21,0 4 87 1    
90    4,8 3,9 1,42 0,16 2,45 9 0,2 0,02 0,01 0,2 7,1 4,6 11,9 2 96 <1    
    5,3 3,9 0,46 0,07 0,79 7 0,4 0,01 0,01 0,4 3,0 3,6 7,0 6 90 <1    
    5,3 3,9 0,27 0,05 0,46 5 0,1 0,01 0,01 0,1 2,1 5,6 7,8 1 98 <1    
 3,44 1,42 1,10 4,6 3,9 2,46 0,23 4,24 11 1,4 2,3 0,16 0,01 3,9 8,8 2,6 15,3 25 41 2    
91 3,11 1,85 1,40 4,4 4,0 1,03 0,12 1,77 9 0,2 1,0 0,03 0,01 1,2 5,6 3,5 10,3 12 74 1    
 3,33 1,85 1,42 4,8 4,1 0,79 0,07 1,36 11 1,0 0,03 0,01 1,0 3,5 2,0 6,5 15 67     
 3,36 1,52 1,18 4,6 3,9 1,66 0,15 2,86 11 0,8 0,05 0,02 0,9 5,6 2,5 9 10 74     
92 3,05 1,59 1,20 4,6 4,0 0,66 0,08 1,14 8 0,6 0,01 0,02 0,6 3,3 2,1 6 10 78     
                       
                       
 3,96 3,93 3,14 5,8 4,5 1,92 0,26 3,31 7 4,7 1,6 0,22 0,01 6,5 5,2 0 11,7 55 0 3    
93 5,04 2,53 2,12 5,0 3,6 0,68 0,13 1,17 5 1,8 1,4 0,10 0,01 3,3 5,2 9,1 17,6 19 73 2    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
E-

quiv
. 

U-
mid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

PVLa  Km 6 de Guaraqueçaba-Anto- 76.336 A1 0-15 0 15 54 8 9 29 17 41 0,31  10,1 9,6 3,5 0,57  
A mod. 94 nina. Município de Guaraque- 76.337 B21 25-35 0 12 44 9 9 38 0 100 0,24  12,8 13,0 4,6 0,69  
arg.  çaba-PR.25o15'S e 48o18'WGr. 76.338 B22 50-60 0 8 33 7 7 53 0 100 0,13  18,3 18,4 6,5 0,82  
  Folha SG.22-X-D.                   
TVBa  Município de Prudentópolis- 1.504 A  0 0 1 17 26 56 29 48 0,46 33      
A 95 PR. 25o19'S e 50o58'WGr.  1.505 B1  0 0 1 17 26 56 8 86 0,46 30      
proem.  Folha SG.22-X-C 1.506 B2  0 0 1 14 28 57 0 100 0,49 35      
arg.                     
Ca Tb  Estrada Curitiba-Castro (estra- 7.919 A  0 0 6 13 38 43 26 40 0,88  9,9 13,4 6,4 0,34  
A 96 da do Cerne), Km 20. Muni- 7.920 (B)  0 3 6 13 33 48 0 100 0,69  18,2 15,5 8,0 0,39  
proem.  cípio de Campo Largo-PR.                   
arg.  25o18'S e 49o31'WGr. Folha                   
  SG.22-X-C.                   
Ca Tb  Município de Quatro Barras-  A1 0-20   11 7 31 51          
A  97 PR. 25o18'S e 49o00'WGr.   A3/B1 40-50   14 9 26 51          
proem.  Folha SG.22-X-D.  B2/B3 -100   16 9 21 54          
arg.                     
Ca Tb  Estrada Antonina-Vila Bairro 76.311 A 0-20 0 0 1 9 40 50 2 96 0,80  23,4 21,9 8,0 1,13  
A 98 Alto, no entroncamento para 76.312 (B) 30-40 0 0 1 9 42 48 0 100 0,88  24,5 23,6 9,8 1,18  
proem.  Guaraqueçaba. Município de 76.313 C 70-80 0 0 1 12 44 43 0 100 1,02  24,1 22,8 8,3 1,16  
arg.  Antonina-PR. 25o18'S e                   
  48o45'WGr. Folha SG.22-X-D.                   
Ce Ta  Estrada Catanduvas-Três 6.342 A 0-20 4 12 8 10 42 40 15 62 1,05  23,5 19,3 29,3 3,25  
A 99 Barras, km 12, Município de 6.343 (B) 30-50 0 0 4 14 39 43 0 100 0,91  33,2 25,0 22,9 2,24  
chern.  Catanduvas-PR. 25o19'S e 6.344 C  0 0 13 9 41 37 0 100 1,11  34,8 19,7 19,2 1,69  
arg.  53o13'WGr. Folha SG.22-V-C.                   
LBa  A 20 km de Guarapuava para   0-20 0 0 4 3 18 75 3 96 0,24  22,2 21,7 20,2 2,80  
A 101 Prudentópolis. Município de   90-110 0 1 4 2 17 80 0 100 0,18  17,9 23,2 21,4 2,89  
proem.  Guarapuava-PR. 25o22'S e                   
marg.  51o20'WGr. Folha SG.22-V-D.                   
CBHa  Próximo à madeireira Zattan.  A 0-30 0 - 3 5 35 57 3 95 0,61       
Tb 102 Município de Guarapuava-PR.  (B) 50-70 0 - 3 3 27 70 0 100 0,39       
marg.  25o21'S e 51o13'WGr. Folha                   
  SG.22-V-D.                   
PVa Tb  A 14 km de Palmeira em di- 8.307 A  0 0 49 22 6 23 10 57 0,26  6,1 9,9 3,1 0,34  
A 103 reção ao nordeste. Município 8.308 Bt  0 - 39 21 8 32 0 100 0,25  7,2 12,8 3,9 0,47  
proem  de Palmeira-PR. 25o21'S e                   
méd.  49o53'WGr. Folha SG.22-X-C.                   
PEe  Estrada São Luiz do Purunã- 8.299 A  0 1 8 11 36 45 28 38 0,80  21,7 16,9 23,2   
A chern 104 Três Córregos. Município de 8.300 Bt  0 - 6 8 26 60 0 100 0,43  26,1 21,0 24,8   
arg./  Campo Largo-PR. 25o21'S e                   
marg.  49o34'WGr. Folha SG.22-X-C.                   
LBRd  Município de Guarapuava-PR. 9.109 A  0 0 3 3 17 77 19 75 0,22  13,3 29,7 21,3 4,37  
A 105 25o23'S e 51o27'WGr. Folha  9.110 B  0 0 1 1 14 84 0 100 0,17  14,7 32,9 28,9 4,86  
proem.  SG.22-V-D.                   
marg.                     
Ca Tb  Estrada São Luiz do Purunã- 8.296 A 0-25 0 3 30 16 31 23 14 39 1,34  11,7 8,2 5,1 0,36  
A mod. 106 Três Córregos. Município de 8.297 (B) 25-50 0 3 34 17 32 17 13 24 1,88  9,4 7,3 4,1 0,36  
méd.  Campo Largo-PR. 25o23'S e 8.298 (B) 60-80 0 4 24 16 29 31 0 100 0,94  18,3 15,1 5,1 0,44  
  49o32'WGr. Folha SG.22-X-C.                   
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq.  

de CaCO3 
Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 

cm a 
25ºC % 

 4,30 1,79 1,45 4,9 3,8 2,76 0,19 4,76 15 0,6 1,3 0,10 0,03 2,0 6,4 2,3 10,7 19 53 2    
94 4,43 1,67 1,36 5,0 3,9 0,84 0,11 1,45 8 1,0 0,03 0,02 1,1 5,7 3,1 9,9 11 74 1    
 4,44 1,69 1,38 5,0 3,8 0,62 0,09 1,07 7 1,0 0,03 0,02 1,1 3,5 3,6 8,2 13 77 1    
                       
    4,5 3,8 1,99 0,18 3,43 11 0,1 0,06 0,02 0,2 7,5 4,8 12,5 2 96 <1    
95    4,9 3,9 0,87 0,09 1,50 10 0,3 0,03 0,02 0,4 4,8 3,3 8,5 5 89 <1    
    4,5 3,9 0,40 0,06 0,69 7 0,1 0,05 0,01 0,2 0,1 4,0 4,3 5 95 <1    
                       
                       
 3,29 1,23 0,96 5,2 3,9 2,92 0,24 5,03 12 2,6 2,0 0,14 0,22 5,0 10,7 2,7 18,4 27 35 1    
96 3,.04 2,00 1,50 5,0 3,9 0,82 0,09 1,41 9 0,4 0,11 0,03 0,5 3,8 3,9 8,2 6 89 <1    
                       
                       
                       
          0,8 0,1  0,9 9,2 2,5 12,6 7 73     
97          0,5 0,03  0,5 4,8 3,0 8,3 6 86     
          0,7 0,03  0,7 5,1 3,0 8,8 8 81     
                       
 4,29 1,82 1,47 4,3 4,0 3,92 0,43 6,76 9 2,3 2,7 0,22 0,04 5,3 11,9 3,0 20,2 26 36     
98 3,77 1,76 1,39 4,5 3,9 1,24 0,16 2,14 8 0,3 0,8 0,06 0,03 1,2 5,3 3,4 9,9 12 74     
 3,65 1,80 1,46 4,7 4,0 0,77 0,09 1,33 9 1,0 0,04 0,03 1,1 3,7 3,4 8,2 13 76     
                       
                       
 1,03 2,07 1,05 5,7 4,8 1,11 ,15 1,91 7 8,0 2,8 0,30 0,04 11,1 5,6 0 16,7 66 0 <1    
99 1,71 2,26 1,46 5,8 4,4 0,53 0,06 0,91 9 10,4 5,1 0,20 0,08 15,8 4,3 0,3 20,4 77 2 <1    
 1,70 3,00 1,89 5,7 4,1 0,15 0,03 0,26 5 16,0 11,6 0,16 0,09 27,9 3,7 0,9 32,5 86 3 2    
                       
 1,68 1,74 1,09 4,3 4,0 3,09 0,34 5,33 9 0,9 0,8 0,19 0,08 9,0 14,1 5,8 21,9 9 74 2    
101 1,70 2,04 1,30 4,8 4,0 0,86 0,10 1,48 9 0,5 0,03 0,10 0,6 7,8 4,5 12,9 5 81 <1    
                       
                       
    4,5 3,4 6,34 0,59 10,93 11 0,8 0,3 0,15 0,02 1,3 27,2 10,2 38,7 3 89 2    
102    4,6 3,6 1,12 0,15 1,93 7 0,1 0,01 0,1 7,6 7,1 7,1 4,8 1 99 1    
                       
                       
 5,01 1,05 0,87 5,1 4,1 1,19 0,08 2,05 15 0,4 0,10 0,02 0,5 4,7 1,1 6,3 8 69 <1    
103 5,14 0,96 0,80 5,4 4,3 0,54 0,05 0,93 11 0,2 0,03 0,02 0,3 3,5 0,6 4,4 7 67 <1    
                       
                       
 1,14 2,18 1,16 5,9 5,2 3,04 0,31 5,24 10 13,3 3,5 0,13 0,05 17,0 6,7 0 23,7 71 0 <1    
104 1,33 2,11 1,21 6,3 5,5 0,54 0,07 0,93 8 7,1 3,3 0,03 0,04 10,5 3,1 0 13,6 77 0 <1    
                        
                       
 2,19 0,76 0,52 5,1 4,3 3,82 0,22 6,58 17 0,9 0,11 0,02 1,0 14,7 2,9 18,6 5 74 <1    
105 2,25 0,76 0,53 5,7 5,3 0,81 0,04 1,39 20 0,4 0,02 0,02 0,4 4,6 0 5,0 8 0 <1    
                       
                       
 2,52 2,43 1,74 5,8 4,9 1,78 0,19 3,07 9 6,5 0,8 0,11 0,02 7,4 5,8 0 13,2 56 0 1    
106 2,80 2,19 1,61 6,0 4,7 0,43 0,06 0,74 7 1,6 0,5 0,07 0,02 1,7 2,3 0,1 4,1 41 6 <1    
 4,64 2,06 1,70 5,2 4,0 0,20 0,03 0,34 7 0,5 0,5 0,09 0,02 1,1 2,2 2,4 5,7 19 69 <1    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N Complexo sortivo mE/100g  
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 25ºC 

Eq.  

    Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T      de CaCO3 

Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 
                 % 

 3,29 1,23 0,96 5,2 3,9 2,92 0,24 5,03 12 2,6 2,0 0,14 0,22 5,0 10,7 2,7 18,4 27 35 1    
107 3,04 2,00 1,50 5,0 3,9 0,82 0,09 1,41 9 0,4 0,11 0,03 0,5 3,8 3,9 8,2 6 89 <1    
                       
                       
                       
        3,6  1,9 0,12  2,0 6,1 1,5 9,6 21 43     
108        1,5  0,8 0,05  0,8 3,3 1,3 5,4 15 62     
                       
                       
    5,2 4,4 2,66 0,41 4,58 6 0,7 0,27 0,02 1,0 9,9 0,4 11,3 9 29 1    
109    5,3 4,6 1,09 0,11 1,88 10 0,05 0,01 0,2 5,6 0,0 5,8 3 0 1    
          

0,1 
            

                       
                       
    4,4 4,0 1,59 0,15 2,74 11 1,0 0,8 0,16 0,01 2,0 6,6 1,0 9,6 21 33 1    
111    4,6 4,0 0,76 0,07 1,31 11 0,1 0,02 0,01 0,1 4,8 1,5 6,4 2 94 <1    
                       
                       
 4,87 1,49 1,24 4,8 3,9 1,39 0,09 2,40 15 0,3 0,05 0,03 0,4 6,5 3,3 10,2 4 89 <1    
112 4,76 1,45 1,19 5,0 3,9 0,65 0,04 1,12 14 0,2 0,03 0,03 0,3 3,7 2,6 6,6 5 90 <1    
                       
                       
 3,73 1,53 1,21 5,0 4,0 2,92 0,17 5,03 17 0,3 0,10 0,03 0,4 12,5 4,0 16,9 2 91 <1    
113 3,96 1,32 1,05 5,0 4,1 1,11 0,06 1,91 19 0,2 0,03 0,02 0,3 6,9 2,6 9,8 3 90 <1    
                       
                       
 4,61 2,17 1,72 4,4 3,8 2,56 0,28 4,41 13 0,8 0,11 0,07 1,0 15,4 7,8 24,2 4 89     
114                       
                       
                       
    4,6 3,5 1,09 0,16 1,88 7 0,4 0,14 0,01 0,6 5,5 5,2 11,3 5 90 1    
115    4,6 3,4 0,66 0,12 1,14 6 0,1 0,12 0,01 0,2 4,4 10,2 14,8 1 98 <1    
                       
                       
 2,93 1,86 1,39 5,1 4,2 1,84 0,17 3,17 11 3,7 1,2 0,19 0,03 5,1 7,3 0,3 12,7 40 6 2    
116 3,26 1,67 1,28 5,1 4,0 1,13 0,10 1,95 11 1,5 0,6 0,04 0,05 2,2 6,0 1,3 9,5 23 37 <1    
                       
                       
 4,69 1,26 1,04 4,9 3,9 2,46 0,22 4,24 11 1,7 0,9 0,19 0,04 2,8 13,0 3,0 18,8 15 52 <1    
117 4,58 1,21 0,99 5,2 3,9 0,88 0,07 1,52 13 0,2 0,39 0,04 0,6 6,1 2,1 8,8 7 78 <1    
                       
                       
 1,98 2,00 1,33 5,4 4,3 1,91 0,19 3,29 10 5,7 1,9 0,15 0,04 7,8 7,2 0,3 15,3 51 4 <1    
118 2,02 1,87 1,31 5,4 4,1 0,88 0,09 1,52 10 2,5 1,5 0,04 0,03 4,1 5,0 1,5 10,6 39 27 <1    
                       
                       
        3,7  1,9 0,1  2,0 4,4 1,0 7,4 27 33     
119        2,9  1,2 0,01  1,2 2,7 1,8 5,7 21 60     
                       
                       
 



 600 

  
TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

Horizontes Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

  Ataque por H2SO4 (d=1,47) %  
 
 
Solo 

 
 
Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 

 
 
 
Prot. 
Lab. 

 
 
Símbo-
lo 

 
 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20  
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina  
0,2- 
0,05 
 mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila  
<0,00
2 mm 

 
Argi-
la 
nat. 
 % 

 
Grau  
de   
flocu- 
lação  
% 

Silte  
Argila 

Eq.  
Umid. 

 
 
SiO2 

 
 
Al2O3 

 
 
Fe2O3 

 
 
TiO2 

 
 
P2O5 

TRa  A 12 km de Inácio Martins para  9.105 A  0 1 6 4 28 62 5 92 0,45 38 18,9 24,6 17,3 2,57 0,13 
A 120 Guarapuava. Município de  9.106 B  0 12 7 3 18 72 0 100 0,25 34 20,5 26,4 18,9 2,57 0,16 
proem.  Inácio Martins-PR. 25o34'S e                   
marg.  51o07'WGr. Folha SG.22-V-D.                   
PVa Tb  Próximo a Alexandra. Municí-  A 0-20   34 13 16 37          
A mod. 121 pio de Paranaguá-PR. 25o32'S  B21 40-50   29 12 14 45          
arg.  e 48o39'WGr. Folha SG.22-  B22 809-100   24 9 12 55          
  X-D.                   
LBCa  A 1 km de Inácio Martins para 9.423 A 0-20 0 0 12 17 14 57 0 100 0,25  17,4 18,3 15,5 2,48  
A 122 Pinhão. Município de Inácio 9.424 B 80-100 0 0 10 13 13 64 0 100 0,20  19,3 21,5 16,8 2,51  
proem.  Martins-PR. 25o33'S e                    
marg.  51o07'WGr. Folha SG.22-V-D.                   
PVa Tb  Município de São José dos 7.903 A  0 2 24 19 22 35 18 49 0,63  14,7 14,3 5,3 1,11  
A 123 Pinhais-PR. 25o24'S e  7.904 Bt  0 1 11 10 18 61 0 100 0,30  23,4 24,3 8,1 1,18  
proem.  49o02'WGr. Folha SG.22-X-D.                   
arg./                     
marg.                     
CHa Tb  Km 58 Paranaguá a Curitiba.  A 0-20   17 11 30 42          
arg. 124 Município de Morretes-PR.  B 40-60   19 10 31 40          
  25o34'S e 48o59'WGr. Folha                   
  SG.22-X-D.                   
CBa Tb  Estrada Colônia-Pinhão, km 6.339 A  0 1 7 2 23 68 7 90 0,34  16,2 26,5 17,8 3,21  
A 125 16. Município de Pinhão-PR. 6.340 (B)  2 13 6 2 19 73 0 100 0,26  16,5 28,5 18,1 3,20  
proem.  25o39'S e 51o40'WGr. Folha 6.341 C  0 9 12 9 39 40 0 100 0,98  16,6 24,5 14,4 2,37  
marg.  SG.22-V-D.                   
TVBa  Estrada São João do Triunfo 77.1485 A 0-20 0 0 1 4 36 59 49 17 0,61       
A 126 para Rebouças, km 8,3. Mu- 77.1486 B 80-100 0 0 1 4 34 61 17 72 0,56       
proem.  nicípio de São João do Triun-                   
marg.  fo-PR. 25o41'S e 50o23'WGr.                   
  Folha SG.22-X-C.                   
Ca Tb  Estrada Rio Azul-Mallet. Muni- 71.508 A  0 0 1 18 35 46 27 41 0,76 31      
A chern 127 cípio de Mallet-PR. 25o47'S e 71.509 (B)  0 0 1 16 31 52 0 100 0,60 32      
arg.  50o51'WGr. Folha SG.22-X-C.                   
LEa  A 15 km de São Mateus do 71.502 A 0-20 0 0 3 2 25 70 16 77 0,36 35      
A mod. 128 Sul para Rebouças. Município 71.503 B 70-100 0 0 4 2 21 73 0 100 0,29 32      
marg.  de São Mateus do Sul-PR.                    
  25o47'S e 50o27'WGr. Folha                    
  SG.22-X-C.                   
TBRe  Estrada Pinhão-Mangueirinha, 76.597 A 0-30 0 2 17 6 39 38 26 32 1,03       
A chern 129 a 8 km antes do rio Iguaçu. 76.598 B 40-60 0 1 11 3 21 65 0 100 0,32       
arg.  Município de Pinhão-PR.                    
  25o53'S e 52o04'WGr. Folha                   
  SG.22-V-D.                   
Ca Tb  Estrada paralela à da Lapa- 77.1512 A 0-20 0 0 16 15 26 43 38 12 0,60       
A 130 Campo do Tenente. Município 771513 (B) 40-60 0 0 14 18 32 36 38 17 0,89       
proem.  da Lapa-PR. 25o53'S e                    
arg.  49o45'WGr. Folha SG.22-X-C.                   
LVa  Tijucas do Sul-PR. 25o55'S e 76.412 A 0-15 0 1 26 15 19 40 26 35 0,48  22,8 14,7 6,0 0,96  
A mod. 131 49o44'WGr. Folha SG.22-X-D 76.413 B1 30-45 0 2 28 13 18 41 12 71 0,44  23,2 17,2 6,7 1,01  
arg.   76.414 B2 50-70 0 4 28 14 14 44 0 100 0,32  18,4 17,1 6,9 1,03  
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq.  

de CaCO3 
Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 25ºC 

% 
 2,23 1,31 0,90 4,6 4,1 3,72 0,33 6,41 11 1,1 0,09 0,02 1,2 13,9 4,6 19,7 6 79 <1    
120 2,19 1,32 0,91 5,2 4,3 1,61 0,11 2,77 15 0,6 0,04 0,04 0,7 7,8 2,9 11,4 6 81 <1    
                       
                       
                       
        4,6  1,4 0,07  1,5 0,4 1,5 11,9 13 56     
121        1,1  0,2 0,03  0,2 1,4 0,2 5,8 3 89     
        0,9  1,0 0,03  1,0 0,5 1,0 5,8 17 60     
                       
 1,85 1,62 1,05 4,4 4,1 2,18 0,20 3,76 11 0,5 0,13 0,03 0,7 11,9 3,9 16,5 4 85 1    
122 2,01 1,53 1,02 4,5 4,2 1,42 0,09 3,45 16 0,4 0,04 0,02 0,5 9,6 3,2 13,3 4 86 <1    
                       
                       
 4,24 1,75 1,41 5,6 3,9 1,42 0,14 2,45 10 1,7 0,8 0,12 0,04 2,7 5,6 1,7 10,0 27 39 <1    
123 4,71 1,64 1,35 5,2 3,8 0,95 0,09 1,64 11 1,0 0,5 0,06 0,04 1,6 6,1 5,1 12,8 13 76 <1    
                       
                       
                       
        7,1  0,9 0,06  1,0 12,3 2,7 16,0 6 73     
124        0,9  0,7 0,01  0,7 1,6 1,7 4,0 17 71     
                       
                       
 2,33 1,04 0,72 5,1 4,2 2,17 0,16 3,74 14 0,5 0,07 0,03 0,6 8,9 1,6 11,1 5 73 <1    
125 2,42 0,98 0,70 5,3 4,4 1,14 0,09 1,96 13 0,3 0,03 0,03 0,4 6,9 0,8 8,1 5 67 <1    
 2,67 1,15 0,84 5,4 4,2 0,51 0,04 0,88 13 0,5 0,03 0,06 0,6 3,7 1,4 5,7 11 70 <1    
    4,2 3,7 2,30  3,96  0,2 0,07 0,02 0,8 9,2 9,6 19,6 4 92   1    
126    4,9 3,7 0,61  1,05  0,2 0,09 0,02 0,3 3,4 10,7 14,4 2 97 <1    
                       
    5,6 4,5 2,73 0,23 4,70 12 6,3 5,5 0,16 0,02 12,0 8,4 0,3 20,7 58 2 2    
127    4,9 3,8 0,48 0,07 0,83 7 0,3 0,04 0,01 0,4 2,9 6,1 9,4 4 94 <1    
                       
                       
    4,4 3,8 3,47 0,31 5,98 11 1,1 0,3 0,13 0,02 1,6 13,4 3,8 18,8 9 70 <1    
128    4,9 4,1 1,67 0,14 2,88 12 0,2 0,03 0,02 0,3 8,0 0,3 9,8 3 83 <1    
                       
                       
    5,7 4,5 1,72 0,28 2,96 6 4,8 1,9 0,14 0,02 6,9 5,1 0 12,0 58 0 1    
129    5,6 4,6 1,06 0,17 1,83 6 2,3 3,0 0,08 0,02 5,4 4,2 0 9,6 56 0 <1    
                        
                       
    4,6 3,7 0,89 0,08 1,53 11 0,2 0,05 0,02 0,3 4,8 6,3 11,4 3 95 <1    
130    4,9 3,8 0,25 0,05 0,43 5 0,1 0,06 0,02 0,2 1,5 4,9 6,6 3 96 <1    
                       
                       
 3,84 2,64 2,09 4,0 3,7 2,51 0,34 4,33 8 0,5 1,1 0,07 0,02 1,7 7,4 5,4 14,5 12 76 2    
131 4,02 2,29 1,84 4,5 4,0 1,27 0,15 2,19 9 0,2 1,1 0,03 0,01 1,3 3,8 4,2 9,3 14 76 1    
 3,89 1,83 1,46 4,9 4,0 0,85 0,10 1,46 9 0,2 1,0 0,02 0,01 1,2 3,5 3,5 8,2 15 74 1    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  
 

Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

Tba  Estrada para Pinaré a 21 km 9103 A  0 1 5 3 23 69 5 93 0,33 41 22,3 22,3 21,4 2,82 0,19 
A 132 de Cruz Machado. Município  9104 B  1 2 4 2 16 78 0 100 0,21 38 22,3 28,1 21,6 2,85 0,16 
proem.  de Cruz Machado- PR                   
marg.  25o58'S e 51o12'WGr. Folha                   
  SG.22-V-D                   
PVa Tb  A 6 Km do rio da Várzea 76415 A 0-20 0 3 38 18 20 24 22 8 0,83  17,6 12,9 2,2 0,21  
A mod. 133 para Saltinho. 76416 Bc 40-60 0 2 29 15 16 40 40 0 0,40  22,9 19,1 3,5 0,26  
med./  Município de Quitandinha- PR                   
arg.  25o59'S e 49o25'WGr. Folha 

SG.22-X-D 
                  

TBRa  Estrada Cruz Machado- Foz 76593 A 0-20 0  5 2 28 65 43 34 0,43       
A 134 do Areia . Município de 76594 B 40-60 0  3 2 15 80 0 100 0,19       
proem.  Cruz Machado-PR                    
marg.  26o01'S e 51o23'WGr. Folha 

SG.22-V-D. 
                  

TBa   76534 A 0-20 0 0 5 4 27 64 40 38 0,42       
A 
proem. 

135 Estrada União da Vitória- Cruz 
Machado no Km. 40. Município 
de União da Vitória- PR     

76535 B 60-80 0  4 4 24 68 53 22 0,35       

marg.  26o01'S e 51o08'WGr. Folha 
SG.22-Y-B 

                  

Ca Tb  Município de Paulo Freitas-PR 76974 A 0-20 0 0 1 22 25 52 23 56 0,48       
A 
proem. 

136 26o03'S e 50o49'WGr. Folha 76975 (B) 60-80 0 0 1 20 26 53 0 100 0,49       

arg.  Folha SG.22-Z-A                   
                     
CLa Tb  Estrada União da Vitória para   771475 A1 20-50 0 0 25 36 10 29 21 28 0,34       
A 
proem. 

141 General Carneiro. Município de 
União da Vitória- PR   

771476 A3 80-100 0 0 24 36 10 30 17 43 0,33       

méd.  26o16'S e 51o07'WGr. Folha 
SG 22-Y-B 

771477 (B) 150-170 0 0 22 36 10 32 0 100 0,31       

LBa  A 52 km de Marmeleiro em  8256 A 0-30 0  3 2 19 76 0 100 0,25  25,1 21,8 21,7 4,37 0,15 
A 
proem. 

143 direção a Barracão. Município 
Barracão - PR    

8257 B 100-120 0  4 2 18 76 2 97 0,24  22,6 20,9 21,3 4,95 0,16 

marg.  26o18'S e 53o28'WGr. Folha 
SG. 22-Y-A 

                  

TBa  Fazenda São Bento, próximo a 
sede. 

76591 A 0-20 0 0 3 4 15 78 35 55 0,19       

A mod. 146 Município de General Carneiro- 
PR 

76592 B 60-80 0 0 2 2 16 80 1 99 0,20       

marg.  26o26'S e 51o29'WGr. Folha                   
  SG.22-Y-B                   
CBa Tb  A 5 Km ao norte de Palmas,  76459 A 0-20 0 0 4 2 23 71 40 44 0,32  23,3 22,0 9,1 1,35  
A 147 Município de Palmas - PR 76460 (B) 40-60 0 1 4 3 24 69 55 20 0,35  24,5 24,1 10,8 1,26  
proem.  26o27'S e 51o59'WGr. Folha                   
marg.  SG. 22-Y-B                   
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq.  

de CaCO3 
Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 
25ºC % 

 1,63 1,70 1,05 4,4 3,9 3,78 0,36 6,52 11 1,0 0,4 0,16 0,02 1,6 14,5 5,6 21,7 7 78 <1    
132 2,04 1,35 0,91 4,7 4,4 1,29 0,09 2,22 14 0,9 0,09 0,02 1,0 7,2 1,0 9,2 11 50 <1    
                       
                       
                       
 9,17 2,32 2,09 5,6 4,2 1,52 0,17 2,62 9 3,1 1,4 0,20 0,01 4,7 4,0 0,8 9,5 49 15 2    
133 8,65 2,04 1,82 5,1 3,9 0,84 0,14 1,45 6 0,4 1,0 0,04 0,01 1,5 2,8 3,8 8,1 19 72 1    
                       
                       
    5,1 4,3 3,71 0,45 6,40 8 5,4 1,8 0,50 0,02 7,7 10,5 0,9 19,1 40 10 1    
134    5,1 4,1 1,36 0,22 2,34 6 0,9 0,6 0,09 0,02 1,6 6,9 2,7 11,2 14 63 <1    
                       
                       
    4,6 3,8 3,35 0,35 5,77 10 0,9 0,3 0,13 0,01 1,3 11,6 3,3 16,2 8 72 1    
135    4,7 3,8 1,74 0,19 3,00 9 0,1 0,03 0,01 0,1 7,6 4,1 11,8 1 98 1    
                       
    4,2 3,5 2,67 0,25 4,60 11 0,1 0,06 0,03 0,2 13,3 6,6 20,1 1 97 <1    
136    5,0 3,6 0,50 0,08 0,86 6 0,2 0,04 0,02 0,3 4,8 3,8 8,9 3 93 <1    
                       
                       
    4,0 3,7 0,88 0,07 1,52 13 0,2 0,03 0,01 0,2 5,4 4,9 10,5 2 96 2    
141    4,3 3,8 0,59 0,06 1,02 10 0,1 0,03 0,01 0,1 3,8 3,9 7,8 1 98 2    
    4,5 3,9 0,24 0,05 0,41 5 0,1 0,02 0,01 0,1 1,7 3,1 4,9 2 97 3    
 1,58 1,96 1,20 5,4 4,2 0,70 0,06 1,21 12 0,4 0,03 0,03 0,5 4,5 1,0 6,0 8 67 1    
143 1,54 1,84 1,10 4,8 3,8 2,04 0,17 3,52 12 0,7 0,6 0,14 0,02 1,5 9,6 3,4 14,5 10 69 <1    
                       
    5,0 4,0 2,96 0,31 5,10 10 1,1 0,11 0,03 1,2 7,5 6,0 14,7 8 83 1    
146    5,1 4,1 1,20 0,19 2,07 6 0,7 0,02 0,02 0,7 7,0 5,7 13,4 5 89 1    
                       
                       
 3,79 1,82 1,42 4,6 3,8 2,73 0,32 4,71 9 0,7 1,2 0,07 0,01 2,0 9,5 5,2 16,7 12 72 2    
147 3,50 1,73 1,34 5,0 3,8 1,41 0,15 2,43 9 0,4 0,7 0,03 0,01 1,1 5,8 4,7 11,6 9 81 2    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

TBa A  Estrada União da Vitória- 
Palmas no Km 66  

                  

cherm. 148 Município de General Carnei-
ro- PR  

 A 0-20 0  3 2 25 70 45 36 0,36  22,5 20,9 18,7 2,73  

marg.  26o28'S e 51o24'WGr. Folha  B 60-80 0 0 2 1 15 82 0 100 0,18  25,4 24,3 20,4 3,34  
  SG.22-Y-B                   
                     
TBa  A 10 Km de horizonte para  76461 A 0-30 0 0 3 2 30 65 27 58 0,46  24,8 21,5 8,7 1,53  
A 154 Palmas, pela estrada antiga 76462 B2t 70-100 0  3 2 19 76 2 97 0,25  28,8 25,8 9,8 1,63  
proem.  Município de Palmas - PR                    
marg.  26o34'S e 51o37'WGr. Folha 

SG.22-Y-B 
                  

CBa Tb  A 89 Km de União da Vitória  8254 A  0 0 2 3 31 64 4 94 0,48  21,2 19,6 7,6 1,22  
A 155 para Palmas, pela estrada 8256 (B)  0 1 2 6 29 63 0 100 0,30  23,4 22,0 9,6 1,32  
proem.  antiga. Município de General                   
marg.   Carneiro - PR                    
  26o35'S e 51o32'WGr. Folha                   
  SG.22-Y-B                   
                     

 
 

TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq.  

de CaCO3 
Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 

cm a 
25ºC % 

                       
148 1,75 1,83 1,17 6,0 4,1 3,95 0,30 6,81 13 13,6 3,1 0,77 0,07 17,5 10,3 0 27,8 60 0 7    
 1,87 1,78 1,16 5,4 4,2 1,10 0,10 1,90 11 0,9 0,6 0,28 0,03 1,8 7,0 3,2 12,0 15 64 1    
                       
                       
 3,88 1,96 1,56 4,8 3,8 5,89 0,74 10,15 8 0,6 1,1 0,07 0,01 1,8 17,4 7,4 26,6 7 80 3    
154 4,13 1,90 1,53 4,9 3,7 0,90 0,10 1,55 9 0,3 0,8 0,02 0,01 1,1 4,0 5,9 11,0 10 84 2    
                       
                       
 4,05 1,84 1,47 4,9 3,8 4,29 0,25 7,39 17 1,0 0,14 0,03 1,2 16,9 6,9 25,0 6 85 1    
155 3,76 1,73 1,37 4,9 3,7 0,78 0,07 1,34 11 0,2 0,03 0,02 0,3 4,6 5,4 10,3 3 95 <1    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  
 

Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

LVd  Estrada Sete Barras a São  821190 A 0-20 0  18 41 12 29 18 38 0,41  7,7 10,3 2,6 0,47  
A mod. 05 Miguel Arcanjo – SP . 821191 B 50-70 0  16 38 9 37 35 5 0,24 19,0 9,6 14,9 4,9 0,57  
arg.  24o02'S e 48o01'WGr.  821192 B 100-120 0 0 16 38 9 37 4 89 0,24 17,3 9,0 14,5 4,7 0,57  
  Folha SG.22-X-B                   
                     
PVa Tb  Município de Itararé – SP 811743 A 15-35 0 4 49 26 7 18 11 39 0,39 32,0 7,4 7,3 1,3 0,14  
A 14 24o14'S e 49o09'WGr.  811744 B 70-90 0 1 38 29 7 26 21 19 0,27 9,5 11,1 11,6 1,7 0,24  
proem.  Folha SG.22-X-B                   
méd.                     
CLa  A 37 km de Apiaí para  811745 A 0-20 0  2 14 34 50 38 24 0,68 11,5 19,1 16,3 12,4 0,35  
A mod. 20 Guapiara, mais 3 Km à  811746 (B) 60-90 0 1 2 14 33 51 45 12 0,65 44,8 21,5 18,8 13,6 0,37  
arg.  esquerda 24o17'S e                    
  48o39'WGr. Folha SG.22 X-B                   
                     
Ca Tb  Estrada Juquiá- Sete Barras. 811747 A 0-15 0 5 12 21 26 41 35 15 0,63 33,3 17,9 14,3 7,7 0,68  
A mod. 24 Município de Juquiá – SP 811748 B 30-60 0 5 11 22 22 45 0 100 0,49 34,3 20,5 16,7 8,7 0,79  
arg  24o18'S e 47o40'WGr. Folha 

SG.23-V-A 
                  

PVa  Registro – Sete Barras.  811749 A1 0-20 0  12 18 35 35 25 29 1,00 27,4 15,5 11,5 3,8 0,76  
A mod. 35 Município de Registro-SP 811750 B2 50-80 0  9 16 26 49 0 100 0,53 32,6 20,5 16,5 5,1 0,90  
arg.  24o27'S e 47o52'WGr.  811751 B3 100-120 0  7 12 28 53 0 100 0,53 35,3 24,7 20,2 7,1 1,00  
  Folha SG.23-V-A                   
PVa Tb  Próximo a Barra do Chapéu 811741 Ap 0-35 0 5 31 9 15 45 38 16 0,33 39,0 21,0 16,5 4,5 0,53  
A mod. 36 Município de Apiaí – Sp 811742 B 50-80 0 1 19 6 11 64 0 100 0,17 26,0 27,5 23,0 6,1 0,64  
arg./ 
marg. 

 24o29'S e 49o04'WGr. Folha 
SG.22-X-B 

                  

PVLa  Estrada Ribeira- Itapirapuã a 2  811738 A 0-25 0 1 33 14 14 39 33 15 0,36 30,3 17,3 13,6 3,8 0,68  
A mod 48 km após este. Município de 811739 B21 50-70 0 1 20 9 13 58 0 100 0,22 23,8 24,5 21,4 5,5 0,83  
arg.  Ribeira – SP 24o33'S e  811740 B22 90-110 1 1 18 7 17 58 0 100 0,29 33,0 28,1 24,1 6,3 0,79  
  49o10'WGr. Folha SG.22-X-B                   
PVLa  Estrada da BR-116 em diração 811752 A 0-20 0 2 9 25 43 23 18 22 1,87 17,3 9,6 6,2 2,9 0,88  
A mod. 52 ao rio Ribeira. Município de  811753 B21 60-80 0 8 25 22 16 37 33 11 0,43 20,4 14,5 11,3 4,6 1,17  
méd./ 
arg. 

 Pariquera- Açu -SP                             811754 B22 90-120 1 3 23 21 17 39 12 69 0,44 20,4 15,2 12,0 4,6 1,14  

  24o37'S e 47o53'WGr. Folha 
SG.23-V-A 

                  

LAa  Estação experimental do IAC 821188 B22 80-140 0 1 27 23 12 38 0 100 0,32 21,4 14,1 13,3 3,6 1,10  
A mod. 53 Município de Pariquera-Açu – 

SP 
821189 B23 140-160 0 1 20 20 11 49 0 100 0,32 26,0 18,4 15,8 4,8 1,33  

arg.  24o38'S e 47o53'WGr. Folha 
SG.23-V-A 
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pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq.  

de CaCO3 
Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 

cm a 
25ºC % 

 6,20 1,27 1,09 5,2 4,1 1,72 0,15 2,96 11 1,6 0,2 0,06 0,05 1,9 6,2 0,9 9,0 21 32 < 0,5    
05 4,77 1,10 0,91 5,8 5,0 0,57 0,08 0,98 7 1,5 0,3 0,02 0,03 1,9 2,4 0 4,3 44 0 < 0,5    
 4,84 1,05 0,87 5,5 4,9 0,42 0,06 0,72 7 0,8 0,2 0,02 0,03 1,1 2,7 0 3,8 29 0 < 0,5    
                       
                       
 8,84 1,72 1,55 4,9 3,9 0,71 0,08 1,22 9 0,2 0,03 0,01 0,2 3,1 1,3 4,6 4 87 < 1    
14 10,73 1,63 1,49 4,5 4,0 0,28 0,08 0,48 4 0,2 0,01 0,02 0,2 1,7 0,8 2,7 7 80 < 1     
                       
                       
 2,06 1,99 1,34 4,1 3,8 1,64 0,23 2,88 7 0,2 0,05 0,05 0,3 6,2 4,0 10,5 3 93 < 1    
20 2,17 1,94 1,33 4,9 4,0 0,73 0,12 1,26 6 0,2 0,02 0,05 0,3 3,5 2,4 6,2 5 89 < 1    
                       
                       
 2,91 2,13 1,58 4,2 3,1 1,39 0,19 2,40 7 0,9 0,10 0,06 1,1 3,7 3,5 8,3 13 76 < 1    
24 3,01 2,09 1,57 4,7 3,8 0,36 0,12 0,62 3 0,3 0,03 0,03 0,4 1,9 2,9 5,2 8 88 < 1    
                       
 4,70 2,28 1,88 4,7 3,7 1,64 0,14 2,83 12 1,0 0,5 0,08 0,04 1,6 3,6 2,3 7,5 21 59 <1    
35 5,07 2,11 1,76 4,7 3,8 0,42 0,08 0,72 5 0,3 0,02 0,01 0,3 1,0 2,7 4,0 8 90 <1    
 4,46 2,08 1,70 4,7 3,8 0,30 0,06 0,52 5 0,2 0,01 0,01 0,2 1,8 2,7 4,7 4 93 <1    
                       
 5,76 2,16 1,84 4,6 3,9 1,56 0,16 2,69 10 1,4 0,4 0,41 0,03 2,2 5,6 1,5 9,3 24 41 <1    
36 5,92 2,03 1,74 5,0 3,8 0,65 0,11 1,12 6 0,1 0,10 0,02 0,2 3,2 3,1 6,5 3 94 <1    
                       
 5,60 2,08 1,84 5,6 3,7 1,21 0,17 2,09 7 0,6 0,09 0,04 0,7 4,4 2,8 7,9 9 80 <1    
48 6,10 1,95 1,67 5,3 3,8 0,63 0,10 1,09 6 0,4 0,06 0,02 0,5 3,0 3,3 6,8 7 87 <1    
 6,00 1,98 1,70 4,1 3,9 0,41 0,09 0,71 5 0,2 0,20 0,02 0,4 2,3 2,9 5,6 7 88 <1    
 3,36 2,63 2,03 4,0 3,2 1,94 0,17 3,34 11 0,9 0,3 0,09 0,06 1,4 5,6 2,9 9,9 14 67 <1    
52 3,85 2,18 1,73 4,6 3,1 0,52 0,06 0,90 9 0,4 0,01 0,02 0,4 3,2 3,1 6,7 6 89 <1    
 4,08 2,15 1,73 4,5 3,0 0,36 0,05 0,62 7 0,1 0,01 0,01 0,1 2,1 3,2 5,4 2 97 <1    
                       
 5,80 1,80 1,54 4,4 3,7 0,24 0,06 0,41 4 0,1 0,01 0,05 0,2 2,5 2,9 5,6 4 94 <0,5    
53 5,16 1,98 1,66 4,7 3,8 0,19 0,06 0,33 3 0,1 0,09 0,05 0,2 2,0 2,5 4,7 4 93 <0,5    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  
 

Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

HGHe  811755 A 0-20 0 0 1 1 38 68 22 68 0,56 63,2 33,3 23,5 6,5 1,11  
méd. 54 811756 Cg 40-60 0 0 1 1 20 78 65 17 0,26 53,1 35,7 26,9 4,8 1,32  
                    
  

Estrada que vai da BR-116, 
em direção ao rio Ribeira.  
Município de Pariquera – Açu – 
SP. 24o38'S e 47o46'WGr. 
Folha SG.23-V-A 

                  

                     
LBRHa  821220 B2 210-230 0 1 2 2 12 84 0 100 0,14 45,7 25,3 23,6 25,7 2,81  
marg. 56 821221 B3 270-320 0  4 4 23 69 0 100 0,33 49,2 27,6 22,0 27,2 2,46  
  

Município de Pitanga – PR. 
24o43'S e 51o43'WGr. Folha 
SG.22-V-B 821222 C 420-440 0  2 5 25 68 0 100 0,37 53,0 32,4 23,7 24,0 2,70  

                     
LBa  Município de Guarapuava –  821215 A 0-40 0 2 2 5 25 68 40 41 0,37 36,4 15,8 23,3 25,3 4,81  
A 100 PR. 821216 B 130-150 0  1 4 20 75 0 100 0,27 36,5 18,2 20,9 26,1 5,54  
proem.  25o20'S e 51o29'WGr. Folha  821217 II B 190-200 0  1 10 26 63 0 100 0,41 38,3 21,1 21,7 28,8 5,16  
marg.  SG.22-V-D 821218 II C1 470-500 0 1 1 5 30 64 0 100 0,47 48,0 23,7 20,4 31,1 5,49  
   821219 II C2     - 800 0 0 1 12 33 54 0 100 0,61 48,8 19,7 20,2 29,7 5,51  
LBRa  Município de Irati - PR 821675 B 120-140 0 1 2 9 16 73 0 100 0,22 37,8 24,5 20,8 17,5 5,18  
A 
proem. 

110 25o26'S e 51o38'WGr. Folha 
SG.22-X-C 

                  

marg.                     
Ca Tb  Município de Mafra - SC 820554 A 0-25 0  16 33 24 27 24 11 0,89 19,1 8,9 8,9 2,7 0,29  
A  137 26o09'S e 49o55'WGr. Folha  820555 (B)1 40-75 0  15 32 24 29 26 10 0,83 16,7 8,9 10,1 3,1 0,39  
proem.  SG.22-Z-A 820556 (B)2     -95 0  15 33 19 33 28 15 0,58 17,6 10,1 12,1 4,0 0,41  
méd.                     
CAa   Município de Campo Alegre -  820557 A 0-25 0 1 2 2 33 63 37 41 0,52 42,9 21,9 17,2 6,1 0,60  
pod Tb 138 SC 820558 B2 30-45 0  3 2 30 65 60 8 0,46 39,9 24,0 19,1 6,8 0,63  
A  26o11'S e 49o15'WGr. Folha 820559 B3 50-75 0 2 1 4 41 54 1 98 0,76 38,4 27,7 19,4 7,1 0,68  
proem.  SG.22-Z-B 820560 B/C 100-120 0 8 6 7 40 47 0 100 0,85 36,6 24,2 17,6 8,2 0,54  
marg.                     
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq.  

de CaCO3 
Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 

cm a 
25ºC % 

 5,67 2,41 2,05 4,2 3,0 4,52 0,38 7,79 12 1,5 4,3 0,44 0,46 6,7 10,8 3,0 20,5 33 31 2    
54 8,79 2,26 2,03 5,1 3,7 1,69 0,19 2,91 9 2,8 4,4 0,09 0,36 7,7 3,6 1,0 13,0 59 18 1    
                        
                       
                       
 1,44 1,82 1,08 4,7 4,7 0,35 0,07 0,60 5 0,5 0,02 0,02 0,5 3,5 0,2 4,2 12 29 <0,5    
56 1,27 2,13 1,19 5,0 4,2 0,14 0,04 0,24 4 0,1 0,01 0,02 0,1 3,1 2,1 5,3 2 95 <0,5    
 1,55 2,32 1,41 5,3 4,0 0,03 0,03 0,05 1 0,1 0,01 0,02 0,1 1,5 4,5 6,1 2 98 <0,5    
                       
 1,44 1,15 0,68 5,1 4,2 2,44 0,21 4,21 12 0,9 0,12 0,02 1,0 10,1 1,8 12,9 8 64 <0,5    
100 1,26 1,48 0,82 4,8 4,9 0,48 0,07 0,83 7 0,1 0,01 0,01 0,1 3,6 0 3,7 3 0 <0,5    
 1,18 1,65 0,90 5,2 4,6 0,10 0,04 0,17 3 0,1 0,01 0,01 0,1 2,6 0,3 3,0 3 75 <0,5    
 1,03 1,98 1,00 5,3 4,2 0,01 0,02 0,02 1 0,1 0,01 0,02 0,1 2,7 1,5 4,3 2 94 1    
 1,07 1,66 0,86 5,1 4,1 0,01 0,02 0,02 1 0,1 0,01 0,02 0,2 2,4 2,7 5,2 2 96 1    
 1,86 2,00 1,30 4,7 3,8 0,77 0,08 1,33 10 0,4 0,03 0,02 0,5 5,7 1,3 7,5 7 72     
110                       
                       
 5,17 1,70 1,42 5,0 3,9 1,54 0,17 2,65 9 2,6 0,2 0,15 0,02 3,0 5,5 1,7 10,2 29 36 <1    
137 5,10 1,50 1,25 4,6 3,9 0,90 0,10 1,55 9 0,6 0,05 0,02 0,7 3,8 3,3 7,8 9 83     
 4,74 1,42 1,17 4,6 3,8 0,78 0,09 1,34 9 0,3 0,04 0,01 0,4 4,8 3,9 9,1 4 91     
                       
 4,43 2,16 1,77 4,8 3,8 3,83 0,32 6,60 12 0,4 0,34 0,04 0,8 13,3 9,1 23,2 3 92 <1    
138 4,41 2,14 1,74 4,9 3,8 1,17 0,12 2,02 10 0,1 0,16 0,03 0,3 5,8 8,3 14,4 2 97     
 4,28 2,43 1,97 5,0 3,9 0,25 0,07 0,43 4 0,1 0,07 0,02 0,2 1,0 7,0 8,2 2 97     
 3,36 2,34 1,80 5,0 3,8 0,19 0,05 0,33 4 0,1 0,06 0,03 0,2 1,6 6,4 8,2 2 97     
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  
 

Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

TVBa  791171 Bt 130-150 0 0 0 1 35 64 0 100 0,55  34,8 26,1 5,9 0,77  
A mod. 139                   
marg                    
  

A 10 km de Canoinhas, na 
estrada para Porto União. 
Município de Canoinhas–SC 
26°14’S e 50°28’WGr Folha 
SG. 22-Z-A                   

                     
Ce Tb  812072 A 0-20 0 0 1 1 47 51 19 63 0,92 45,6 23,9 20,4 7,6 0,88  
A mod. 140 812073 (B) 40-80 0 0 1 1 51 47 4 91 1,09 39,2 25,6 21,4 9,3 0,92  
arg.  

A 10 km de Pirabeiraba para 
Joinville pela estrada velha. 
Município de Joinville- SC. 26° 
13’S e 48°50’WGr. Folha 
SG.22-Z-B 

                  

                     
PVLa  812074 A1 0-20 0  18 8 17 57 48 16 0,30 39,2 20,6 19,3 9,3 1,29  
A mod. 142 812075 B1 30-60 0  17 8 11 64 56 13 0,17 43,1 23,1 20,2 11,6 1,42  
marg.  812076 B2 70-100 0  14 6 15 65 0 100 0,23 44,1 24,4 21,3 13,4 1,43  
  

Município de Joinville-SC 
26°15’S e 48º54’ WGr. Folha 
SG.22-Z-B 

                  
LBRa A  Município de Campo Erê-SC.  821211 Ap 0-20 0 1 4 3 23 70 23 67 0,33 40,2 17,9 24,9 19,5 1,26  
proem. 144 26° 24’S e 53° 08’ WGr 821212 B 150-180 0  3 2 17 78 0 100 0,22 38,0 19,2 27,2 20,6 1,37  
arg.  Folha SG 22-Y-A                   
LBRHa  Município de Abelardo Luz-SC 821213 A 10-40 0  2 6 22 70 47 33 0,31 36,4 19,6 21,8 25,1 4,48  
marg. 149 26°27’S e 52°09’WGr. 821214 B 130-160 0  3 9 17 71 0 100 0,24 40,2 22,5 21,1 30,1 5,55  
  Folha SG. 22 Y-B                   
                     
PBa  A 62,9 km de Dr. Pedrinho, na 791230 A1 0-20 0 0 3 10 49 38 24 37 1,29  14,9 8,2 3,4 0,48  
A mod 151 estrada para Itaiópolis.  791231 A2 -35 0 0 3 7 50 40 29 28 1,25  14,1 7,8 3,9 0,49  
arg.  Município de Itaiópolis –SC  791232 B2t -65 0 0 1 2 28 69 55 20 0,41  32,0 17,6 5,3 0,50  
  26°30’S e 49°50’WGr Folha 

SG. 22-Z-A 
791233 C -80 0 0 0 4 46 50 28 44 0,92  34,5 18,7 3,6 0,32  

PVa Tb  812070 A 0-20 0 1 24 13 27 36 29 19 0,75 28,0 15,2 11,1 6,9 1,53  
A mod. 152 812071 B 30-60 0 2 10 4 14 72 0 100 0,19 40,4 28,0 22,6 12,4 1,32  
arg./ 
marg. 

 

A 1 km de Jaraguá do Sul – 
Corupá Município de Jaraguá 
do Sul. 26°29’S e 49°06’WGr. 
Folha SG.22-Z-B 

                  

PBa  791228 Ap 0-20 0 0 4 10 39 47 37 21 0,83  21,4 10,4 3,6 0,31  
A mod. 153 791229 Bt 35-50 0 0 5 9 35 51 47 8 0,69  21,4 12,1 3,7 0,30  
arg.                    
  

A 56,9 km. de Dr. Pedrinho, 
na Estrada para Itaiópolis. 
Município de Itaiópolis - SC 
26°31’S e 49°47’ WGr. 
Folha SG.22-Z-A 

                  

TBd A  791176 A 0-40 0 1 10 5 28 57 53 7 0,49  18,0 14,5 31,7 5,25  
chern. 157 791177 B -120 0 1 6 4 18 72 0 100 0,25  24,6 19,7 31,8 3,90  
marg.                    
  

A 29 km de Campo Erê na 
estrada para Chapecó. 
Município de Campo Erê-SC 
26°37’S e 53°03’WGr. Folha 
SG.22-Y-A 
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq.  

de CaCO3 
Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 
25ºC % 

139 6,93 2,27 2,13 4,7 3,8 0,23 0,05 0,40 5 0,3 0,15 0,07 0,5 1,2 8,7 10,4 5 95     
                       
                       
                       
                       
140 4,21 1,99 1,61 4,7 3,1 3,02 0,28 5,21 11 3,1 3,5 0,20 0,24 6,7 9,2 2,1 18,0 37 24 <1    
 3,61 2,03 1,59 5,6 3,8 0,62 0,19 1,07 3 3,8 3,4 0,06 0,26 6,2 4,3 0,7 11,2 55 10 <1    
                       
                       
 3,26 1,81 1,39 4,3 3,0 3,15 0,24 5,43 13 0,7 0,06 0,07 0,8 10,0 5,0 15,8 5 86 <1    
142 2,73 1,94 1,42 4,9 3,7 0,80 0,15 1,38 5 0,1 0,02 0,02 0,1 3,9 2,7 6,7 1 96 <1    
 2,49 1,95 1,39 5,0 4,1 0,56 0,17 0,96 3 0,1 0,01 0,01 0,1 3,5 1,9 5,5 2 95 <1    
                       
                       
144 2,00 1,22 0,82 5,2 4,2 3,69 0,26 6,36 14 2,8 1,6 0,13 0,03 4,6 13,9 1,9 20,4 23 29 <1    
 2,07 1,20 0,81 4,7 4,3 0,71 0,08 1,22 9 0,1 0,01 0,01 0,1 5,7 0,8 6,6 2 89 <0,5    
                       
149 1,36 1,53 0,88 4,7 4,0 2,46 0,21 4,24 12 0,1 0,05 0,02 0,2 10,8 3,6 14,6 1 95 <0,5    
 1,10 1,81 0,95 5,5 4,8 0,15 0,05 0,26 3 0,1 0,01 0,03 0,1 3,3 0 3,4 3 0 <0,5    
                       
                       
 3,77 3,09 2,44 5,2 3,9 2,52 0,32 4,34 8 8,1 2,2 0,30 0,09 10,7 7,0 1,7 19,4 55 14 9    
151 3,14 3,07 2,33 5,3 3,9 1,25 0,24 2,15 5 7,8 1,5 0,13 0,08 9,5 5,1 1,6 16,2 59 14 2    
 5,21 3,09 2,59 4,8 3,5 1,01 0,22 1,74 5 5,6 1,2 0,22 0,10 7,1 5,0 21,7 33,8 21 75 2    
 8,15 3,14 2,79 5,0 3,5 0,25 0,09 0,43 3 2,3 0,9 0,25 0,07 3,5 1,6 29,3 34,4 10 89 1    
152 2,52 2,33 1,67 4,8 3,0 1,64 0,13 2,83 13 2,3 1,5 0,15 0,06 4,0 5,0 1,1 10,1 40 22 <1    
 2,86 2,11 1,56 5,0 3,0 0,66 0,11 1,14 6 0,4 0,02 0,02 0,4 4,4 2,9 7,7 5 88 <1    
                       
153 4,53 3,50 2,87 4,5 3,5 1,63 0,26 2,81 6 3,1 1,7 0,34 0,07 5,2 5,9 7,1 18,2 29 58 6    
 5,13 3,01 2,52 4,4 3,5 0,92 0,19 1,59 5 1,0 0,3 0,21 0,10 1,6 4,2 11,5 17,3 9 88 3    
                       
                       
157 0,72 2,11 0,88 6,2 5,4 2,38 0,21 4,10 11 10,0 2,6 0,23 0,07 12,9 3,7 0 16,6 78 0 1    
 0,97 2,12 1,05 4,7 4,1 1,04 0,12 1,79 9 2,3 0,8 0,10 0,07 3,3 5,1 1,7 10,1 33 34 2    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

 
 

Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

PVa Tb  791226 A 0-20 0 0 5 17 34 44 23 48 0,77  16,8 11,5 4,1 0,69  
A mod. 162 791227 Bt 30-50 0 0 4 15 24 57 53 7 0,42  23,0 16,0 5,7 0,84  
arg.                    
  

A 10,5 km de Dr. Pedrinho 
para Itaiópolis. Município de 
Benedito Novo–SC. 26°45’S e 
49°33’WGr. Folha SG.22-Z-A  

                  
                     
Ce Ta  791178 (B) 40-70 4 8 8 21 28 43 3 93 0,65  33,8 22,1 26,6 3,36  
A 163                   
chern.  

A 57 km de Campo Erê, na 
estrada para Chapecó. 
Município de Modelo–SC. 26° 
46’S e 53°01’WGr. 

                  

arg.  Folha SG.22-Y-A                   
PVLa  791223 Ap 0-20 0 1 18 12 22 48 35 27 0,46  19,4 15,8 9,6 1,67  
A mod. 164 791224 B1 -40 0 1 15 8 16 61 0 100 0,26  23,3 19,0 11,0 1,62  
marg.  791225 B2 130-155 0 1 13 7 14 66 0 100 0,21  25,7 21,3 12,0 1,05  
                    
  

A 3 km de Benedito Novo, em 
estrada para Dr. Pedrinho. 
Município de Benedito Novo-
SC. 26°46’S e 49°29’WGr. 
Folha SG.22-Z-B                   

PVa Tb  791220 Ap 0-25 0 0 21 21 25 33 23 30 0,76  16,0 14,2 4,4 0,62  
A mod. 165 791221 B2t 55-90 0 0 16 17 26 41 0 100 0,63  22,9 20,4 7,1 0,77  
arg.  

A 13 km de Timbó para 
Benedito Novo–SC. 26°49’S e 
49°21’WGr. 
Folha SG.22-Z-B 

791222 B3t 110-200 0 0 13 24 38 25 0 100 1,52  26,6 21,3 8,3 0,82  

PVa Tb  Município de Gaspar-SC. 812079 A 0-25 0 0 24 19 27 34 30 12 0,79 25,2 15,9 11,8 4,1 0,39  
A mod. 166 26°51’S e 48°55’WGr. 812080 B 40-80 0  1 4 16 21 49 1 98 0,43 32,3 21,1 16,8 5,5 0,49  
arg.  Folha SG.22-Z-B                   
                     
TBa  800384 B2 120-140 0 1 5 9 17 69 0 100 0,25  24,1 19,7 19,3 5,39  
A mod. 167                   
marg.                    
  

A 1,7 km da BR-116 para 
Lebon Regis . Município de 
Santa Cecília-SC. 26°55’S e 
50°26’WGr. 
Folha SG.22-Z-A 

                  

GPHa  168 791234 Bg 30-60 0 0 0 0 57 43 38 12 1,33  25,3 17,1 2,6 0,57  
Tb                    
A mod.                    
arg.  

A 19 km de Gaspar, para Itajaí 
Município de Ilhota-SC. 
26°54’S e 48°48’WGr. 
Folha SG.22-Z-B                   

PVa Tb  812068 A 0-25 0 1 36 25 19 20 16 20 0,95 16,0 9,6 6,3 1,9 0,38  
A mod. 169 812069 B 30-50 0  23 16 18 43 39 9 0,42 27,0 21,2 16,9 4,3 0,58  
méd./ 
arg. 

 

A 5 km antes de Indaial para 
Polóquio. Município de Indaial-
SC. 26°55’S e 49°14’WGr. 
Folha SG.22-Z-B 

                  

HGHd  791235 Ap 0-20 0 0 2 2 46 50 32 36 0,92  24,4 14,8 3,3 0,55  
Ta 170 791236 Bg 40-80 0 0 0 1 35 64 43 33 0,55  25,7 17,9 6,0 0,64  
marg.                    
  

A 30 km de Gaspar, na 
estrada para Itajaí. 
Município de Itajaí-SC. 
26°54’S e 48°43’WGr. 
Folha SG.22-Z-B 
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g Eq.  

de CaCO3 
Perfil 
N° 

Al2O3 
Fe2O3 Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

Ca+2 Mg+2 K+ Na+ S H+ Al+3 T 

 
V 
% 

 
100.Al+3 
Al+3+S 

P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 

cm a 
25ºC % 

162 4,40 2,48 2,02 5,0 3,8 1,83 0,21 3,15 9 2,0 0,8 0,23 0,07 3,1 5,2 4,6 12,9 24 60 5    
 4,41 2,44 1,99 4,6 3,6 0,58 0,14 1,00 4 0,5 0,14 0,05 0,7 3,2 9,7 13,6 5 93 2    
                       
                       
                       
163 1,30 2,60 1,47 5,1 4,2 0,58 0,09 1,00 6 6,5 2,9 1,08 0,08 10,6 4,7 0,9 16,2 65 8 3    
                        
                       
                       
 2,58 2,09 1,50 5,3 4,1 1,05 0,17 1,81 6 3,8 0,7 0,08 0,09 4,7 4,4 0,4 9,5 49 8 1    
164 2,71 2,08 1,52 5,3 4,2 0,70 0,14 1,21 5 3,4 0,3 0,05 0,11 3,9 3,8 0,6 8,3 47 13 4    
 2,78 2,05 1,51 5,1 3,8 0,35 0,11 0,60 3 0,4 0,06 0,11 0,6 3,6 3,5 7,7 8 85 9    
                       
                       
 5,06 1,92 1,60 5,0 3,8 1,30 0,18 2,24 7 1,6 0,3 0,23 0,08 2,2 4,5 1,6 8,3 27 42 3    
165 4,53 1,90 1,56 5,1 3,9 0,31 0,08 0,53 4 0,9 0,07 0,10 1,1 2,6 2,4 6,1 18 69 1    
 4,02 2,12 1,70 5,4 3,9 0,09 0,05 0,15 2 0,1 2,3 0,12 0,09 2,6 2,0 2,6 7,2 36 50 1    
166 4,52 2,29 1,88 3,8 2,1 1,45 0,10 2,50 15 0,2 0,09 0,03 0,3 5,2 5,3 10,8 3 95 <1    
 4,79 2,14 1,77 4,6 3,9 0,37 0,09 0,64 4 0,2 0,03 0,03 0,3 2,1 4,1 6,5 5 93 <1    
                       
                       
167 1,60 2,08 1,28 5,2 4,2 0,22 0,05 0,38 4 0,1 0,02 0,03 0,2 4,0 0,7 4,9 4 78 2    
                        
                        
                        
168 10,28 2,52 2,29 5,2 3,9 1,41 0,17 2,43 8 2,1 0,9 0,11 0,15 3,3 4,4 3,2 10,9 30 49 8    
                       
                       
 5,19 2,59 2,17 4,9 3,6 0,40 0,06 0,69 7 1,1 0,1 0,03 0,01 1,2 1,6 1,2 4,0 30 50 <1    
169 6,16 2,13 1,83 5,0 3,2 0,35 0,07 0,60 5 1,3 0,2 0,02 0,03 1,6 2,1 4,1 7,8 21 72 <1    
                       
                       
170 7,04 2,80 2,45 4,9 4,0 6,91 0,44 11,91 16 12,3 2,8 0,32 0,20 15,6 28,1 3,9 47,6 33 20 9    
 4,68 2,44 2,01 4,4 3,5 2,18 0,20 3,76 11 6,4 6,0 0,38 0,24 13,0 9,2 8,2 30,4 43 39 5    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O
3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

CBHa  Município de Santa Cecília-SC 821193 A 0-30 0 2 10 11 23 56 44 21 0,41 28,8 18,0 17,2 17,2 5,08  
marg. 171 26o57'S e 50o25'WGr. Folha  821194 (B) 40-70 0 2 8 10 21 61 0 100 0,34 31,4 22,8 19,8 16,2 5,16  
  SG.22-Z-A                    
                     
                     
LBCa  Município de Santa Cecília-SC 820546 A 0-40 0 - 10 21 17 52 39 25 0,33 24,8 15,9 14,8 11,2 4,36  
A 172 26°58’S e 50°29’WGr. 820547 B 90-120 0 - 9 17  14 60 38 37 0,23 26,3 19,8 16,7 12,6 4,56  
proem  Folha SG.22-Z-A.                   
marg.                     
                     
CBHa  Município de Santa Cecília-SC 820548 A 0-30 0 - 9 13 25 53 38 28 0,47 27,0 16,6 15,3 12,0 6,14  
marg. 173 26°58’S e 50°28’ WGr. 820549 B 60-90 0 - 6 10 23 61 0 100 0,38 30,5 21,3 17,8 13,9 6,23  
  Folha SG.22-Z-A.                   
                     
LBRa  A 8,5 km de Concórdia para                   
A mod. 175 Seara. Município de Concór- 791175 B 50-80 0 1 3 1 17 79 0 100 0,22  26,6 24,1 24,4 2,43  
marg.  dia-SC. 27°12’S e 52°36’WGr.                    
  Folha SG. 22-Y-D.                   
LBa  A 25 km de Fraiburgo para  791191 A 0-20 0 0 3 1 21 75 21 72 0,28  22,7 21,9 23,2 2,89  
A mod. 176 Monte Carlo. Município de 791192 B 50-70 0 1 2 1 15 82 0 100 0,18  25,7 23,5 25,3 2,87  
marg.  Campos Novos-SC. 27°11’S                   
  e 50°59’WGr. Folha                   
  SG.22-Z-C.                   
Re  Município de Vicente Dutra-RS 821205 Ap 0-15 18 17 15 12 35 38 34 11 0,92 38,8 21,2 14,9 29,3 4,71  
A chern 177 27°13’S e 53°21’WGr. Folha  821206 C/R 25-50 41 26 13 12 35 40 34 15 0,88 35,0 26,0 18,4 27,3 3,87  
arg.  SG.22-Y-C.                   
                     
TRa  Município de Iraí-RS. 27°13’S 821207 A 0-20 0 2 13 17 29 41 35 15 0,71 25,3 15,8 9,6 22,7 6,96  
A chern 178 e 53°17’WGr. Folha  821208 B 60-80 0 - 4 8 19 69 0 100 0,28 33,3 24,4 18,3 21,0 3,96  
marg.  SG.22-Y-C.                   
Re  A 1 km de Erval Velho para                   
A chern 179 Campos Novos Município de 791179 A 0-25 1 4 15 14 43 28 19 32 1,54  28,1 15,4 27,3 3,32  
méd.  Erval Velho-SC. Folha SG.                    
  22-Y-D                   
Ca Tb  A 10 km de Tijucas para                    
A mod. 180 Brusque. Município de  791237 (B) 20-50 0 0 1 5 42 52 1 98 0,81  26,6 16,7 6,5 0,86  
arg  Tijucas-SC. 27°16’S e                    
  48°43’WGr. Folha SG.22-Z-D.                   
  Km 179 da BR-101. Município 791218  0-20           14,9 7,3 4,4 0,22  
HOd 181 de Tijucas-SC. 27°16’S e  791219  80-120           10,1 4,6 0,8 0,08  
  48°38’WGr. Folha SG. 22-Z-D.                   
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g   

Ca+2 Mg+2 

Eq.  
de 
CaCO3 

Perfil 
N° 

Al2O3 

Fe2O3 

Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

  

K+ Na+ S H+ Al+3 T 

V 
% 

100.Al+3 

Al+3+S 
P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 25ºC 

% 
 1,57 1,78 1,09 4,9 3,9 2,18 0,17 3,76 13 0,2 0,05 0,05 0,3 8,6 4,1 13,0 2 93 <0,5    

171 1,92 1,96 1,29 5,1 4,0 0,59 0,09 1,02 7 0,1 0,01 0,05 0,2 4,0 2,9 7,1 3 94 <0,5    
                       

 2,07 1,83 1,23 4,9 3,7 1,91 0,19 3,29 10 0,7 0,07 0,02 0,8 6,7 3,7 11,2 7 82 <1    
172 2,08 2,02 1,36 4,7 3,8 0,49 0,08 0,84 6 0,1 0,01 0,01 0,1 2,9 3,1 6,1 2 97     

                       
                       

                       
                       
 2,00 1,84 1,23 4,9 3,9 2,30 0,23 3,96 10 1,5 0,3 0,21 0,03 2,0 7,4 3,4 12,8 16 63 <1    

173 2,01 2,03 1,36 4,7 3,9 0,52 0,09 0,90 6 0,2 0,03 0,02 0,3 3,4 3,6 7,3 4 92     
                       
                       
                       
                       
                       

175 1,53 1,88 1,14 4,1 3,9 1,30 0,14 2,24 9 0,8 0,2 0,18 0,06 1,2 5,2 3,0 9,4 13 71 1    
                       
                       
                       

                       
 1,48 1,76 1,05 4,8 4,0 3,48 0,25 6,00 14 1,7 0,5 0,28 0,14 2,6 9,3 2,6 14,5 18 50 1    

176 1,46 1,86 1,10 5,1 4,6 0,47 0,07 0,81 7 0,1 0,06 0,06 0,2 4,3 0,2 4,7 4 50 1    
                       
                       
 0,80 2,42 1,07 6,5 5,4 1,52 0,21 2,62 7 11,6 1,3 1,11 0,03 14,0 3,8 0 17,8 79 0 <0,5    

177 1,06 2,40 1,23 6,8 5,3 0,59 0,09 1,02 7 11,9 3,0 0,59 0,04 15,5 2,7 0 18,2 85 0 <0,5    
                       

                       
 0,66 2,80 1,12 5,8 4,4 0,90 0,12 1,55 8 7,5 1,5 0,10 0,03 9,1 4,2 0 13,3 68 0 2    
   178 1,37 2,27 1,31 4,8 3,6 0,33 0,10 0,57 3 1,9 0,6 0,04 0,02 2,6 4,4 4,4 11,0 24 63 <1    

                       
                       

                       
                       
                        
   179 0,89 3,10 1,46 5,7 4,6 3,12 0,47 5,38  21,0 8,7 1,47 0,16 31,3 7,8 0 39,1 80 0 2    

                       
                       

                       
                       
                            
   180 4,03 2,71 2,17 5,0 3,7 0,63 0,12 1,09 5 1,0 0,4 0,08 0,09 1,6 3,0 4,4 9,0 18 73 2    

                       
 2,60 3,47 2,51 4,5 3,6 25,49 2,05 43,94 12 10,9 3,6 0,44 0,97 15,9 59,3 4,4 79,6 20 22 4    

   181 9,2 3,73 3,36 4,7 3,7 23,91 1,90 41,22 13 8,1 5,3 0,33 1,47 15,2 53,7 3,0 71,9 21 16 4    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

 
Horizontes 

Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

TBRa  A 18 Km de Monte Carlo para                   
A    182 Palmares. Município de Cam- 791193 Bt 40-60 0 4 2 1 18 79 1 99 0,23  28,1 23,4 22,5 3,98  
proem.  pos Novos-SC. 27°18’S e                    
marg.  50°58’WGr. Folha SG.22-Z-C.                   
                     
LBCa  Km 251 da BR-282. Município 791194 A 0-25 0 0 3 3 23 71 38 46 0,32  23,4 18,7 21,2 5,69  
A 183 de Curitibanos-SC. 27°18’S e 791195 B 21 110-135 0 0 2 2 26 70 0 100 0,37  27,9 22,4 20,5 5,07  
proem.  50°35’WGr. Folha SG.22-Z-C 791196 B 22 165-195 0 0 2 2 20 76 0 100 0,26  26,8 21,0 21,0 5,69  
marg.                     
                     
                     
TBHa  65km do trevo principal de La-                   
marg. 184 ges para Santa Cecília. Muni- 791190 B 50-80 0 0 3 4 30 63 0 100 0,48  26,9 19,7 23,4 5,72  
  cípio de Curitibanos-SC.                   
  27°18’S e 50°24’WGr. Folha                   
  22-Z-C.                   
                     
TRe A  No km 360 da BR-282, Joaça- 791180 A 0-25 8  9 16 7 42 35 20 43 1,20  16,9 13,7 28,0 3,36  
chern. 185 ba-Campos Novos. Município  791181 Bt -75 3 10 6 5 24 65 3 93 0,37  28,5 24,2 22,2 2,17  
marg.  de Erval Velho-SC. 27°19’S e                    
  51°21’WGr. Folha SG.22-Y-D.                   
                     
                     
CaTb  A 7 km de São João Batista  812064 A1 0-20 0 1 6 22 29 43 37 14 0,67 29,5 17,0 13,7 6,2 0,84  
A mod. 186 para Major Gercino. Municí- 812065 B2 30-50 0 1 5 20 23 52 49 6 0,44 34,7 20,4 17,0 7,4 0,90  
arg.  pio de S. J. Batista-SC.                    
  27°20’S e 49°51’WGr. Folha                    
  SG. 22-Z-D.                   
TBRd  A 64km de Campos Novos pa- 791182 A 0-25 16 1 9 4 20 67 31 54 0,30  23,3 20,3 23,4 2,85  
A 187 ra São José do Cerrito. Muni-  791183 Bt 55-80 0 0 3 3 16 78 0 100 0,21  26,9 21,0 26,5 3,36  
proem.  cípio de S. J. do Cerrito-SC.                    
marg.  27°35’S e 50°44’WGr. Folha                   
  SG.22-Z-C.                    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g   

Ca+2 Mg+2 

Eq.  
de 
CaCO3 

Perfil 
N° 

Al2O3 

Fe2O3 

Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

  

K+ Na+ S H+ Al+3 T 

V 
% 

100.Al+3 

Al+3+S 
P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 25ºC 

% 
                       

182 1,63 2,04 1,27 4,8 4,1 1,22 0,10 2,10 12 0,8 0,18 0,04 1,0 4,6 3,3 8,9 11 77 <1    
                       

                       
 1,38 2,13 1,23 4,7 4,0 2,55 0,19 4,40 13 0,6 0,30 0,10 1,0 8,3 4,1 13,4 7 80 1    

183 1,71 2,12 1,34 4,9 4,2 0,42 0,07 0,72 6 0,1 0,29 0,06 0,5 3,6 1,6 5,7 9 76 1    
 1,57 2,17 1,32 5,0 4,2 0,56 0,08 0,96 7 0,1 0,08 0,06 0,2 3,7 1,7 5,6 4 89 1    

                       
                       
                       

184 1,32 2,32 1,32 5,1 4,1 0,38 0,06 0,65 6 0,9 0,06 0,04 1,0 4,0 3,3 8,3 12 77 2    
                       
                       
                       
                       
                       

185 0,77 2,10 0,91 5,8 5,0 2,74 0,30 4,72 9 11,5 3,1 0,60 0,08 15,3 6,7 0 22,0 70 0 1    
 1,71 2,00 1,26 5,8 5,1 0,89 0,13 1,53 7 7,2 3,7 0,12 0,11 11,1 3,9 0 15,0 74 0 1    
                       
                       

                       
                       

186 3,46 2,11 1,64 4,7 3,4 1,68 0,14 2,90 12 0,7 0,14 0,05 0,9 4,6 4,1 9,6 9 82 <1    
 3,60 2,04 1,60 4,7 3,3 0,52 0,12 0,90 4 0,1 0,03 0,02 0,2 2,4 4,6 7,2 3 96 <1    
                       
                        

187 1,36 1,95 1,12 5,1 4,3 3,61 0,31 6,22 12 6,2 2,1 0,21 0,10 8,6 10,8 0,6 20,0 43 7 2    
 1,24 2,18 1,21 5,3 4,5 0,31 0,07 0,53 4 0,4 0,07 0,04 0,5 4,3 0,4 5,2 10 44 2    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  
 

Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

PBa A  A 54km de Bom Retiro, na es-                   
proem. 188 trada para Ituporanga. Municí- 800390 Bt 45-70 0 0 1 5 50 44 36 18 1,44  24,4 15,3 4,6 0,50  
arg  pio de Alfredo Wagner-SC.                    
  27°34’S e 49°28’WGr. Folha                   
  SG.22-Z-D.                   
Re A  A 72km de Campos Novos pa-                   
chern. 189 São José do Cerrito Município  791184 A 0-25 6 12 13 7 42 20 38 47 1,11  18,6 14,4 34,1 5,31  
arg.  de S. J. do Cerrito-SC.                   
  27°38’S e 50°41’WGr. Folha                   
  SG.22-Z-C.                   
                     
TBa A  A 88km de Campos Novos pa-                    
proem. 190 ra São José do Cerrito. Munici-   791186 B 80-100 0 1 1 1 16 82 0 100 0,20  29,9 23,5 20,8 3,24  
marg.  pio de S. J. do Cerrito-SC.                   
  27°40’S e 50°36’WGr. Folha                    
  SG.22-Z-C.                   
                     
RHa  A 14,7km do trevo principal de                    
marg. 191 Lages para Curitibanos. Muni- 791189 A 0-45 0 0 3 3 29 65 45 31 0,45  26,9 17,7 8,7 0,66  
  cípio de Lages-SC. 27°41’S e                   
  50°20’W’Gr. Folha SG.22-Z-C.                    
                     
                     
CHa Tb  A 2 km de Rancho Queimado 812066 A 0-30 0 1 26 10 22 42 20 52 0,52 29,0 17,0 14,5 5,5 0,92  
arg 192 para Anitápolis. Município de 812067 (B) 40-70 0 2 32 13 13 42 12 71 0,31 32,2 17,2 14,8 4,6 0,82  
  Rancho Queimado-SC.                   
  27°44’S e 49°00’WGr. Folha                   
  SG.22-Z-D.                   
CHa Tb  Município de Lages-SC.  821195 A 0-40 0 1 3 13 36 48 38 21 0,75 34,7 19,4 13,1 3,9 0,54  
arg. 193 27°44’S e 49°56’W’Gr. Folha 821196 (B) 50- 80 0 - 2 15 30 53 50 6 0,57 34,5 22,8 15,6 4,3 0,58  
  SG.22—ZC.                   
                     
                     
CHa Tb  A 5,2Km do trevo de Lages pa- 791187 A 0-75 0 0 1 28 28 45 16 63 0,65  16,2 12,4 5,0 0,50  
arg. 194 ra Curitibanos. Município de 791188 (B) 85-105 0 0 0 10 37 53 19 64 0,70  27,7 21,4 6,5 0,58  
  Lages-SC. 27°46’S e                    
  50°20’WGr. Folha SG.22-Z-C.                   
                     
                     
CAa Tb  Município de Lages-SC. 820550 A 0-40 0 - 2 16 34 48 42 13 0,71 29,2 16,5 11,5 3,6 0,60  
A 195 27°46’S e 50°11’WGr. Folha 820051 (B) 50-70 0  - 2 15 33 50 45 10 0,66 30,4 21,4 14,3 5,1 0,60  
proem.  SG.22-Z-C                   
arg.                     
                     
                     
CAHa  Município de Lages-SC. 821197 A11 0-20 0 - 6 17 33 44 32 27 0,75 34,6 15,3 12,3 4,8 0,97  
Tb 196 27°48’S e 49°48’WGr. Folha 821198 A 12 -45 0 - 6 12 38 44 36 18 0,86 30,0 15,8 12,2 5,0 1,09  
arg  SG.22-Z-C. 821199 (B)21 -65 0 - 5 19 28 48 44 8 0,58 31,4 18,1 13,6 5,5 1,18  
   821200 (B)22 -100 0 1 5 17 26 52 37 29 0,50 34,3 20,9 15,2 5,5 1,10  
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g   

Ca+2 Mg+2 

Eq.  
de 
CaCO3 

Perfil 
N° 

Al2O3 

Fe2O3 

Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

  

K+ Na+ S H+ Al+3 T 

V 
% 

100.Al+3 

Al+3+S 
P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 25ºC 

% 
                       

188 5,21 2,71 2,27 4,7 3,6 0,44 0,11 0,76 4 0,4 0,29 0,04 0,7 3,8 15,1 19,6 4 96 1    
                       

                       
189 0,66 2,20 0,87 6,0 3,2 3,87 0,34 6,67 11 13,6 3,4 0,85 0,12 18,0 6,7 0 24,7 73 0 8    

                       
                       

                       
                       
                       

190 1,77 2,16 1,38 5,1 4,3 0,51 0,08 0,88 6 0,3 0,10 0,04 0,5 4,4 1,1 6,0 8 69 1    
                       
                       
                       
                       
                       

191 3,19 2,58 1,97 4,5 3,7 2,40 0,20 4,14 12 0,7 0,24 0,06 1,0 6,0 12,4 19,4 5 93 1    
                        
                       
                       

                       
                       

192 4,13 1,99 1,60 3,9 3,0 4,57 0,30 7,88 15 0,2 0,26 0,03 0,5 19,6 8,3 28,4 2 94 <1    
 5,04 1,98 1,65 4,6 4,1 0,49 0,08 0,84 6 0,1 0,03 0,01 0,1 2,9 2,8 5,8 2 97 <1    
                       
                        

193 5,26 2,52 2,12 4,6 3,8 2,41 0,20 4,15 12 0,2 0,14 0,02 0,4 9,3 10,4 20,1 2 96 <0,5    
 5,68 2,49 2,11 4,8 3,7 0,70 0,11 1,21 6 0,1 0,08 0,02 0,2 2,8 11,3 14,3 1 98 <0,5    

                       
                       
194 3,88 2,22 1,77 4,5 3,8 2,19 0,18 3,77 12 0,2 0,14 0,05 0,4 7,6 6,6 14,6 3 94 2    

 5,17 2,20 1,84 4,8 3,9 0,29 0,07 0,50 4 0,1 0,11 0,04 0,3 1,2 7,7 9,2 3 96 1    
                       

                       
                       
                        
195 5,01 2,44 2,03 4,6 3,7 2,00 0,19 6,38 11 0,8 0,2 0,24 0,02 1,3 7,4 7,9 16,6 8 86 <1    

 4,39 2,54 2,07 4,7 3,6 0,50 0,09 0,86 6 0,1 0,11 0,02 0,2 1,9 9,9 12,0 2 98     
                       

                       
                       
                        
196 4,32 2,11 1,69 4,8 3,8 3,82 0,28 6,58 14 0,8 0,45 0,03 1,3 13,1 8,3 22,7 6 86 <0,5    

 3,82 2,20 1,74 4,8 3,9 2,34 0,26 4,03 9 0,2 0,07 0,02 0,3 9,3 8,9 18,5 2 97 <0,5    
 3,88 2,26 1,80 4,8 3,8 1,05 0,12 1,81 9 0,2 0,06 0,02 0,3 4,2 9,1 13,6 2 97 <0,5    
 4,33 2,34 1,90 4,9 3,7 0,32 0,07 0,55 5 0,1 0,04 0,02 0,2 1,4 8,8 10,4 2 98 <0,5    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SNLCS  
 

Horizontes 
Amostra seca 

ao ar % 
Composição granulométrica (terra 

fina seca ao ar) 

    
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 
 

Localização 

 
 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 

<0,00
2 mm 

 
Argila 
nat.  
% 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 

Argila 

 
Equiv. 
Umid. 

 
 

SiO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

TiO2 

 
 

P2O5 

CBHa  A 23 km de Lages para São 800385 A 0-40 0 1 7 5 29 59 28 53 0,49  19,6 18,4 16,0 5,20  
marg 197 Joaquim. Município de Lages- 800386 (B) -60 0 1 6 6 24 64 7 89 0,38  22,3 19,2 18,0 5,61  
  SC. 27°53’S e 50°10’WGr.                   
  Folha SG.22-Z-C.                   
                     
TBHa  A 27 km de Lages para São 791197 B 70-105 0 0 3 2 22 73 0 100 0,30 33,1 13,5 22,7 21,2 4,25  
marg 198 Joaquim. Município de Lages- 791198 B(U)* 70-105 0 0 3 2 24 71 1 99 0,34 36,5 13,9 22,4 20,9 4,60  
  SC. 27°53’S e 50°08’WGr.                   
  Folha SG.22-Z-C.                   
                     
                     
LRa A  Passo Fundo-Ronda Alta, en- 881125 Ap 0-50 0 0 4 6 19 71 34 52 0,27  22,8 19,7 21,1 3,78  
proem  trar 6 km à esquerda em dire- 801126 A3 -80 0 0 4 3 18 75 43 43 0,24  24,0 20,6 20,7 3,70  
marg 199 ção a Sarandi-RS. 27°55’S e 801127 B 2 110-140 0 0 2 3 12 83 0 100 0,14  27,5 23,5 20,1 3,04  
  53°49’WGr. Folha SG.22-Y-C.                   
                     
                     
CAa Tb  A 5 km de Urubici para Bom  800388 A 0-25 0 1 7 9 37 47 36 23 0,79  17,2 11,8 5,5 0,78  
A  Retiro. Município de Urubici- 800389 Bt 45-70 0 1 5 7 34 54 7 87 0,63  23,4 18,8 5,9 0,74  
proem. 200 SC. 27°27’S e 49°33’WGr.                   
arg  Folha SG.22-Z-C.                   
                     
                     
LEa A  A 41 km da BR-285´para Pas- 801123 A3 45-70 0 0 4 17 16 63 3 95 0,25  20,9 19,0 14,6 2,79  
proem.  so Fundo-Ronda Alta. Municí- 801124 B 120-170 0 0 4 18 13 65 0 100 0,20  21,5 19,1 15,2 2,90  
marg 201 pio de Ronda Alta-RS.                   
  27°58’S e 52°44’WGr.                    
  Folha SG.22-Y-C.                   
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Horizontes Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

 
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 

 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 
<0,00
2 mm 

Argila 
nat. 
% 

 
 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
 

Argila 

 
 
 
 

Equiv.  
Umid. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 

 
 
TABELA 3.II – Continuação 

Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g   

Ca+2 Mg+2 

Eq.  
de 
CaCO3 

 
Perfil 
N° 

Al2O3 

Fe2O3 

Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

  

K+ Na+ S H+ Al+3 T 

V 
% 

100.Al+3 

Al+3+S 
P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 25ºC 

% 
                       

197 1,80 1,81 1,17 4,8 3,9 3,27 0,25 5,64 13 0,9 0,08 0,09 1,1 10,5 4,5 16,1 7 80 1    
 1,67 1,98 1,24 5,0 4,0 0,83 0,14 1,43 6 0,9 0,04 0,04 1,0 5,6 2,8 9,4 11 74 2    

                       
198 1,68 1,01 0,63 5,0 4,1 1,14 0,10 1,96 11 0,9 0,05 0,02 1,0 4,5 2,7 8,2 12 73 4    

 1,68 1,06 0,66 5,2 4,2 0,78 0,08 0,48 10 0,2 0,03 0,02 0,3 4,6 1,7 6,6 5 85 1    
                       

                       
                       
                       

199 1,46 1,97 1,17 4,9 4,0 1,85  3,19  0,8 0,08 0,02 0,9 7,4 3,5 11,8 8 80 <1    
 1,56 1,98 1,21 4,9 4,0 1,33  2,29  0,6 0,03 0,01 0,6 6,2 3,7 10,5 6 86 <1    
 1,83 1,99 1,29 5,2 4,2 0,44  0,76  0,1 0,02 0,01 0,1 3,7 1,6 5,4 2 94 <1    
                       
                       
                       

200 3,36 2,48 1,91 4,5 3,7 1,04 0,13 1,79 8 0,5 0,11 0,08 0,7 5,6 7,2 13,5 5 91 1    
 4,20 2,52 2,03 4,7 3,6 0,32 0,09 0,55 4 0,7 0,12 0,04 0,9 2,5 10,5 13,9 6 92 1    
                       
                       

                       
                       

201 2,04 1,87 1,25 4,8 4,0 0,80  1,38  0,6 0,03 0,01 0,6 5,3 3,1 9,0 7 84 <1    
 1,97 1,91 1,27 5,3 4,2 0,35  0,60  0,4 0,02 0,01 0,4 3,2 1,2 4,8 8 75 2    
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SUDESUL  

Granulometria %   
 

Horizonte 
Calhau Casc. 

Areia 
muito 
grossa 

Areia grossa Areia 
média 

Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 

Símb. Prof. 
cm 

20-2 
cm 

2-0,2 
cm 

2-1 mm 1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

Re   
A 
mod. 
aren. 

 
 
145 

A 17 km de Corupá para 
Correia. Município de Corupá-
SC. 26° 25’ S e 49° 19’ WGr. 
Folha SG.22-Z-B. 

A1 
Ac 

0-20 
- 45 

5,7 
0 

22,3 
28,7 

11,9 
10,2 

15,1 
10,2 

38,1 
41,0 

  9,5 
12,7 

10,0 
 20,7 

29,8 
41,7 

17,1 
25,7 

LBRa 
A 
proem. 
marg. 

 
 
150 

Estrada Palmas-Clevelândia, 
A 23 km de Palmas na estra-
da velha. Município de Pal-
mas-PR. 26° 28’ S e 52° 09’ 
WGr. Folha SG.22-Y-B. 

A11 
A12 
A3 
B1 
B21 
B22 
B23 

0-20 
-30 
-50 
-75 
-90 
-140 
-190 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,3 
0,2 
0,2 
0,4 
0,5 
0,5 
0,4 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,4 
0,4 

1,9 
1,9 
1,6 
1,5 
1,5 
1,8 
2,2 

0,7 
0,8 
0,6 
0,3 
0,5 
0,8 
0,8 

1,3 
1,2 
1,1 
0,8 
0,9 
1,0 
1,7 
 
  

8,4 
7,6 
7,0 
7,0 
6,6 
8,5 
11,0 

1,7 
1,9 
1,5 
1,3 
1,3 
2,2 
2,5 
 

TBHa 
marg. 

 
 
156 

Rodovia BR-280 no km 41. 
Município de Palmas-PR.  
26° 35’ S e 51° 52’ WGr. 
SG.22-Y-B 

A1 
B1 
B21 
B22 
B3 

0-30 
-60 
-80 
-110 
-150 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0,5 
1,6 
1,5 
1,6 
2,2 

0,9 
1,3 
1,2 
1,5 
2,4 

3,0 
4,2 
4,5 
5,0 
9,2 

1,2 
0,9 
1,2 
1,4 
2,8 

2,0 
1,3 
2,4 
2,6 
7,4 

11,5 
10,6 
13,7 
14,6 
19,6 

2,9 
2,8 
4,1 
5,6 
9,1 

CBHa 
Tb 
marg. 

158 Rodovia BR-280 no km 08. 
Município de Água Doce-SC. 
26° 27’ S e 51° 35’ WGr. 
Folha SG.22-Y-B 

A1 
A3 
(B)21 
(B)22 
(B)23 

0-40 
-60 
-70 
-90 
-110 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0,9 
3,0 
3,9 
2,8 

0,9 
2,3 
4,4 
1,4 
1,1 

1,2 
1,6 
2,3 
1,4 
1,1 

3,7 
5,3 
8,9 
4,1 
3,8 

1,1 
1,0 
1,4 
1,0 
1,0 

1,3 
0,9 
3,3 
1,5 
1,8 

11,2 
8,7 
14,5 
9,8 
11,1 

1,4 
2,2 
4,6 
3,1 
2,5 
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SUDESUL  

Granulometria % Ataque por H2SO4% 

 
Silte 

 
 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

 
 

SIO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

Kl 

 
 
 

Kr 

Al2O3
  

Fe2O3 

 
 
 

pH(1:1`) 
 
 
 
 

Solo 

 
 
 
 

Perfil 

 
Areia 

muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

 
 
 

Ar-
gila 
na-
tural 

% 

        
H2O KCl 

Re 
A 
Mod 
aren 

 

145 

  8,7 

10,1 

36,1 

29,6 

23,4 

13,6 

8,7 

3,7 

6,4 

3,7 

26 

22 

4,15 

8,00 

15,63 

15,57 

6,64 

6,35 

8,85 

6,74 

4,00 

4,17 

2,16 

2,49 

1,18 

1,48 

5,4 

6,1 

4,7 

4,2 

 
 
 
 
LBRa 
A 
pro-
em. 
marg. 

 

 

 

150 

0,8 

1,1 

0,7 

0,8 

0,6 

1,3 

1,4 

41,4 

34,2 

28,2 

23,7 

22,8 

23,6 

26,6 

34,7 

28,5 

22,7 

18,0 

17,5 

17,3 

18,1 

55,0 

62,0 

68,7 

73,5 

74,4 

72,4 

68,7 

  7,1 

12,5 

15,0 

12,5 

19,7 

1,0 

0,1 

87 

80 

78 

83 

73 

99 

100 

0,75 

0,55 

0,41 

0,32 

0,30 

0,32 

0,38 

17,95 

19,51 

19,10 

17,86 

19,93 

19,21 

20,32 

22,70 

25,64 

25,02 

25,86 

26,13 

26,15 

27,29 

18,72 

23,78 

19,66 

21,77 

24,01 

20,07 

20,03 

1,34 

1,29 

1,30 

1,17 

1,30 

1,25 

1,27 

0,88 

0,81 

0,86 

0,76 

0,82 

0,84 

0,86 

1,90 

1,69 

2,00 

1,86 

1,71 

2,05 

2,14 

4,2 

4,5 

4,6 

4,5 

4,9 

5,3 

5,4 

4,1 

4,2 

4,2 

4,3 

4,3 

4,5 

5,0 
TBHa 
marg.  

 

156 

1,3 

1,9 

2,3 

3,5 

3,5 

53,5 

39,1 

30,0 

29,1 

32,6 

44,9 

31,3 

20,4 

20,1 

22,1 

40,6 

53,9 

61,4 

60,3 

49,1 

1,7 

15,6 

28,0 

26,9 

19,1 

96 

71 

54 

55 

61 

1,32 

0,72 

0,49 

0,48 

0,66 

22,58 

23,47 

25,31 

25,18 

24,02 

18,22 

21,52 

22,34 

23,00 

24,48 

7,45 

8,21 

9,36 

9,31 

11,00 

2,11 

1,85 

1,93 

1,86 

1,67 

1,67 

1,49 

1,52 

1,48 

1,30 

3,84 

4,11 

3,74 

3,88 

3,49 

4,0 

4,6 

5,0 

5,3 

5,3 

3,9 

4,1 

4,1 

4,1 

4,1 
CBHa 
Tb 

marg. 

 

158 

0,6 

1,7 

2,1 

1,9 

1,3 

 

51,5 

28,9 

33,1 

31,2 

33,6 

41,7 

22,4 

23,2 

24,5 

25,0 

43,4 

63,6 

53,4 

61,6 

60,1 

12,9 

31,7 

29,7 

39,2 

36,5 

70 

50 

44 

36 

39 

1,18 

0,45 

0,62 

0,50 

0,56 

21,41 

25,66 

29,34 

30,56 

32,05 

18,42 

22,67 

24,77 

23,89 

23,51 

17,87 

21,00 

21,77 

20,39 

21,27 

1,98 

1,92 

2,01 

2,17 

2,32 

1,22 

1,21 

1,29 

1,41 

1,47 

1,62 

1,69 

1,79 

1,83 

1,71 

 

4,8 

4,8 

5,1 

5,0 

4,8 

4,4 

4,6 

4,6 

4,5 

4,4 
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SUDESUL  

Complexo sortivo mE/100g 

Ca+2 Mg+2 K+ 

 
 
Solo 

 
 

Perfil 
No 

 
 

Carbonatos 
% 

 
 

C  
% 

 
 

N 
% 

 
 

MO 
% 

 
 

C/N 
% 

NH4OAc KCl NH4OAc KCl NH4OAc HCl 

 
Re 
A 
mod. 
Aren. 

 

145 

- 

- 

2,2 

0,4 

0,24 

0,06 

 

3,79 

0,69 

9 

7 

 

15,63 

15,68 

15,21 

17,02 

6,87 

8,61 

7,12 

7,12 

0,14 

0,03 

0,10 

0,03 

LBRa 
A  
pro-
em. 
marg. 

 
 
 
150 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4,4 
3,3 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,7 

0,26 
0,18 
0,15 
0,13 
0,11 
0,07 
0,06 

7,58 
5,68 
0 
0 
0 
1,72 
1,21 

17 
18 
0 
0 
0 
14 
12 

0,46 
0,46 
0,32 
0,34 
0,33 
0,31 
0,38 

0,23 
0,19 
0,19 
0,20 
0,22 
0,21 
0,24 

0,16 
0,16 
0,14 
0,11 
0,10 
0,10 
0,13 
 

0,15 
0,15 
0,14 
0,10 
0,08 
0,08 
0,10 

0,11 
0,08 
0,03 
0,17 
0,03 
0,05 
0,03 
 

0,09 
0,07 
0,03 
0,15 
0,02 
0,04 
0,03 

TBHa 
marg. 

 
 
156 

0 
0 
0 
0 
0 

6,7 
3,4 
1,4 
0,9 
0,7 

0,38 
0,19 
0,12 
0,10 
0,10 
 

11,55 
5,86 
2,41 
1,55 
1,21 

18 
18 
12 
9 
7 

1,29 
0,45 
0,44 
0,44 
0,44 

1,07 
0,36 
0,30 
0,23 
0,23 

0,50 
0,19 
0,24 
0,18 
0,18 

0,45 
0,20 
0,20 
0,15 
0,13 

0,17 
0,05 
0,05 
0,07 
0,08 

0,15 
0,04 
0,04 
0,04 
0,06 

CBHa 
Tb 
marg. 

 
 
 
158 
 

0 
0 
0 
0 
0 
 

7,4 
2,1 
1,2 
0,7 
0,6 

0,44 
0,15 
0,13 
0,08 
0,08 

12,75 
3,62 
20,7 
1,20 
1,03 

17 
14 
9 
9 
8 

0,76 
0,28 
0,26 
0,30 
0,26 

0,66 
0,18 
0,12 
0,11 
0,12 

0,40 
0,15 
0,20 
0,12 
0,12 

0,37 
0,13 
0,16 
0,09 
0,08 

0,28 
0,06 
0,04 
0,07 
0,14 

0,17 
0,03 
0,05 
0,03 
0,09 
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SUDESUL  

Complexo sortivo mE/100g 

  

Na+ S1 S2 Al+3 
Acidez trocá-

vel 
T T    

Mat. coloidal 

V 
% 
 

100.Al+3 

Al+3+S1 

100.Al+3 

Al+3+S2 

Solo Perfil   
N° 
 

NH4OAc 

 

HCl NH4OAc KCl e 
HCl 

KCl pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 pH8 pH7 
  

Re 
A 
mod. 
Aren. 

 

145 

0,29 

0,35 

0,28 

0,30 

22,93 

27,67 

22,71 

24,47 

0,0 

0,4 

9,37 

6,74 

2,07 

11,38 

32,30 

34,41 

25,00 

16,29 

371,26 

930,00 

287,35 

440,27 

71 

80 

92 

170 

0 

1 

 

0 

2 

LBRa 
A  
pro-
em. 
marg. 

 
 
 
 
 
150 

0,04 

0,03 

0,02 

0,05 

0,03 

0,02 

0,03 

0,06 

0,03 

0,02 

0,05 

0,04 

0,02 

0,02 

0,77 

0,73 

0,51 

0,67 

0,49 

0,48 

0,57 

0,53 

0,44 

0,38 

0,50 

0,36 

0,35 

0,39 

3,6 

3,2 

3,4 

3,7 

2,8 

0,8 

0,1 

32,83 

31,90 

30,21 

30,20 

28,65 

21,74 

18,16 

25,38 

23,16 

21,16 

19,84 

16,91 

13,01 

14,07 

33,60 

32,63 

30,72 

30,87 

29,14 

22,22 

18,73 

26,15 

23,89 

21,77 

20,51 

17,40 

13,49 

14,64 

61,09 

52,62 

44,71 

42,00 

39,16 

30,69 

27,26 

47,54 

38,53 

31,68 

27,90 

23,38 

18,63 

21,31 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

4 

82 

81 

86 

84 

85 

62 

14 

87 

88 

90 

88 

89 

70 

20 

TBHa 

marg. 

156 0,04 

0,03 

0,02 

0,02 

0,07 

0,03 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

2,00 

0,72 

0,75 

0,71 

0,77 

1,70 

0,62 

0,56 

0,44 

0,44 

6,5 

6,1 

5,5 

4,6 

3,8 

37,27 

35,12 

25,34 

23,01 

25,85 

30,23 

27,03 

18,86 

18,36 

21,21 

39,27 

35,84 

26,09 

23,72 

26,62 

32,23 

27,75 

19,61 

19,07 

21,98 

96,72 

66,49 

42,49 

39,33 

54,21 

79,38 

51,48 

31,93 

31,62 

44,76 

5 

2 

3 

3 

3 

6 

3 

4 

4 

3 

76 

89 

88 

86 

83 

79 

91 

91 

91 

90 

CBHa 

Tb 

marg. 

158 0,07 

0,02 

0,03 

0,03 

0,03 

0,06 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

1,51 

0,51 

0,53 

0,52 

0,55 

1,26 

0,35 

0,34 

0,24 

0,30 

7,4 

7,9 

8,2 

8,5 

8,9 

24,92 

22,18 

20,68 

17,10 

17,60 

28,62 

14,68 

13,77 

12,36 

11,15 

26,43 

22,69 

21,21 

17,62 

18,15 

30,13 

15,19 

14,30 

12,88 

11,70 

60,89 

35,67 

39,71 

28,60 

30,19 

69,42 

23,88 

26,77 

20,90 

19,46 

6 

2 

3 

3 

3 

5 

3 

4 

4 

5 

83 

93 

93 

94 

94 

85 

96 

96 

97 

98 
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SUDESUL  

Granulometria %   
 

Horizonte 
Calhau Casc. 

Areia 
muito 
grossa 

Areia grossa Areia 
média 

Areia fina 

 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 

Símb. Prof. 
cm 

20-2 
cm 

2-0,2 
cm 

2-1 mm 1-0,5 
mm 

2-0,2 
mm 

0,5-0,25 
mm 

0,25-
0,1 mm 

0,2-0,02 
mm 

0,2-0,05 
mm 

LBRa 
Amod. 
Marg. 

159 Estrada Abelardo Luz  -  
Xanxerê,  a 11 Km de Abelar-
do Luz. Município de Abelardo 
Luz-SC. 26° 38’ S e 52° 22’ 
WGr. Folha SG. 22 - ZB 

A1 
A3 
B1 
B21 
B22 
B23 
 

0-20 
-50 
-80 
-130 
-180 
-200 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0,9 
0 
0 
0 
0,4 
0,9 

1,9 
0,6 
1,4 
1,0 
1,5 
0,9 

3,7 
2,2 
3,0 
2,3 
2,0 
1,6 
 

10,0 
7,0 
7,4 
6,0 
5,7 
4,8 

3,5 
3,0 
2,5 
1,9 
1,8 
1,7 

4,5 
5,5 
3,5 
3,7 
2,4 
3,2 

22,2 
17,4 
16,5 
14,8 
14,5 
16,7 
 

8,0 
7,3 
6,8 
5,5 
5,1 
5,2 
 

Tba 
Apra-
em. 
marg. 

160 Estrada Taquara Verde que 
passa pelo Km 30 e liga a BR-
153. Município de Àgua D oce 
– SC. 26°  42’ S e 51° 31’ 
WGr. Folha SG.22 – Y-B. 

A1 
A3 
B1 
B21 
B22 

0-18 
-35 
-55 
-90 
-110 
 

0 
0 
0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
0 
0,8 

0,1 
0,1 
0,2 
1,4 
1,9 

1,0 
1,1 
1,6 
1,3 
1,8 

2,5 
3,0 
3,3 
4,4 
5,9 

1,0 
1,3 
1,2 
1,1 
1,7 

1,5 
1,7 
1,3 
0,7 
1,3 

11,7 
9,8 
7,8 
8,0 
8,5 

2,4 
1,8 
1,9 
0,8 
1,4 
 

 
CB.Ha 
Tb 
Arg. 

161 Estrada Campina da Alegria-
Campina do Paulista em 
direção à BR-153 a 20 Km de 
Campina da Alegria. Município 
de Ponte Serrado- SC. 26° 44’ 
S e 51° 50 ‘WGr. Folha 
SG.22-YB. 

A1 
A3 
(B2) 
(B3) 

0-15 
-45 
-80 
-110 

0 
0 
0 
0 
 

0 
0 
0 
0 
 

0,4 
0,6 
1,5 
1,1 

0,8 
0,7 
1,5 
1,2 
 

2,7 
2,4 
5,1 
4,6 

1,1 
0,7 
1,5 
1,5 

2,0 
2,1 
2,7 
4,1 

16,7 
14,3 
18,7 
20,9 

4,7 
3,9 
5,2 
7,2 

TBRa 
Amod. 
Marg. 

174 
 

A 4 Km de Treze Tilias em 
direção a Videira. Município 
de Treze Tilias – SC. 26 ° 
59’S e 51 °22’ WGr. Folha 
SG>22-YB 

Ap 
B1 
B21 
B22 

0-25 
-50 
-130 
-200 

0 
0 
0 
0 
 

0,3 
0 
0,4 
0,5 

0,6 
0,9 
0,6 
0,4 
 

0,9 
1,1 
0,6 
0,7 

3,3 
3,6 
2,6 
2,1 

1,1 
1,1 
0,9 
0,8 

1,6 
1,3 
1,5 
1,0 

9,4 
9,5 
5,2 
41,0 

1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: SUDESUL  

Granulometria % Ataque por H2SO4% 

 
Silte 

 
 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

Silte 
(0,05-
0,002) 

Argila 

 
 

SIO2 

 
 

Al2O3 

 
 

Fe2O3 

 
 

Kl 

 
 
 

Kr 

Al2O3
  

Fe2O3 

 
 
 

pH(1:1`) 
 
 
 

Solo 

 
 
 

Perfil 

 
Areia 

muito fina 
0,1-0,05 

mm 
0,05-
0,02 
mm 

0,02-
0,002 
mm 

Argila 
<0,002 

mm 

Argila 
natu-

ral 
% 

        
H2O KCl 

LBRa 
A-
mod. 
Marg. 

159 4,4 
3,0 
3,8 
2,6 
3,1 
2,6 

38,8 

37,9 

32,6 

27,9 

26,2 

31,0 

 

24,6 

27,8 

22,9 

18,6 

16,8 

19,5 

 

43,2 

47,8 

53,2 

60,6 

63,0 

59,0 

0,3 

9,2 

11,8 

16,2 

18,2 

2,9 

99 

81 

78 

73 

21 

95 

0,50 

0,80 

0,61 

0,46 

0,41 

0,52 

19,32 

17,20 

17,87 

17,35 

17,70 

17,69 

23,13 

21,41 

22,63 

22,88 

23,99 

23,97 

18,54 

20,19 

20,35 

20,37 

20,78 

20,77 

 

1,43 

1,37 

1,34 

1,29 

1,25 

1,25 

0,94 

0,85 

0,85 

0,82 

0,81 

0,81 

1,96 

1,66 

1,75 

1,76 

1,81 

1,81 

4,7 

4,4 

4,7 

4,8 

4,8 

5,0 

4,5 

4,3 

4,2 

4,4 

4,4 

4,6 

Tba 
Apra-
em. 
marg. 

160 1,3 

0,6 

0,9 

0,7 

0,6 

50,2 

45,8 

33,9 

26,5 

23,9 

40,9 

37,8 

28,0 

19,3 

16,8 

 

44,9 

49,4 

60,9 

68,3 

68,8 

1,2 

1,1 

16,0 

24,3 

27,9 

97 

98 

74 

64 

59 

1,12 

0,93 

0,55 

0,39 

0,34 

17,79 

17,33 

16,83 

20,29 

22,82 

18,71 

18,91 

20,87 

22,23 

20,80 

18,96 

20,35 

21,36 

22,42 

20,06 

 

1,62 

1,56 

1,37 

1,55 

1,87 

 

0,98 

0,92 

0,88 

0,94 

1,15 

1,55 

1,46 

1,53 

1,56 

1,63 

4,2 

4,4 

4,7 

5,0 

5,4 

4,1 

4,2 

4,7 

4,7 

4,7 

 CB. 
Ha 
Tb 
Arg. 

161 3,1 

2,2 

3,1 

3,9 

47,6 

42,2 

40,4 

39,9 

35,6 

31,8 

26,9 

26,2 

45,0 

51,5 

49,3 

48,3 

13,8 

23,3 

29,1 

24,4 

69 

55 

41 

49 

1,05 

082 

0,82 

0,82 

18,03 

18,42 

22,06 

22,36 

 

15,05 

17,69 

18,90 

19,10 

7,31 

7,47 

7,16 

7,66 

 

2,04 

1,77 

1,98 

1,99 

 

1,56 

1,39 

1,60 

1,58 

 

3,23 

3,72 

4,14 

3,91 

 

4,3 

4,5 

4,9 

5,2 

4,1 

4,2 

4,1 

4,1 

TBRa 
A-
mod. 
Marg. 

174 0,7 

0,8 

0,6 

0,8 

32,2 

30,0 

19,1 

23,6 

24,4 

22,1 

15,5 

15,8 

 

62,9 

64,8 

76,7 

72,7 

1,6 

2,2 

0,2 

0,1 

 

97 

97 

100 

100 

 

0,51 

0,46 

0,25 

0,32 

 

24,59 

22,87 

24,42 

24,73 

18,81 

18,92 

22,23 

21,62 

20,68 

20,81 

21,47 

19,93 

 

2,22 

2,05 

1,87 

1,94 

1,31 

1,21 

1,16 

1,22 

1,43 

1,43 

1,63 

1,70 

 

4,0 

4,3 

5,0 

5,7 

3,8 

4,0 

4,2 

4,3 
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TABELA 3.II – Continuação Lab.: Lab.: SNLCS  

Horizontes Amostra seca 
ao ar % 

Composição granulométrica (terra 
fina seca ao ar) 

 
Ataque por H2SO4 (d=1,47) % 

 
 
 
Solo 

 
 
 

Perfil 
Nº 

 
 
 

Localização 

 
 
 

Prot. 
Lab. 

 
Símbo-

lo 

 
Prof. 
cm 

 
Calh. 
>20 
mm 

 
Casc. 
20-2 
mm 

Areia 
grossa 
2-0,2 
mm 

Areia 
fina 
0,2- 
0,05 
mm 

Silte 
0,05-
0,002 
mm 

Argila 
<0,00
2 mm 

Argila 
nat. 
% 

 
 

Grau 
de 

flocu-
lação 

% 

 
 

Silte 
 

Argila 

 
 
 
 

Equiv.  
Umid. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 

PVLa  A 6Km de Barra Teixeira. Mu-   A 0-15                
Amod 01 nicípio de Cerro  Azul-PR.  B 60-80                
arg  24°41’S e 49°25’WGr. Folha                   
  SG.22-XB.                   
LEa  A 6Km da estrada do Cerne   A 0-20                
Aproem 02 Para Castro. Município de    B 90-120                
arg  Castro-PR. 24°47’S e 49°53’                   
  WGr. Folha SG.22-XA.                   
PVa Tb  Km 109, estrada do Cerne.   A 0-20                
Amod 03 Município de Castro-PR.  B 40-60                
Méd/arg  24°54’S e 49°50’WGr.                   
  Folha SG.22-XA                   
PVA Tb  A 2 Km de Faxinal para Tiju-  A 0-20                
Amod 04 cas do Sul. Município de   B 35-55                
arg  Mandirituba-PR. 25°16’S e                   
  49°11’WGr. Folha SG.22-XD.                   
PVLa  A 9Km de Agudos após Pa-  A 0-15                
Amod 05 Panduva. Município de Agu-  B 30-60                
  dos do Sul-PR. 26°03’S e                   
  49°18’WGr. Folha SG.22-ZB.                   

 
TABELA 3.II – Continuação Lab.: Lab.: SNLCS  

pH(1:2,5) Complexo sortivo mE/100g   

Ca+2 Mg+2 

Eq.  
de 
CaCO3 

Perfil 
N° 

Al2O3 

Fe2O3 

Ki Kr 

H2O KCIN 

C 
% 

N 
% 

MO 
% 

C/N 

  

K+ Na+ S H+ Al+3 T 

V 
% 

100.Al+3 

Al+3+S 
P 
ppm 

Na+ 
% 

CE 
mmhos/ 
cm a 25ºc 

% 
01    4,6      0,6 0,08  0,7 7,1 2,0 11,8 6 74 2    

    4,3      0,2 0,01  0,23 3,4 2,0 7,63 3 90 1    
                       

02    4,8      1,4 0,08  1,49 7,4 0,9 9,79 15 38 1    
    4,6      0,3 0,02  0,34 6,1 0,7 7,84 4 67 1    

                       
                       

                       
                       

03    5,6      6,0 0,08  6,09 2,6 0,0 8,69 70 0 2    
    4,6      1,0 0,02  1,03 4,8 2,0 9,83 10 61 1    
                       
                       
                       
                       

04    4,5      0,7 0,07  0,71 5,2 2,1 10,11 7 75 2    
    4,7      0,4 0,01  0,42 4,0 2,4 9,22 5 85 1    
                       
                       
                       

                       
05    4,7      2,1 0,07  2,68 5,1 1,3 10,38 26 33 2    

    4,7      1,4 0,02  1,43 4,2 1,6 8,83 16 53 1    
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3.8.1 – Símbolos e abreviaturas usados nas tabelas 

 
AQ Areias Quartzosas 
BV Brunizém Avermelhado 
C Cambissolo 
CA Cambissolo intermediário para Podzólico  

Bruno-Acinzentado 
CB Cambissolo Bruno 
HGH Glei Húmico 
HGP Glei Pouco Húmico 
HO Solos Orgânicos 
LA Latossolo Amarelo 
LB Latossolo Bruno 
LBC Latossolo Bruno Câmbico 
LBR Latossolo Bruno intermediário para Latossolo 

 Roxo 
LE Latossolo Vermelho-Escuro 
LR Latossolo Roxo 
LV Latossolo Vermelho-Amarelo 
PB Podzólico Bruno-Acinzentado 
PE Podzólico Vermelho-Escuro 
PV Podzólico Vemelho-Amarelo 
PVL Podzólico Vermelho-Amarelo Latossólico 
R Solos Litólicos 
Rb  Rubrozém 
TB  Terra Bruna Estruturada 
TBR Terra Bruna Estruturada intermediária para  

Terra Roxa Estruturada 
TBRL Terra Bruna Estruturada intermediária para  

Terra Roxa Estruturada Latossólica 
TR Terra Roxa Estruturada 
TRL Terra Roxa Estruturada Latossólica 
TVB Terra Vermelha-Brunada Estruturada 
a Álico 
ab Abrúptico 
aren Arenosa 
arg Argilosa 
casc Cascalhenta 
chern Chernozêmico 
d Distrófico 
e Eutrófico 
fond forte ondulado 
H Húmico 
marg muito argilosa 
méd Média 
mod Moderado 
mont Montanhoso 
ond Ondulado 
proem Proeminente 
rel Relevo 
sond suave ondulado 
Ta argila de atividade alta 
Tb argila de atividade baixa 
text Textura 
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TABELA 3.IV – Classificação atualizada dos Perfis de Solos provenientes de outros trabalhos realizados na área. 
 

Fontes Pesquisadas Neste Relatório 

Referência N.º Classificação N.º Classificação 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

66 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico Tb A 
proem. Text. méd. fase 
campestre subtropical 
rel. ond. 

07 Ca Tb A proem. 
méd. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS     
1984 

28 
 

Latossolo Roxo álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. 

08 LRa A proem. 
text. marg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

30 Latossolo Roxo álico A 
proem. Text. marg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. 

10 LBRHa marg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

22 Latossolo Roxo distrófico 
A mod. text. arg. fase 
floresta tropical perenifó-
lia rel. sond. 

12 LRd. A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

38 Latossolo Bruno álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. 

18 LBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

40 Terra Roxa Estruturada 
eutrófica A chern. text. 
arg. Fase floresta tropical 
subperenifólia rel. fond.  

19 TRe A chern. 
marg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

71 Rubrozem text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
ond. 

22 Rb marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

23 Latossolo Roxo distrófico 
A proem. text. arg. fase 
floresta tropical perenifó-
lia rel. sond. 

23 LRd A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

72 Rubrozem text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

28 TVBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

52 Terra Roxa Estruturada 
eutrófica latossólica A 
mod. Text. arg. fase 
floresta tropical perenifó-
lia rel. sond. 

33 TRLe A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

86 Solo Litólico álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
subperenifólia rel. sond. 

35 CBHa marg. 
mond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

39 Latossolo Bruno álico A 
proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

38 LBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

29 Latossolo Roxo álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. 

39 LBRa A proem. 
marg. sond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
031 

Latossolo Húmico 
distrófico text. arg. rel. 
sond. (Unidade Canoin-
has). 

46 LEa A mod. 
arg. sond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC 
107 

Cambissol distrófico text. 
arg. rel. fond. (Unidade 
Salto) 

49 PVa Tb A mod. 
méd/arg. fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
095 

Latossolo Húmico 
distrófico raso, text. arg. 
rel. mont. (Unidade 
Quiriri) 

50 LVd A mod. 
arg. mont. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
034 

Cambissol distrófico 
álico text. arg. rel. ond. 
(Unidade Boa Vista) 

51 Ca Tb A mod. 
marg. sond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
033 

Cambissol Húmico 
distrófico álico, text. arg. 

52 CHa Ta arg. 
sond. 
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rel. ond. (Unidade Mafra) 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
059 

Cambissol Húmico 
distrófico álico text. méd. 
rel. plano (Unidade Poço 
Preto) 

58 CHa Tb méd. 
plano. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
026 

Latossolo Húmico 
distrófico text. arg. rel. 
sond. (Unidade Palma 
Sola) 

64 LBRa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

Proj. 

PBA 

Podzólico Bruno Acin-
zentado álico 

66 PBAa A mod. 
arg./marg. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
038 

Cambissolo Húmico 
distrófico álico text. arg. 
rel. ond. e fond. (Unidade 
Volta Grande) 

67 CHa Tb. arg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

76 Cambissolo álico A mod. 
text. arg. fase campo 
subtropical rel. sond. 

69 CBa Tb A mod. 
marg. sond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
036 

Rubrozem text. arg. rel. 
fond. (Unidade Rancho 
Grande) 

79 Ca Ta A proem. 
arg. fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
039 

Latossolo Bruno distrófi-
co text. arg. rel. ond. 
(Unidade Bom Sucesso) 

71 LVa A proem. 
arg. sond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
024 

Brunizem Avermelhado 
raso tex. arg. rel. ond. 
(Unidade Ciríaco) 

75 BV méd/arg. 
fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
028 

Litólico eutrófico text. 
méd. rel. fond. (Unidade 
Charrua) 

81 Re A mod. 
méd. fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
056 

Laterítico Bruno Averme-
lhado distrófico raso text. 
arg. rel. fond. (Unidade 
Taquaral) 

82 TVBa A proem. 
arg. ond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC 
015 

Cambissolo Húmico 
distrófico álico, text. arg. 
rel. sond. e onf. (Unidade 
Irani) 

84 TBHa marg. 
ond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
025 

Latossolo Roxo distrófico 
álico text. arg. rel. sond. 
e ond. (Unidade Irani) 

85 LRa A mod. 
marg. sond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
022 

Solo Litólico distrófico 
Húmico álico text. arg. 
rel. fond. (Unidade 
Celulose). 

87 RHa arg. ond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
089 

Podzólico Vermelho-
Amarelo equivalente 
eutrófico raso, text. arg. 
rel. fond. (Unidade Rio 
das Pedras) 

96 PVe Tb A mod. 
méd/arg. fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
002 

Laterítico Húmico distró-
fico álico text. arg. rel. 
ond. e fond. (Unidade 
Catanduvas) 

98 TBHa arg. 
sond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
126 

Laterítico Bruno Averme-
lhado distrófico álico text. 
arg. rel. fond. (Unidade 
Brusque) 

100 PVa Tb A mod. 
arg. fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
098 

Cambissol distrófico 
álico text. arg. rel. fond. 
(Unidade Rio Sul) 

104 Ca Tb A mod. 
arg. ond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
088 

Cambissol distrófico 
álico text. arg. rel. ond. 
(Unidade Itaquá) 

108 Ca Ta A mod. 
arg. ond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
099 

Cambissol Húmico 
distrófico álico text. arg. 
rel. fond. (Unidade 
Pouso Redondo) 

109 Ca Ta A proem. 
marg. ond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
042 

Gley Hidromórfico 
distrófico, text. méd. rel. 
ond. (Unidade Monte 

111 GPHa Tb A 
proem. méd. 
ond. 
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Alegre) 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

RS 
28 

Latossolo Roxo distrófico 
álico text. arg. rel. ond. 
(Unidade Erechim) 

114 LRd A proem. 
marg. ond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC 
067 

Cambissol Húmico 
distrófico álico text. arg. 
rel. ond. (Unidade Cerro 
Alto) 

120 CHa Tb marg. 
sond. 

Lemos et alii, 
1967 

15 Solo Litólico eutrófico 
text. méd. rel. mont. 
(Unidade Charrua) 

125 Re A chern. 
méd. fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
104 

Podzólico Vermelho 
Amarelo álico text. arg. 
rel. fond. (Unidade Ilha) 

133 PVa Tb A mod. 
méd/arg. fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
122 

Podzolizado Brunado 
distrófico álico text. arg. 
rel. fond. (Unidade 
Ribeirão) 

137 PBAa Ta A 
mod. marg. 
fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
125 

Rubrozem text. arg. rel. 
fond. (Unidade Alfredo 
Wagner) 

138 RBa Ta A 
proem. arg. 
fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
069 

Latossol Bruno distrófico 
álico text. arg. rel. sond. 
(Unidade Vacaria) 

147 LBCa A proem. 
marg. ond. 

Lemos et ali. 
(1967) 

19 Latossol Roxo distrófico 
álico text. arg. rel. ond. 
(Unidade Erechim) 

148 TBRLa A mod. 
marg. ond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC  
071 

Cambissol distrófico 
álico text. arg. rel. ond. 
(Unidade Pedras Bran-
cas) 

150 Ca Tb A proem. 
arg. ond. 

* EMBRAPA  
– SNLCS 

9 Terra Bruna Estruturada 151 TBa A mod. 
marg. fond. 

M.A. Divisão 
de Pesquisas 
Pedológicas, 
1973 

RS 
25 

Brunizém Avermelhado 
raso text. arg. rel. fond. 
(Unidade Ciríaco) 

152 BV méd./arg. 
fond. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC 
045 

Cambissol distrófico 
álico text. arg. rel. ond. 
(Unidade Campo Novo) 

155 CHa Ta arg. 
ond. 

M.A. Divisão 
de Pesquisas 
Pedológicas, 
1973 

RS 
38 

Solo Litólico eutrófico 
text. méd. rel. mont. 
(Unidade Charrua) 

161 Re A chern. 
méd. mont. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC – 
055 

Rubrozem text. arg. rel. 
mont. (Unidade Águas 
Brancas) 

162 Cambissolo 
Húmico int. 
PBA arg. mont. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC 
073 

Latossolo Húmico 
distrófico text. arg. rel. 
fond. (Unidade Durox) 

163 LBRa A mod. 
arg. ond. 

Lemos et ali. 
(1967) 

RS 
21 

Brunizem Avermelhado 
text. arg. rel. fond. 
(Unidade Ciríaco) 

164 TRe A mod. 
marg. mont. 

UFSM & 
SUDESUL, 
1973 

SC 
046 

Cambissol distrófico 
álico text. média rel. 
sond. (Unidade Urubici) 

168 CHa Ta méd. 
sond. 

 
* Dados extraídos da Tese em andamento de Francesco Palmeri. 
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TABELA 3.V - Classificação atualizada das Amostras Extras de Solos provenientes de outros trabalhos 

 realizados na área. 
 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

182 Podzólico Vermelho-
Amarelo eutrófico A 
mod. text. média fase 
floresta tropical subpere-
nifólia rel. sond. 

01 PEe Tb ab. A 
mod. méd/arg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

21 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A proem. 
text.méd. fase floresta 
subtropical perenifólia 
relevo praticamente 
plano. 

02 LEa A  proem. 
méd. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

163 Latossolo Roxo eutrófico 
A mod. rel. sond. 

03 LRe A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

257 Podzólico Vermelho-
Amarelo distrófico ab. A 
mod. text. arg. rel. ond. 

04 PVd ab. A mod. 
méd/arg. ond. 

M.A.Serviço 
Nacional de 
Pesquisas 
Agronômicas, 
1960 

72 Solos de Campos do 
Jordão 

06 Ca Ta A mod. 
arg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

252 Latossolo Vermelho-
Escuro A proem. text. 
méd. rel. sond. 

07 LEa A proem. 
méd. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

299 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A mod. text. 
arg. rel. sond. 

08 LEa A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

125 Cambissolo álico A 
proem. text. méd. fase 
floresta subtropi-
cal/cerrado rel. sond. 

09 Ca Tb A proem. 
méd. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

313 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A mod. text. 
arg. rel. sond. 

10 LEa A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

241 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico ab. A mod. 
text. areia/arg. rel. sond. 

11 PVa Tb A mod. 
areia/arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

114 Cambissolo álico A 
proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

12 Ca Tb A proem. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

253 Areias Quartzosas álicas 
A proem. rel. sond. 

13 AQa A proem. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

338 Areias Quartzosas álicas 
A proem. rel. ond. 

15 AQa A proem. 
ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

127 Cambissolo álico Tb A 
proem. text. méd. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

16 Ca Tb A proem. 
méd. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

251 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico A mod. 
text. méd. rel. sond. 

17 PVa Tb A mod. 
méd. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

234 Latossolo Roxo álico A 
proem. text. arg. rel. 
sond. 

18 LRa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

317 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A mod. text. 
méd. rel. sond. 

19 LEa A mod. 
méd. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

312 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A mod. text. 
arg. rel. sond. 

21 LEa A mod. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

91 Cambissolo eutrófico A 
chern. text. arg. fase 
floresta subtropical rel. 
fond. 

22 Ce Tb A chern. 
arg. fond. 

EMBRAPA – 336 Podzólico Vermelho- 23 Ca Tb A mod. 
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SNLCS  
(1984) 

Amarelo câmbico A mod. 
text. méd. ond. 

méd. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

239 Solo Litólico eutrófico A 
mod. text. méd. rel. fond. 

25 Re A mod. 
méd. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

316 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A mod. text. 
marg. rel. sond. 

26 LEa A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

9 Latossolo Vermelho-
Amarelo álico pouco 
profundo A proem. text. 
arg. fase floresta subtro-
pical perenifólia rel. ond. 

27 LVa A proem. 
arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

129 Cambissolo álico A 
proem. text. méd. fase 
campo subtropical rel. 
ond. 

28 CHa Tb méd. 
ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

36 Latossolo Roxo álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. 

29 LRa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

258 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A mod. text. 
méd. rel. sond. 

30 LEa A mod. 
méd. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

348 Solo Orgânico álico text. 
média rel. plano. 

31 HOa méd. 
plano. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

92 Cambissolo eutrófico A 
mod. text. méd. fase 
floresta subperenifólia 
rel. ond. 

32 Ce Ta A mod. 
méd. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

323 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A mod. text. 
méd. rel. sond. 

33 LEa A mod. 
méd. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

143 Solo Litólico distrófico A 
mod. text. méd. fase 
floresta subtropical 
subperenifólia rel. fond. 

34 Rd A mod. 
méd. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

84 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico Tb A mod. 
text. méd/arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

37 PVa Tb A 
proem. 
méd/arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

30 Latossolo Roxo distrófico 
A mod. text. arg. fase 
floresta tropical perenifó-
lia rel. sond. 

38 LRd. A mod. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

208 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico A proem. 
text. arg. rel. sond. 

39 PVa Tb A 
proem. 
arg/marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

144 Solo Litólico A mod. text. 
arg. fase floresta subtro-
pical subperenifólia rel. 
fond. 

40 Re A mod. arg. 
fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

111 Cambissolo álico A 
proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

41 Ca Tb A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

211 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico A proem. 
text. arg. rel. sond. e 
ond. 

42 PVa Tb A 
proem. 
arg/marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

240 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico A mod. 
text. méd/arg. rel. sond. 

43 PVa Tb ab. A 
mod. méd/arg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

209 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico ab. A 
proem. text. méd/arg. rel. 
sond. 

44 PVa Tb ab. A 
proem. 
méd/arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

352 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico A mod. 
text. méd/arg. com 
cascalho rel. ond. 

45 PVa Tb A mod. 
méd/arg. ond. 
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EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

204 Latossolo Roxo álico A 
proem. text. arg. rel. 
sond. 

46 LBRa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

67 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico Tb. ab. A 
mod. text. arenosa/ arg. 
fase floresta tropical 
perenifólia rel. sond. 

47 PVa Tb. ab. A 
mod. méd/arg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

174 Latossolo Roxo distrófico 
raso A mod. text. arg. rel. 
sond. 

49 LRd  A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

321 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A mod. 
méd. rel. sond. 

50 LEa A mod. 
méd. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

121 Cambissolo álico Latos-
sólico A proem. text. arg. 
fase campo subtropical 
rel. ond. 

51 CLa Aproem. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

353 Latossolo Vermelho-
Amarelo álico A proem. 
text. arg. rel. sond. 

55 LVa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

64 Podzólico Vermelho-
Amarelo eutrófico Tb A 
chern. text. méd/arg. 
fase floresta tropical 
perenifólia rel. mont. 

57 PEe Tb A 
chern. méd/arg. 
mont. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

334 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico Tb A mod. 
text. aren/méd. rel. sond. 

58 PVa Tb A mod. 
aren/méd. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

33 Latossolo Roxo distrófico 
A mod. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

59 LRd A mod. 
marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

318 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A mod. text. 
arg. rel. sond. 

60 LEa A mod. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

120 Cambissolo álico A 
proeminente text. ar-
gilosa fase campo 
subtropical rel. sond. 

61 Ca Tb A proem. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

309 Areias Quartzosas álicas 
A mod. rel. sond. 

62 AQa A mod. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

83 Solo Litólico eutrófico A 
mod. text. méd. rel. 
mont. 

63 Re A mod. 
méd. mont. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

58 Terra Bruna Estruturada 
Similar álica A proem. 
text. arg. fase campo 
subtropical rel. sond. 

64 TVBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

119 Cambissolo álico Tb A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
subperenifólia rel. mont. 

65 Ca Tb A proem. 
arg. mont. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

37 Latossolo Roxo álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
subperenifólia rel. sond. 

66 LBRa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

227 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico A proem. 
text. arg. rel. ond. 

67 PVa Tb A 
proem. arg. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

126 Cambissolo álico podzó-
lico A proem. text. média 
fase campo subtropical 
rel. ond. 

68 Ca Tb A mod. 
méd. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

73 Podzólico Vermelho-
Amarelo distrófico Tb A 
chern. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

69 TBd A chern. 
arg./marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

34 Latossolo Roxo distrófico 
pouco profundo A mod. 
text. arg. fase floresta 

70 LRd A mod. 
marg. sond. 
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subtropical perenifólia 
rel. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

06 Podzólico Vermelho-
Amarelo eutrófico A 
chern. text. arg. fase 
floresta tropical subpere-
nifólia rel. mont. 

71 PEe Tb A 
chern. méd/arg. 
mont. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

301 Solo Litólico eutrófico A 
mod. text. arg. rel. ond. 

72 Re A mod. arg. 
ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

31 Latossolo Roxo distrófico 
A mod. text. arg. fase 
floresta tropical perenifó-
lia rel. sond. 

73 LRd A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

128 Cambissolo álico latos-
sólico A proem. text. 
méd. fase campo sub-
tropical rel. sond. 

74 LVa A proem. 
méd. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

303 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A mod. text. 
arg. rel. sond. 

76 LEa A mod. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

38 Latossolo Bruno álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. 

77 LBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

302 Cambissolo álico Tb A 
mod. text. arg. rel. sond. 

78 Ca Tb A mod. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

116 Cambissolo álico A 
proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
ond. 

79 Ca Tb A proem. 
arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

78 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico Tb A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. e 
ond. 

80 PEa Tb A 
proem. arg. 
ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

48 Terra Bruna Estruturada 
eutrófica A chern. text. 
arg. fase floresta subtro-
pical perenifólia rel. fond. 

81 TBe A chern. 
marg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

19 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A proem. 
text. arg. fase floresta 
subtropical perenifólia 
rel. sond. 

82 LEa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

52 Terra Bruna Estruturada 
álica A proem. text. arg. 
fase floresta subtropical 
perenifólia rel. sond./ond. 

83 TBa A proem. 
marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

141 Solo Litólico eutrófico A 
proem. text. média fase 
floresta subtropical 
subperenifólia rel. mont. 

84 Re A chern. 
méd. mont. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

111 Podzólico Vermelho 
Amarelo Tb câmbico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. fond. 

85 PVa Tb A mod. 
arg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

106 Cambissolo álico Tb A 
mod. text. arg. rel. plano. 

86 Ca Tb A mod. 
marg. plano. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

01 Latossolo Vermelho-
Amarelo álico A mod. 
text. arg. fase florestal 
tropical perenifólia rel. 
ond. 

87 LVa A mod. 
arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

28 Latossolo Roxo distrófico 
A proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

88 LBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  

35 Latossolo Roxo distrófico 
pouco profundo A mod. 

89 LBRd A mod. 
marg. sond. 
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(1984) text. arg. fase campo 
subtropical rel. sond. e 
ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

60 Terra Bruna Estruturada 
similar álica A proem. 
text. arg. fase floresta 
subtropical perenifólia 
rel. sond. 

90 TVBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

91 Latossolo Vermelho-
Escuro álico podzólico A 
mod. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

91 LVa A mod. 
marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

69 Podzólico Vermelho-
Amarelo latossólico A 
mod. text. arg. fase 
tropical perenifólia rel. 
ond. 

92 PVLa A mod. 
arg/marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

140 Solo Litólico A proem. 
text. arg. fase floresta 
subtropical sub-
perenifólia rel. fond. 

93 PVa Ta A mod. 
méd/arg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

79 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico latossólico 
A mod. text. arg. com 
cascalho fase floresta 
tropical perenifólia rel. 
ond. 

94 PVLa A mod. 
arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

290 Terra Bruna Estruturada 
Similar álica latossólica 
A proem. text. arg. rel. 
sond. 

95 TVBa A proem. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

21 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico câmbico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
subperenifólia rel. ond. 

96 Ca Tb A proem. 
arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

86 Cambissolo álico Tb A 
proem. text. arg. rel. 
sond. 

97 Ca Tb A proem. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

124 Cambissolo álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta tropical perenifó-
lia rel. plano. 

98 Ca Tb A proem. 
arg. plano. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

90 Cambissolo eutrófico Ta 
A chern. text. arg. fase 
floresta tropi-
cal/subtropical subpere-
nifólia rel. fond. 

99 Ce Ta A chern. 
arg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

39 Latossolo Bruno álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

101 LBa A proem. 
marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

107 Cambissolo álico Tb int. 
Terra Bruna Estruturada 
A proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. 

102 CBHa Tb marg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

81 Podzólico Vermelho-
Amarelo Tb A proem. 
text. méd. fase campo 
subtropical rel. sond. 

103 PVa Tb A 
proem. méd. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

71 Podzólico Vermelho 
Amarelo eutrófico Tb A 
chern. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. fond. 

104 PEe Tb A 
chern. 
arg./marg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

27 Latossolo Roxo distrófico 
A proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

105 LBRd A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

93 Cambissolo álico Tb A 
mod. text. méd. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

106 Ca Tb A mod. 
méd. ond. 
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EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

88 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico Tb câmbi-
co A proem. text. arg. 
fase floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

107 Ca Tb A proem. 
arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

105 Cambissolo álico Tb A 
mod. text. arg. rel. fond. 

108 Ca Tb A mod. 
arg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

94 Cambissolo distrófico Tb 
A proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
ond./sond. 

109 CBd A proem. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

269 Latossolo Vermelho-
Escuro álico A proem. 
text. arg. rel. sond. 

111 LEa A proem. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

109 Cambissolo álico Tb A 
proem. text. méd. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

112 Ca Tb A proem. 
méd. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

110 Cambissolo álico Tb A 
proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

113 Ca Tb A proem. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

133 Gley Pouco Húmico álico 
text. arg. rel. plano. 

114 HGPa arg. 
plano. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

249 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico Ta A mod. 
text. arg. rel. ond. 

115 PVa Ta A mod. 
méd./arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

75 Podzólico Vermelho-
Amarelo distrófico Tb A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

116 PVd Tb A 
proem. arg. 
ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

77 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico Tb A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. 

117 TVBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

74 Podzólico Vermelho-
Amarelo distrófico Tb A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. e 
ond. 

118 PVd Tb A 
chern. arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

99 Podzólico Vermelho-
Amarelo Tb A proem. 
text. arg. rel. fond. 

119 PVa Tb A 
proem. arg. 
fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

68 Terra Bruna Estruturada 
álica A proem. text. 
marg. rel. sond. 

120 TBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

83 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico Tb A mod. 
text. arg. rel. ond. 

121 PVa Tb A mod. 
arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

106 Cambissolo álico latos-
sólico Tb A proem. text. 
arg. fase floresta subtro-
pical perenifólia rel. ond. 

122 LBCa A proem. 
marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

76 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico, Tb A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. 

123 PVa Tb A 
proem. 
arg./marg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

89 Cambissolo Húmico 
álico text. arg. rel. fond. 

124 CHa Tb arg. 
fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

104 Cambissolo álico latos-
sólico A proem. text. arg. 
fase campo subtropical 
rel. sond. 

125 CBa Tb A 
proem. marg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

59 Terra Bruna Estruturada 
Similar álica A proem. 
text. arg. fase floresta 
subtropical perenifólia 

126 TVBa A proem. 
marg. ond. 
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rel. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

292 Podzólico Vermelho-
Amarelo câmbico Tb 
álico A chern. text. arg. 
rel. sond. 

127 Ca Tb A chern. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

289 Latossolo Vermelho 
Escuro álico A mod. text. 
arg. rel. sond. 

128 LEa A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

44 Terra Roxa Estruturada 
eutrófica A chern. text. 
arg. fase floresta tropical 
perenifólia rel. fond. 

129 TBRe A chern. 
marg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

115 Cambissolo álico A 
proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

130 Ca Tb A proem. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

139 Latossolo Vermelho-
Amarelo pouco profundo 
A mod. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

131 LVa A mod. 
arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

67 Terra Bruna Estruturada 
álica A proem. text. 
marg. rel. ond. 

132 TBa A proem. 
marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

148 Podzólico Vermelho-
Amarelo álico A mod. 
text. méd./arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. fond. 

133 PVa Tb A 
mod./méd./arg. 
fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

47 Terra Roxa Estruturada 
álica A proem. text. arg. 
fase ped. floresta subtro-
pical perenifólia rel. fond. 

134 TBRa A proem. 
marg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

53 Terra Bruna Estruturada 
álica A proeminente text. 
arg. fase ped. floresta 
subtropical perenifólia 
rel. ond. 

135 TBa A proem. 
marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

112 Cambissolo álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

136 Ca Tb A proem. 
arg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS 1980b 

C-SC 
02 

Terra Roxa Estruturada 
Similar Húmica álica text. 
marg. fase floresta 
subtropical perenifólia 
rel. sond. 

139 TVBa A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

131 Cambissolo Húmico 
álico latossólico text. 
méd. fase floresta 
perenifólia rel. ond. 

141 CLa Tb A 
proem. méd. 
ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

11 Latossolo Bruno álico A 
proem. text. marg. rel. 
sond. 

143 LBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

54 Terra Bruna Estruturada 
álica latossólica A mod. 
text. arg. fase campo 
subtropical rel. sond. 

146 TBa A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
(1984) 

96 Cambissolo álico A 
proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
ond. 

147 CBa Tb A 
proem. marg. 
ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS    
1984 

49 Terra Bruna Estruturada 
álica A proem. text. arg. 
fase campo subtropical 
rel. sond. 

148 TBa A chern. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
33 

Podzólico Bruno Acin-
zentado álico A mod. 
text. arg. fase floresta 
subtropical perenifólia 
rel. sond. 

151 PBa A mod. 
arg. sond.  

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
32 

Podzólico Bruno-
Acinzentado álico A 
mod. text. arg. fase 

153 PBa A mod. 
arg. sond. 
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floresta subtropical 
perenifólia rel. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS    
1984 

55 Terra Bruna Estruturada 
álica câmbica A proem. 
text. arg. fase campo 
subtropical rel. sond. 

154 TBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS    
1984 

99 Cambissolo álico Tb A 
proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

155 CBa Tb A 
proem. marg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
05 

Terra Bruna Estruturada 
distrófica A chern. text. 
marg. fase floresta 
tropical/subtropical 
perenifólia rel. fond. 

157 TBd A chern. 
marg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
31 

Podzólico Vermelho-
Amarelo álico mod. text. 
arg. fase floresta tropi-
cal/subtropical rel. fond. 

162 PVa Tb A mod. 
arg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
06 

Cambissolo eutrófico Ta 
A chern. text. arg. fase 
floresta tropi-
cal/subtropical rel. fond. 
e mont. 

163 Ce Ta A chern. 
arg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
30 

Podzólico Vermelho-
Amarelo álico latossólico 
A mod. text. arg. fase 
floresta tropical perúmida 
rel. fond. e mont. 

164 PVLa A mod. 
marg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
29 

Podzólico Vermelho-
Amarelo álico Tb A mod. 
text. arg. fase floresta 
tropical perúmida rel. 
fond. e mont. 

165 PVa Tb A mod. 
arg. mont. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

VC-
SC 
01 

Terra Bruna Estruturada 
álica latossólica A 
proem. text. marg. fase 
campo subtropical rel. 
ond. 

167 TBa A mod. 
marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
34 

Gley Pouco Húmico 
distrófico Tb text. arg. 
fase floresta higrófila de 
várzea rel. plano. 

168 HGPa Tb A 
mod. arg. 
plano. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
35 

Gley Húmico distrófico 
Ta text. marg. fase 
floresta higrófila de 
várzea rel. plano. 

170 HGHd Ta marg. 
plano. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
04 

Latossolo Roxo álico A 
mod. text. marg. fase 
floresta subtropi-
cal/tropical rel. sond. e 
ond. 

175 LBRa A mod. 
marg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
15 

Latossolo Roxo distrófico 
pouco profundo A mod. 
text. marg. fase campo 
subtropical rel. sond. 

176 LBa A mod. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
07 

Solo Litólico eutrófico A 
chern. text. méd. fase 
floresta subtropical 
perenifólia rel. fond. e 
mont. 

179 Re A chern. 
méd. mont. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
36 

Cambissolo álico Tb 
gleizado A mod. text. 
arg. fase floresta higrófila 
de várzea rel. plano. 

180 Ca Tb A mod. 
arg. plano. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
28 

Solo Orgânico distrófico 
fase floresta hidrófila de 
várzea rel. plano. 

181 HOd plano 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
16 

Terra Roxa Estruturada 
álica A proem. text. 
marg. fase floresta 
subtropical perenifólia 
rel. sond. 

182 TBRa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  

C-SC 
17 

Latossolo Húmico Bruno 
álico text. marg. fase 

183 LBCa A proem. 
marg. sond. 
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1980b campo subtropical rel. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
14 

Terra Bruna Estruturada 
Húmica álica text. marg. 
fase floresta subtropical 
perenifólia rel. ond. 

184 TBHa marg. 
ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
08 

Terra Roxa Estruturada 
eutrófica A chern. text. 
marg. fase ped. floresta 
subtropical perenifólia 
rel. fond. 

185 TRe A chern. 
marg. fase ped. 
fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
09 

Terra Roxa Estruturada 
distrófica A proem. text. 
marg. fase floresta 
subtropical perenifólia 
rel. fond. e mont. 

187 TBRd A proem. 
marg. fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

VC-
SC 
05 

Podzólico Bruno-
Acinzentado álico A 
proem. text. arg. fase 
floresta tropi-
cal/subtropical perenifó-
lia rel. ond. 

188 PBa A proem. 
arg. ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
10 

Solo Litólico eutrófico A 
chern. text. arg. fase 
floresta subtropical rel. 
fond. 

189 Re A chern. 
arg. fase ped. 
fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
11 

Terra Bruna Estruturada 
álica A proem. text. 
marg. fase floresta 
subtropical rel. sond. 

190 TBa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
13 

Solo Litólico Húmico 
álico text. marg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

191 RHa marg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
12 

Cambissolo Húmico 
álico Tb text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
sond. 

194 CHa Tb arg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

VC-
SC 
02 

Cambissolo Húmico 
álico Tb text. marg. fase 
floresta subtropical 
perúmida rel. sond. 

197 CBHa Tb marg. 
sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

C-SC 
18 

Terra Bruna Estruturada 
álica A proem. text. 
marg. fase floresta 
subtropical perúmida rel. 
fond. 

198 TBHa marg. 
fond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980a 

SRS 
13 

Latossolo Roxo Húmico 
álico A proem. text. 
marg. fase floresta 
subtropical perenifólia 
rel. sond. 

199 LRa A proem. 
marg. sond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980b 

VC-
SC 
04 

Podzólico Bruno-
Acinzentado álico A 
proem. text. arg. fase 
campo subtropical rel. 
ond. 

200 PBa Tb A 
proem. arg. 
ond. 

EMBRAPA – 
SNLCS  
1980a 

SRS 
12 

Latossolo Vermelho-
Escuro álico A proem. 
text. arg. fase campo 
subtropical úmido rel. 
sond. 

201 LEa A proem. 
marg. sond. 
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ESTAMPA 3.I 
 

 
 

A - Colheita de trigo plantado sobre Latossolo Roxo próximo a Giruá (RS). Folha SG.21-Z-D. 
Outubro/1978. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B - Panorâmica da região de Palmeira das Missões com Latossolo Vermelho-Escuro textura 
argilosa, com destaque para a voçoroca que é comum na área. Folha SG.22-Y-C. Feverei-

ro/1982. 
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ESTAMPA 3.II 
 

 
 

A - Vale encaixado do rio Uruguai na estrada Chapecó – Erval Grande. Folha SG.22-Y-C. Fe-
vereiro/1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B - Panorâmica da região dos Campos Gerais, onde dominam os solos Húmicos, próximo a 
Santa Cecília-SC. Folha SG.22-Z-A. Fevereiro/1982. 
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ESTAMPA 3.III 
 

 
 

A - Panorâmica de uma cultura de trigo sobre Latossolo Bruno Húmico próximo a Erval Grande 
(RS). Folha SG.22-Y-C. Setembro/1978. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B - Perfil de Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo mostrando a variação de pro-
fundidade, próximo a Erebango (RS). Folha SG.22-YD. Fevereiro/1982. 
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ESTAMPA 3.IV 
 

 
 

A - Perfil de Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Ro-
xo Húmico na estrada Mariópolis – Clevelândia (PR). Folha 

SG.22-Y-B. Maio/1982. 
 
 
 
 

 
 

B - Perfil de Latossolo Roxo com cultura de trigo, próximo a Giruá (RS). Folha SG.21-Z-D. Ou-
tubro/1978. 
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ESTAMPA 3.V 
 

 
 

A - Perfil de Terra Roxa Estruturada próximo a Iraí (RS). Folha SG.22-Y-C. Maio/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B - Perfil de Cambissolo Bruno Húmico a 10 km de Palmas, direção General Carneiro (PR). 
Folha SG.22-Y-B. Fevereiro/1982. 
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ESTAMPA 3.VI 
 

 
 

A - Perfil de Solo Orgânico utilizado com cana-de-açúcar, próximo a Tijucas (SC). Folha 
SG.22-Z-D. Setembro/1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B - Área de Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo álico sendo adicionado calcá-
rio. Próximo a Barracão (RS). Folha SG.22-Y-D. Setembro/1978. 
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ESTAMPA 3.VII 
 

 
 

A - Panorâmica do rio Turvo onde, devido ao processo erosivo existente na região, a água a-
presenta-se turva. Estrada Padre Gonzales a Tenente Portela (RS). Folha SG.22-Y-C. Feverei-

ro/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B - Culturas de soja e milho sobre Latossolo Roxo, próximo a Campinas do Sul (RS). Folha 
SG.22-Y-D. Fevereiro/1982. 
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ESTAMPA 3.VIII 
 

 
 

A - Área de Latossolo Bruno intermediário para Latossolo Roxo cultivada com pastagem de in-
verno, observando-se ainda a evolução do processo erosivo, mesmo com os terraços em cur-

va de nível, próximo a Barracão (RS). Folha SG.22-Y-D. Setembro/1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B - Panorâmica de uma área com erva-mate e pastagens sobre Latossolo Bruno intermediário 
para Latossolo Roxo, próximo a Dionísio Cerqueira (SC). Folha SG.22-Y-A. Fevereiro/1982. 
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RESUMO 
 
 
Este relatório é um estudo da vegetação integrada ao clima, 
litologia, relevo e outros parâmetros ecológicos do ambiente. 
Refere-se a uma área de 269.650 km2 situada entre os paralelos 
24º00’ e 28º00’S e os meridianos 46º30’ e 55º30’WGr., composta 
pelas Folhas SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e 
Folha SG.23 Iguape, segundo a Divisão Cartográfica 
Internacional.  

Seus principais objetivos foram a reconstituição ambiental 
com a sua possível cobertura vegetal primitiva, a caracterização 
dos remanescentes com suas formações e subformações e as 
atividades antrópicas. 

A reconstituição ambiental da vegetação precária foi possível 
graças ao auxílio da bibliografia, imagens de radar, LANDSAT e 

fotografias aéreas, além dos trabalhos de campo e sobrevoo na 
área. 

O estudo climático, em função das médias térmicas e 
pluviométricas mensais, foi analisado segundo Bagnouls e 
Gaussen (1957) na relação P = 3T, aconselhado por Walter 
(1973). 

Foram identificadas as seguintes regiões fitoecológicas 
apresentadas no mapa de vegetação em anexo: Savana, 
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta 
Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, além das 
Áreas das Formações Pioneiras, de Tensão Ecológica, de 
Refúgio Ecológico e de Ação Antrópica. 
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ABSTRACT 
 
This report is the resul of an integrated study of the vegetation, 
climate, litology, relief and other ecological parameters of the 
environment. The total sufarce is of 269,650 square kilometers.  

Situated between parallels 24°00’ and 28°00’S and meridians 
46°30’ and 55°30’WGr, it includes the Sheets SG.22 Curitiba, part 
of the Sheet SG.21 Asunción and Sheet SG.23 Iguape. 

Its main objective was the environmental delimitation of its 
possible primitive vegetal covering and the determination of the 
remainder formations and subformations. 

The delimitation of the residual vegetal grouping has resulted 
in the definition of the human action in each phytoecological 
region. 

The environmental reconstitution of the preterit vegetation was 
possible through the bibliography, radar and LANDSAT imagery 
and aerial photographs complemented by ground observations 
and low altitude reconnaissance flights. 

The climatic analysis was done according to the classifications 
of Bagnouls and Gaussen (1957) through the P = 3T advised by 
Walter (1973). 

It was possible to identify and to map the following 
phytoecological regions: Savana; Closed and Mixed Ombrophilous 
Forest, Semideciduous and Deciduous Seasonal Forest and still 
the areas of pionner Formations, Ecological Tension, Refuges and 
the resultant of the antropic action. 

 



 657

4.1 ─ INTRODUÇÃO 

O presente estudo abrange uma área de 269.650 km² (Folhas 
SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 
Iguape) delimitada pelos paralelos de 24º00’ e 28º00’S e pelos 
meridianos de 46º30’ e 55º30’WGr, definida pela Divisão 
Cartográfica Internacional (Fig. 4.11 ─ Mapa da distribuição da 
vegetação); objetiva dar subsídios ao melhor conhecimento dos 
recursos vegetais em uma superfície abrangendo áreas dos 
estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e parte dos 
estados de São Paulo e do Paraná; oferece uma visão de caráter 
regional baseada em dados antigos e outros obtidos através dos 
levantamentos do Projeto RADAMBRASIL, e apresenta uma 
estimativa dimensional e qualitativa dos agrupamentos vegetais 
primitivos e secundários nas diversas regiões e formações 
fitoecológicas. O trabalho envolve amplo e detalhado 
levantamento ecológico, fitofisionômico e florístico somente 
realizável, a curto prazo, mediante a participação de profissionais 
capazes de identificar de pronto, no campo, os componentes 
florísticos dos tipos de vegetação; apresenta também uma 
estimativa da extensão do antropismo, ou seja, dos principais tipos 
de uso da terra, e reúne conceitos, metodologia de levantamento e 
descrições relativos à vegetação e áreas antrópicas. Foi 
organizado a partir da coleta de dados em trabalho de campo e da 
análise dos padrões de imagens de radar e de Satélite LANDSAT, 
obtidos em escala 1:250 000. Os padrões e os conceitos das 
formações vegetais identificadas foram estabelecidos à luz do 
conhecimento dos parâmetros fundamentais do ambiente (clima, 
litologia, relevo e solo). 

Este trabalho vem complementar o esforço de uniformização 
do mapeamento da cobertura vegetal do país, que adota 
classificação e conceitos adaptados a sistemas internacionais; 
utiliza-se de metodologia própria, idealizada com o objetivo de 
oferecer visão mais realista da potencialidade dos recursos 
vegetais, caracterizando-os quanto ao ambiente, à fisionomia e à 
florística. Assim, o trabalho tem como meta primordial identificar e 
delinear as formações vegetais, buscando defini-las em seus 
limites históricos de expansão natural, anteriores à devastação 
imposta pelos seculares processos de ocupação e uso da terra. 

Para dar cumprimento ao objetivo proposto, realizou-se o que 
se poderia chamar uma reconstituição da cobertura vegetal 
pretérita. Isto se tornou viável mediante o uso da metodologia e 
das imagens de sensores aqui apontados, bem como dos estudos 
e pesquisas dos fatores ambientais abaixo enumerados: 
─ Médias térmicas e pluviométricas mensais dos diversos postos 
de observação meteorológica espalhados na área, analisadas 
segundo o método de Bagnouls e Gaussen (1957), na relação P = 
3T, aconselhada por Walter (1973); 
─ Dados e informações sobre as principais características das 
formações geológicas, geomorfológicas e pedológicas da área; 
─ Informações sobre a estrutura e fisionomia das formações 
vegetais remanescentes, bem como da provável área de 
dispersão natural de inúmeros elementos componentes da flora do 
sul do País. 

Como resultado desta reconstituição da cobertura vegetal, 
foram identificadas, delineadas e descritas as diversas formações 
agrupadas abaixo dentro de suas respectivas Regiões 
Fitoecológicas e Áreas. 
─ Região da Savana: Savana Arbórea Aberta, Parque e Savana 
Gramíneo-Lenhosa. 
─ Região da Floresta Ombrófila Densa: Floresta Aluvial, Floresta 
das Terras Baixas, Floresta Submontana, Montana e Alto-
Montana. 
─ Região da Floresta Ombrófila Mista: Floresta Aluvial, Floresta 
Montana e Alto-Montana. 
─ Região da Floresta Estacional Semidecidual: Floresta 
Submontana e Montana. Região da Floresta Estacional Decidual: 
Floresta Submontana e Montana. 
─ Área das Formações Pioneiras: Influência Fluviomarinha 
(mangue) e Influência Fluvial. 
─ Áreas de Tensão Ecológica-Contatos: Savana/Floresta 
Estacional; Floresta Ombrófila Densa/“Restinga” Floresta 
Ombrófila Densa/Ombrófila Mista, Savana/Floresta Ombrófila 
Mista. 

Quando possível, as formações foram subdivididas para 
representação de suas nuanças internas, tanto quanto permitiu a 
escala do mapeamento. 

Delineado o quadro geral da vegetação natural no seu estado 
primitivo, seguiu-se a determinação e caracterização do que se 
convencionou chamar “Áreas Antrópicas”, que refletem as formas 
de ocupação e uso das áreas subtraídas às diversas formações 
vegetais originais. Deste trabalho resultaram os seguintes tipos de 
Áreas Antrópicas: Vegetação Secundária, Reflorestamento, 
Culturas Permanentes, Culturas Cíclicas e Pastagens. 

Os conceitos, descrições, recomendações e pareceres 
emitidos neste trabalho refletem a preocupação de nele embutir 
enfoques de cunho ecológico, procurando retratar as causas das 
diversas formações vegetais mapeadas e formular algumas 
sugestões ao seu uso mais adequado e à sua recuperação. 
 
4.2 ─ MÉTODOS DE TRABALHO 
 
4.2.1 ─ Materiais 

O Projeto RADAMBRASIL utiliza-se, basicamente, do sensor 
RADAR (Radio Detection and Ranging), que, além de permitir a 
obtenção de uma base contínua e uniforme de ótima qualidade, 
apresenta importantes vantagens no tocante ao reconhecimento 
das feições fisiográficas das áreas levantadas, ou seja, uma ótima 
representação do relevo, graças à sua tomada de incidência 
lateral. 

A área em estudo compreende 21 mosaicos semicontrolados 
de imagem de radar (1:250 000) obtidos em 1975/76. Tais 
mosaicos, quando utilizados com as respectivas faixas, formam 
pares estereoscópicos que proporcionam uma visão tridimensional 
regional da área a ser mapeada. 

Como complemento recorreu-se às fotografias aéreas verticais 
em preto e branco e infra-vermelho colorido, nas escalas de 1:110 
000 e 1:45 000 respectivamente; fotografias aéreas verticais na 
escala 1:60 000; imagens de LANDSAT nas escalas 1:500 000 e 
1:1 000 000; cartas topográficas nas escalas 1:50 000 e 1:100 
000; mapas disponíveis de vegetação, geologia, solos, 
geomorfologia, além de extensa bibliografia relacionada ao final 
deste relatório. 

Saliente-se o fato de que os sensores utilizados possuem 
características distintas. Eles oferecem informações variadas que, 
quando observadas em conjunto, constituem-se nos mais 
modernos meios atualmente disponíveis para a confecção de 
mapas de vegetação. 
 
4.2.2 ─ Etapas de trabalho 

As atividades desenvolvidas na elaboração do presente relatório 
foram, resumidamente, as seguintes: 

A) Revisão bibliográfica 

Uma ampla pesquisa bibliográfica foi realizada, consultando-se, 
principalmente, os naturalistas que, mais remotamente, visitaram a 
área em estudo, no intuito de colher as informações mais antigas 
sobre a vegetação original. 

B) Interpretação preliminar 

Nesta fase, traçaram-se em poliéster, sobrepostos às imagens de 
radar, os limites das áreas com diferentes reflexos identificáveis 
pelos diferentes padrões de imagem (tonalidade e textura), 
levando-se em consideração ainda as diferentes formas de relevo 
(obtidas pela estereoscopia) e tipos de drenagem. Ficaram, assim, 
delimitadas áreas com diferentes parâmetros fisiográficos, que, em 
muitos casos eram imediatamente interpretadas, e, em outros, 
permaneciam aguardando uma definição através dos trabalhos de 
campo. Ressalte-se que áreas inferiores a 1 cm² não foram 
consideradas devido à escala deste mapeamento, sendo também 
agrupadas as mais complexas. 

Nesta fase ainda, foram colocadas, em cada ambiente, 
legendas provisórias, de acordo com a chave de classificação 
fisionômico-ecológica previamente estabelecida pela Divisão de 
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Vegetação do Projeto RADAMBRASIL (VELOSO; GÓES-FILHO, 
1982). 

Após a interpretação preliminar na escala 1:250 000, 
determinaram-se os ambientes a serem observados e aqueles a 
serem visitados de carro e helicóptero, para o levantamento 
florístico. 

C) Operações de campo terrestres 

Estas operações foram realizadas com o objetivo principal de 
correlacionar a realidade do campo com os padrões de imagem de 

radar, a fim de complementar os trabalhos de interpretação 
preliminar e o mapeamento da vegetação. 

Seguiram-se trajetos pré-determinados, efetuando-se as 
identificações dos ambientes, devidamente locados com o auxílio 
das imagens de radar e demais recursos disponíveis, para 
posterior lançamento nas folhas de interpretação preliminar. Na 
mesma oportunidade foi também coletado, para posterior 
determinação, material botânico (A) dentro das formações vegetais 
de interesse, e feitas descrições florísticas dos ambientes 
ecológicos pesquisados (F) (Fig. 4.1). 

 

 
 

D) Sobrevoo 

Foram realizadas duas missões de observação aérea com 
duração de 15 dias cada, cruzando o Bloco de Folhas SG, a baixa 
altura, em diferentes direções: voos a cerca de 200 m de altura, 
seguindo rotas predeterminadas. Estes sobrevoos tiveram a 
finalidade de auxiliar o trabalho de interpretação das imagens de 
radar e permitiram correlações destas com as imagens de satélite 
LANDSAT e com as fotografias aéreas. Durante estas pesquisas, 
foram obtidas fotografias coloridas e slides das paisagens, para 
estudo em laboratório, bem como, para ilustrações de descrições 
das diferentes fisionomias vegetais. 

Complementarmente, fez-se ainda um sobrevoo com 
helicóptero para visitar pontos inacessíveis por outros meios, com 
o objetivo fundamental de coletar material botânico. 

E) Reinterpretação 

A reinterpretação compreende o reexame das delimitações feitas 
preliminarmente em cada Imagem de Radar (Folha 1:250 000), 
tendo como subsídios as observações coletadas nas operações 
de sobrevoo e terrestres. 

Assim, foram identificados vários ambientes que 
corresponderam a determinados padrões de imagem, como, por 
exemplo: 

 

Padrões de imagens de RADAR  

Cobertura Vegetal Tom 
(Nuanças) 

Textura 

Savana Cinza-claro a 
médio 

Lisa a média 

Floresta Ombrófila 
Densa 

Cinza médio Grossa 

Floresta Estacional Cinza médio a 
escuro 

Grossa com 
mosqueado 

Vegetação Pioneira 
(mangue) 

Branco 
acinzentado 

Granular fina 

Bananal Branco Lisa 

Cafezais Preto Granular-fina 

Plantação de chá Cinza-escuro Granular-fina 

Reflorestamento de 
Eucalyptus spp. 
Reflorestamento de 
Pinus spp. 

Branco-fosco 
 
Cinza-escuro 

Granular-fina 
 
Média-lisa 

Solo sem vegetação Cinza-escuro Lisa 

Água Preto Lisa 
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Os padrões de imagem de radar que se seguem, com suas 
respectivas legendas (Fig. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9), 
foram selecionados como sendo de maior representatividade. 
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F) Preparo do mapa 

As providências finais de elaboração do mapa para envio são, 
resumidamente, as seguintes: 
─ Cálculo de área (km2) de todos os polígonos gerados no 
mapeamento, por Folha – escala 1:250 000 – principalmente, 
através do método de pesagem; 
─ Redução fotográfica das folhas poliéster (matrizes de 
interpretação) da escala 1:250 000 para a escala de publicação de 
1:1 000 000. 
─ Lançamento das linhas de mapeamento, já na escala 1:1 000 
000 sobre a base cartográfica (blue-line), previamente preparada 
pela Divisão de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL, também 
na escala 1:1 000 000; e 
─ Confecção de cópias poliéster do blue-line, com o tema e 
legendas já lançados, das quais são feitas cópias heliográficas 
para pintura das bonecas-de-cor de regiões/formações e de 

subformações/antropismos, preparadas para orientar a montagem 
e a impressão final do mapa de vegetação. 
 

 
 

 

G) Preparo do relatório técnico 

Esta fase compreende toda uma organização e revisão de textos, 
tabelas, figuras, etc., relativos aos dados coletados, aos conceitos 
ambientais, fitogeográficos, fitofisionômicos e florísticos; à 
metodologia de mapeamento; ao sistema de classificação da 
cobertura vegetal e dos tipos de antropismo; às referências 
bibliográficas; conclusões e recomendações. As tarefas envolvem 
profissionais de diferentes áreas. 

 
4.3 ─ ESTUDO FISIONÔMICO-ECOLÓGICO 
 
4.3.1 ─ Súmula histórica 

Pode-se afirmar que a área em apreço neste trabalho foi objeto de 
duas amplas fases de observações e pesquisas: 
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Uma, desde a época do descobrimento até fins do século 
XVIII, incluindo a tomada de posse da nova terra, as bandeiras de 
penetração, exploração e conquista do interior e as expedições 
militares de reconhecimento e manutenção da área, 
principalmente, em face ao conflito com a Espanha, após anulação 
do tratado de Madrid. Desta época há referências às “matas 
densas, às áreas dos campos e dos pinhais”, bem como à 
descoberta de ouro e de outros minerais preciosos. Outra fase 
abrange, principalmente, os estudos realizados desde o início do 
século XIX até os dias atuais. É nesta fase que se consolidaram o 
conhecimento e a posse, a exploração e o uso dos recursos 
naturais das terras do Brasil meridional (MAACK, 1968). 

Dois acontecimentos foram decisivos para o efetivo início das 
atividades de pesquisa no país: a vinda da família real portuguesa 
para o Brasil e a consequente abertura dos portos ao intercâmbio 
com as nações amigas de Portugal. 

Estes acontecimentos possibilitaram o livre acesso de 
naturalistas de várias nacionalidades ao nosso país, os quais 
descortinavam, atônitos, ao alvorecer do século XIX, uma nova 
terra cheia de encantos, ilusões, perigos, riquezas, exuberâncias e 
uma multiplicidade de formas de vida. 

A história nos fala que, em 1808, duas expedições custeadas 
pelo império da Rússia visitaram o sul do Brasil e com elas os 
naturalistas Tilesius, Langsdorff e Adelbert von Chamisso, que 
pesquisaram a vegetação da ilha do Desterro, atual ilha de Santa 
Catarina (REITZ, 1949). 

Entre 1820 e 1822, o célebre naturalista francês Auguste de 
Saint-Hilaire realizou várias viagens de estudos botânicos pelo 
Brasil. Esteve em Santa Catarina após explorar os Campos Gerais 
do Paraná e as “plagas” de Minas Gerais. Publicou “Voyage dans 
les Provinces de Saint-Paul e Sante Catharine” (Saint-Hilaire, 
1851), trabalho importante, tanto pelo conteúdo fitogeográfico, 
quanto pela discussão dos aspectos sociais, econômicos, 
culturais, além de usos e costumes do interior brasileiro. 

De 1817 a 1831, Friedrich Sellow desenvolveu trabalho de 
inestimável valor para a fitogeografia brasileira, principalmente 
para o Brasil meridional. Seu nome ficou gravado em nossa 
botânica sistemática pelas inúmeras espécies vegetais que 
coletou. Todo o material, objeto de suas coletas, foi integrado à 
“Flora Brasiliensis” de Martius (REITZ, 1949). 

A “Flora Brasiliensis” de Carl Friedrich Philipp von Martius 
trouxe em 1846 o primeiro mapa fitogeográfico do Brasil com as 
conhecidas séries Napeas, Dryades, Oreades, Hamadryades e 
Naiades em que o autor dividiu e classificou a vegetação 
brasileira. 

Dentre os muitos pesquisadores estrangeiros que 
enriqueceram nossa história natural com seus trabalhos, 
poderíamos referir ainda Fritz Müeller, chamado “Príncipe dos 
observadores”, que iniciou o seu mais importante trabalho 
científico entre 1856 e 1857. Sua obra consta de dois volumes 
preciosos publicados após sua morte. No âmbito de suas 
pesquisas, transparece a preferência pelo estudo das orquídeas 
(REITZ, 1949). 

Os anos de 1883 a 1891 marcaram a presença de Ernest 
Heinrich Ule em viagens no Estado de Santa Catarina. Colheu 
mais de 5.000 plantas, entre pteridófitas, musgos e outras. Ele 
está incluído entre os pesquisadores que mais colaboraram para o 
conhecimento da Flora Catarinense (REITZ, 1949). 

O micólogo alemão Friedrich Alfred Gustav Jobst Müeller, 
entre 1890 e 1893, realizou estudos sobre fungos em florestas do 
Estado de Santa Catarina. Era sobrinho do biólogo Fritz Mueller; 
sua coleção de plantas encontra-se distribuída pelos museus de 
Berlim, Viena e Hamburgo. 

O botânico sueco Carl Axel Magnus Lindmann, autor de 
diversos trabalhos, teve sua mais notável obra, “A Vegetação do 
Rio Grande do Sul”, publicada originalmente em 1900. Este 
trabalho, dos mais importantes para o conhecimento das 
formações vegetais gaúchas, foi traduzido para o português por 
Alberto Löefgren em 1906 e reeditado em 1975 por M. G. Ferri. 

Per Karl Hjalmar Dusén, de 1901 a 1916, desenvolveu 
atividades profissionais no Brasil, especialmente no Estado do 
Paraná, onde residiu por vários anos. Foi assistente na Seção de 
Botânica do Museu Nacional. O material de sua coleção, efetuada 

em vários países, atinge, aproximadamente, 180.000 números, 
entre plantas vasculares e briófitas. 

Albert Hermann Luederwalt, cientista alemão, a partir de 1911 
muito contribuiu para o conhecimento da flora e fauna sul-
brasileiras. Estudou as formações pioneiras de Santos, em São 
Paulo, e as florestas de Santa Catarina (REITZ, 1949). 

Padre Aloysio Sehnem, desde 1937, dedicou-se a estudar 
pteridófitas e musgos sul-brasileiros, tendo preparado uma das 
melhores coleções do Brasil. 

Desde os anos 40, o Instituto de Biologia e Pesquisas 
Tecnológicas do Paraná tem dedicado atenção à fitogeografia, 
desenvolvendo o estudo dos recursos naturais do Estado. 

Frederico Carlos Hoehne iniciou, em 1940, a publicação da 
“Flora Brasílica”, que seria a segunda grande flora do Brasil. Esta, 
no entanto, não foi concluída até os dias atuais. 

Padre Balduino Rambo, gaúcho, publicou diversos trabalhos, 
frutos de pesquisas próprias. Dentre eles destaca-se a “Fisionomia 
do Rio Grande do Sul” (1942), obra ao mesmo tempo científica, 
didática e estética, que interessa a quantos desejam conhecer o 
Rio Grande do Sul. O herbário fundado por Rambo é o mais 
precioso do sul do país. Com aproximadamente 90.000 exsicatas, 
é ligado à Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), de 
São Leopoldo (RS), onde estão reunidas as coleções de 
fanerógamas de Rambo, as pteridófitas e musgos coletados por A. 
Sehnem e os fungos estudados por J. Rick. 

Em 1942, Padre Raulino Reitz fundou o Herbário Barbosa 
Rodrigues, em Itajaí (SC), entidade privada de utilidade pública, 
dedicada à pesquisa científica relacionada à flora e à vegetação 
do Estado de Santa Catarina. 

O primeiro mapa fitogeográfico de importância fundamental do 
Estado do Paraná foi elaborado por Reinhard Maack em 1950, 
reeditado em 1968, acompanhado de volumoso compêndio, 
denominado “A Geografia Física do Estado do Paraná”. Na escala 
de 1:750 000, o mapa mostra as formações vegetais e as áreas 
antrópicas existentes na época. 

Em 1953, Dora de Amarante Romariz divulgou novo mapa de 
vegetação do Estado do Paraná, na escala de 1:1 000 000. 

Em 1958, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro publicou, no 
“Atlas Geográfico de Santa Catarina” (IBGE), o mapa 
fitogeográfico na escala 1:2 000 000, mostrando a vegetação 
original de Santa Catarina. 

Em 1958, inicia-se a edição de “Iheringia”, periódico de 
elevado valor científico, do Museu Riograndense de Ciências 
Naturais, ligado atualmente à Fundação Zoobotânica, entidade 
privada supervisionada pela Secretaria do Interior, 
Desenvolvimento Regional e Obras Públicas do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul. Nesta ocasião teve início, também, 
a publicação do acervo do Herbário Anchieta Florae Brasiliae 
Australis, colecionado a partir de 1931 pelo Padre Balduino 
Rambo. 

A partir do final dos anos 50, um novo elemento veio auxiliar 
os métodos de levantamento sistemático da cobertura vegetal: o 
sensoriamento remoto. Os aerolevantamentos no Brasil tiveram 
início durante a guerra (1943) e continuaram em 1952 pelos 
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul (MAACK, 1968). Entretanto, o 
uso sistemático de fotografias aéreas em mapeamento só se 
intensificou no início dos anos 1960. 

De 1957 a 1968, H. P. Veloso e R. M. Klein, divulgaram, em 
“Sellowia (I a VI)”, “As Comunidades e Associações Vegetais da 
Mata Pluvial do Sul do Brasil”. Partindo de dados dendrológicos de 
mais de 300.000 indivíduos fanerófitos, os autores mostraram as 
principais características desta Floresta. 

Em 1962, Henrique Pimenta Veloso divulga “Os Grandes 
Clímaces do Brasil ─ I”, com considerações de caráter 
fitofisionômico-florístico, sobre os tipos de vegetação da Região 
Sul, associando-os aos diversos fatores do ambiente 

Em 1963/4, professores da Escola de Florestas da 
Universidade Federal do Paraná publicaram um mapa 
esquemático florestal do estado, na escala 1:600 000, com base 
em fotografias aéreas. 

Paralelamente aos mapeamentos, surgiram trabalhos 
descritivos cada vez mais pormenorizados sobre diversas 
formações vegetais. 
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Desde 1965, o Herbário Barbosa Rodrigues, com o patrocínio 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal ─ IBDF, edita monografias sobre famílias botânicas do 
sul do Brasil na série “Flora Ilustrada Catarinense”, com 
colaboração de 80 botânicos nacionais e estrangeiros, sob a 
coordenação do Padre Raulino Reitz. 

Em 1966, Dárdano de Andrade Lima expõe no “Atlas Nacional 
do Brasil” ─ IBGE, um mapa de vegetação, fundamentado em 
características fitofisionômico-florísticas. 

Em 1966, H. P. Veloso publicou o “Atlas Florestal do Brasil”, 
com a distribuição da vegetação no solo brasileiro, sob o ponto de 
vista florestal, e a distribuição esquemática da flora 
permocarbonífera. 

Em 1966/7, surgem novos mapas elaborados pela Escola de 
Florestas da UFPR, apoiados em fotografias aéreas. Na escala de 
1:350 000, foram representados os tipos de florestas, os campos e 
as áreas antrópicas de partes dos estados do Paraná e de Santa 
Catarina. 

Em 1970, surgiu novo mapa de vegetação do Brasil, publicado 
pelo IBGE na escala 1:5 000 000. 

Em 1972, a Central de Comandos Mecanizados de Apoio à 
Agricultura, ligada à Secretaria da Agricultura do Rio Grande do 
Sul, concluiu e divulgou um mapa (escala 1:750 000), com base 
em fotografias aéreas, mostrando a vegetação original e o uso da 
terra no estado. 

Ainda em 1972, a Vegetação da América do Sul é estampada 
em mapa (escala 1:8 000 000) acompanhado de livro texto, de 
autoria de Kurt Hueck, muito importante pela visão completa que 
proporciona sobre os múltiplos tipos de formações vegetais do 
nosso continente. 

Em 1973, as florestas do Estado do Paraná foram retratadas 
em um mapa elaborado pela Escola de Florestas da UFPR, a 
partir da interpretação de imagens fornecidas por satélite, 
enfocando estudo das alternativas técnicas, econômicas e sociais 
do setor florestal. 

A cobertura aerofotogramétrica do Estado de São Paulo 
permitiu, em 1974, o levantamento de sua vegetação natural e 
aéreas de reflorestamento pelos Institutos Agronômico e Florestal 
do Estado (SERRA FILHO et al., 1974). 

João Rodrigues Mattos, em 1972, publicou notável 
contribuição ao conhecimento da Araucaria angustifolia no seu 
trabalho “O Pinheiro Brasileiro”. 

Objetivando propiciar dados ao planejamento e adequação do 
uso e preservação dos recursos vegetais, a SUDESUL ─ M. I., em 
1978, publicou os mapas da Vegetação Natural e da Densidade de 
Desmatamento da Região Sul, ambos acompanhados pela 
publicação “Vegetação Atual da Região Sul”. O trabalho foi 
realizado utilizando basicamente imagens fornecidas pelo satélite 
LANDSAT na escala 1:1 000 000. 

Em 1978, Roberto Miguel Klein, do Herbário “Barbosa 
Rodrigues”, fundamentado em detalhado levantamento 
fitofisionômico-florístico por ele efetuado, publicou, em escala de 
1:1 000 000, o mapa fitogeográfico mais representativo das 
formações vegetais do Estado de Santa Catarina, acompanhado 
de importante resenha descritiva. 

Com o apoio da SUDESUL e do Estado, o Herbário “Barbosa 
Rodrigues”, publicou, em 1978, o levantamento das espécies 
florestais nativas em Santa Catarina, com possibilidades de 
incremento e desenvolvimento. Este trabalho elaborado por R. 
Reitz; R. M. Klein e Reis, foi denominado “Projeto Madeira de 
Santa Catarina”. 

Em 1979/80, Roberto Miguel Klein publicou, em Sellowia, fruto 
de suas pesquisas, “Ecologia da Flora e Vegetação do Vale do 
Itajaí”. Este trabalho, assim como o “Aspecto Dinâmico do Pinheiro 
Brasileiro”, e muitos outros do autor são de importância 
fundamental ao conhecimento dos processos sucessionais das 
formações vegetais do sul do Brasil. 

Não se pretende aqui relacionar todas as entidades vinculadas 
às pesquisas sobre a cobertura vegetal do sul do país, nem 
tampouco o seu volumoso acervo de trabalhos científicos, mesmo 
porque isto foge à finalidade do presente estudo. 

Convém salientar, no entanto, o importante papel de entidades 
como: O Instituto de Terras e Cartografia, vinculado à Secretaria 
de Agricultura do Paraná, de longa data dedicado ao levantamento 
cartográfico do Estado. Ultimamente, vem desenvolvendo 
atividades também no campo da silvicultura, objetivando contribuir 
para a formação de matas ciliares em todo o Estado. 

O Museu Botânico Municipal de Curitiba, sob a direção de Gert 
Hatschbach, que se dedica ao levantamento da flora do Paraná e 
de outros estados da Federação, dispõe de valioso herbário, 
acrescido como foi de 30.000 exsicatas doadas pelo próprio 
Hatschbach. A Unidade Regional de Pesquisa Florestal da 
Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA), 
desde 1980, vem editando o “Boletim de Pesquisa Florestal” e 
outros documentos, divulgando, dentre outros, dados relativos a 
métodos e técnicas silviculturais, bem como estudos relacionados 
ao melhoramento genético florestal; as universidades, com os 
seus departamentos e centros especializados na pesquisa dos 
recursos naturais; os institutos e outros órgãos de 
desenvolvimento, pesquisa e preservação do ambiente, 
desempenham importante papel, investigando e divulgando 
aspectos relacionados à vegetação sul-brasileira. 

O exposto permite uma estimativa do acervo científico 
existente, relacionado à história da cobertura vegetal da área em 
estudo. Evidentemente, a extrema heterogeneidade dos trabalhos 
reflete tanto a complexidade desta matéria quanto a diversificação 
de objetivos, de métodos de estudo, de material e instrumentos 
empregados, bem como os níveis de qualidade do produto final, 
aspectos estes consoantes com o desenvolvimento tecnológico da 
época da pesquisa. 

Dessa forma, os trabalhos fundamentam-se uns em 
observações restritas e isoladas, outros, em pesquisas 
generalizadas, porém, heterogêneas, outros ainda em estudos 
sistematizados e abrangentes. As obras têm objetivos políticos, 
sociais, econômicos, ecológicos, históricos, preservacionistas, 
energéticos, etc. 

Dentre os mapas, existem os que mostram apenas alguns 
aspectos da cobertura vegetal e aqueles que têm caráter mais 
abrangente (falando da vegetação primitiva e do efeito da ação 
antrópica). Os mapas originam-se de pesquisas terrestres ou de 
produtos de sensores (fotos, imagens) ou ainda de ambas as 
formas de levantamento. Mostram diferentes graus de precisão 
quanto aos limites, aos conceitos e à caracterização das unidades 
vegetais, havendo multiplicidade de escalas e tipos de produto 
final. 

O uso de sensoriamento remoto para os levantamentos em 
nível de reconhecimento da vegetação revolucionou a metodologia 
de mapeamento a partir dos anos 1970, principalmente com o 
emprego das imagens de radar, pela fidelidade com que 
sintetizam as características fundamentais da fisiografia. 

Para o presente trabalho, utilizando-se recursos tecnológicos 
atuais, realizou-se pesquisa sistemática e integrada dos 
parâmetros ambientais. Esta sistematização permitiu a 
uniformidade da escala, linguagem e conceitos retratados no 
mapeamento fitogeográfico em todo o “continente” brasileiro. 
 
4.3.2 ─ Chave de classificação fisionômico-ecológica 

Para o Sistema de Classificação da Vegetação Brasileira, adotou-
se uma chave dicotômica aberta, idealizada por Veloso et al. 
(1975), a qual proporciona a inclusão de novas feições à medida 
que o mapeamento vai se desenvolvendo. Esta chave é 
constituída por letras-símbolo, onde a primeira é maiúscula e 
representa a Região fitoecológica. As formações e subformações 
são representadas por letras minúsculas que são acrescidas à 
letra-símbolo da respectiva região. 

As Áreas de Tensão Ecológica estão representadas por 
contatos entre as regiões fitoecológicas, seja na forma de encrave 
ou de ecótono. Neste caso, usou-se outro recurso para a 
representação gráfica, integrando-se letras-símbolo maiúsculas 
que identificam as regiões fitoecológicas contatadas, acrescidas, 
no ecótono, de uma letra minúscula.  
 
4.3.2.1 ─ Legenda das formações 
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A) Regiões fitoecológicas 
I. Savana      S 
a) Arbórea Aberta (Campo Cerrado)   Sa 

1. Com floresta-de-galeria    Saf 
b) Parque      Sp 

1. Com floresta-de-galeria    Spf 
c) Gramíneo-lenhosa (Campos Gerais)   Sg 

1. Com floresta-de-galeria    Sgf 
II. Floresta Ombrófila Densa    D 
a) Floresta Aluvial     Da 
b) Floresta das Terras Baixas    Db 
c) Floresta Submontana    Ds 
d) Floresta Montana     Dm 
e) Floresta Alto-Montana    Dl 
III. Floresta Ombrófila Mista    M 
a) Floresta Aluvial     Ma 
b) Floresta Montana     Mm 
c) Floresta Alto-Montana    Ml 
IV. Floresta Estacional Semidecidual   F 
a) Floresta Submontana    Fs 
b) Floresta Montana     Fm 
V. Floresta Estacional Decidual   C 
a) Floresta Submontana    Cs 
b) Floresta Montana     Cm 
 
B) Áreas das Formações Pioneiras   P 
I. Áreas de Influência Fluviomarinha   Pf 
a) Arbórea (mangue)    Pfm 
II. Áreas de Influência Fluvial    Pa 
a) Herbácea     Pah 

1. Sem palmeiras     Phs 
 
C) Áreas de Tensão Ecológica 
I. Savana/Floresta Estacional 
a) Encrave          Região/Formação dominante 
II. Floresta Ombrófila Densa/”Restinga” 
a) Encrave          Região/Formação dominante 
III. Floresta Ombrófila Densa/Floresta Ombrófila Mista 
a) Encrave          Região/Formação dominante 
IV. Savana /Floresta Ombrófila Mista 
a) Encrave          Região/Formação dominante 
 
D) Refúgio Ecológico    r 
I. Montano     rm 
a) Herbáceo     rmh 
II. Alto-montano     rl 
a) Herbáceo     rlh 
 
E) Áreas Antrópicas 
I. Vegetação Secundária    Vs 
a) Sem palmeiras     Vss 
II. Atividades Agrícolas 
a) Reflorestamento     R 

1. Eucalipto     Re 
2. Pinheiro     Rp 
b) Agricultura     Acp 
2. Culturas cíclicas    Acc 

c) Pastagens     Ap 
 
4.3.2.2 ─ Mapeamento fitogeográfico 

Este mapeamento fitogeográfico é fundamentado no Sistema 
Fisionômico-Ecológico de Classificação da Vegetação Brasileira, 
proposto pelo Projeto RADAMBRASIL, que tem como unidade de 
mapeamento a formação. Este sistema baseia-se nos conceitos de 
Grisebach (1872), posteriormente modificados por Ellenberg e 
Müeller-Dombois (1965/66), que introduziram o conceito 
fisionômico-ecológico das formas de vida, subdividindo a formação 
de acordo com uma ordem hierárquica. 

Devido à escala regional utilizada pelo Projeto RADAMBRASIL 
(1:250 000 e 1.1 000 000), baseada em sensoriamento remoto 
(imagens de radar com auxílio de outros sensores), o mapeamento 
é fisionômico, implicando uma fitoecologia de formação delimitada 
pelos ambientes regionais. No sistema de classificação adotado, 

as regiões fitoecológicas apresentam uma acentuada analogia 
com as regiões florísticas de Drude (1889), que dividiu os 
endemismos da Terra em Zonas com Impérios em nível de 
famílias, sendo estas subdivididas em regiões em nível de 
gêneros, e em domínios, em nível de espécies locais. 

Assim, a região fitoecológica é uma área de florística típica, 
com formas biológicas características, submetidas a um mesmo 
clima, podendo ocorrer em litologia variada, porém com relevo 
bem demarcado. 

Dentro do Sistema de Classificação Fisionômico-Ecológico da 
Vegetação Brasileira, temos, para as Folhas SG.22 Curitiba, parte 
da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, a seguinte 
sequência natural: 
 

Região  
Fitoecológica 

Formação Subformação 

 
 
 
Savana 
 

Arbórea Aberta 
 

Parque 
 

Gramíneo-Lenhosa 

Com floresta-de-
galeria 

Com floresta-de-
galeria 

Com floresta-de-
galeria 

 
 
Floresta Ombrófila 
Densa 

Aluvial 
Terras Baixas 
Submontana 
Montana 
Alto-Montana 

 

Floresta Ombrófila 
Mista  

Submontana 
Montana 
Alto-Montana 

 

Floresta 
Estacional 
Semidecidual 

Submontana 
Montana 

 

Floresta Estacinal 
Decidual 

Submontana 
Montana 

 

Uma vez concluídas as etapas de interpretação das imagens 
de radar, descrição florística, observações, coleta de material 
botânico e reinterpretação, relatadas no item 4.2 ─ MÉTODO DE 
TRABALHO, inicia-se a fase de elaboração do mapa final. 

Inicialmente, fez-se a integração dos ambientes delimitados e 
a redução para a escala de publicação (1:1 000 000), sendo o 
tema então lançado na base cartográfica (blue-line). 

Posteriormente, foram elaborados dois mapas básicos 
distintos, um de subformações e antropismo (ornamentos) e outro, 
de regiões com suas formações residuais (cores). O primeiro 
espelha os tipos de cobertura atual, enquanto o segundo 
reconstitui os limites regionais da vegetação pretérita e mostra 
seus remanescentes. Da superposição destes dois mapas resultou 
o mapa da vegetação das Folhas em estudo. 

No mapa, as regiões fitoecológicas possuem cores próprias, 
enquanto as formações são representadas por nuanças dessas 
cores, sendo as subformações e áreas antrópicas caracterizadas 
por ornamentos e letras-símbolo. O antropismo, particularmente, é 
individualizado por região fitoecológica e está representado pelo 
tom mais suave dentre aqueles das formações indicadas para 
cada região. 

As áreas de contato, sob a forma de encraves, são 
representadas pela cor da formação dominante, sendo os 
ornamentos definidos pela cor vermelha e, sob a forma de 
ecótono, por uma cor própria. 

O mapa assim composto reúne um número elevado de 
informações fitoecológicas e de caráter técnico que poderão ser 
indispensáveis para o gerenciamento socioeconômico regional. 
Indica áreas cuja potencialidade necessita de estudos mais 
detalhados para que possam ser destinadas à exploração e uso 
equilibrados ou que devam ser preservadas ou, ainda, 
recuperadas. 
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4.3.3 ─ Zonação geobotânica 

A zonação geobotânica das Folhas SG.22 Curitiba, e parte da 
Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape (Fig. 4.10) consiste 

na representação gráfica da organização e inter-relação entre as 
diferentes regiões naturais. 

 

 

 

 
A distribuição das regiões fitoecológicas é condicionada pelos 

parâmetros básicos dos ambientes, representados pelo clima 
interglacial (quente/úmido) atual, litologia, relevo, solo (íons 
trocáveis) e a própria cobertura vegetal. 

 
4.3.4 ─ Regiões fitoecológicas 

Aqui, procurou-se detalhar as diversas regiões fitoecológicas 
delineadas com base na interrelação da vegetação com os 
gradientes ecológicos fundamentais, principalmente: clima, relevo 
e litologia. A área em estudo foi subdividida, levando-se em conta 
a presença das seguintes regiões fitoecológicas: Savana, Floresta 
Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Estacional Decidual (Fig. 4.11). 
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Para viabilizar essa delimitação, além dos delineamentos 

litológicos e fisiográficos, (1 ─ Geologia e 2 ─ Geomorfologia), 
elaborou-se um mapa fitoclimático do Bloco SG (Fig. 4.12) a partir 
dos dados das 42 estações meteorológicas relacionadas a seguir: 
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A) Região da Savana 

I. Jaguariaíva (PR) 
Coordenadas Geográficas: 24o16’S e 49o49’WGr 
Altitude: 888 m 
Período: 43 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,2oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 21,3oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.369 mm. 

II. Tibagi (PR)  
Coordenadas Geográficas: 24o30’S e 50o25’WGr 
Altitude: 732 m 
Período: 12 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 12,8oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 22,8oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.363 mm. 

III. Campos Novos (SC)  
Coordenadas Geográficas: 27o24’S e 51o12’WGr 
Altitude: 1145 m 
Período: 22 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 11,5oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 20,6oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.666 mm. 

IV. Castro (PR)  
Coordenadas Geográficas: 24o47’S e 50o00’WGr 
Altitude: 995 m 
Período: 39 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 12,2oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 20,6oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.460 mm. 

V. Clevelândia (PR)  
Coordenadas Geográficas: 26o25’S e 52o21’WGr 
Altitude: 930 m 
Período: 7 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 12,6oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 21,3oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.961 mm. 

VI. Curitiba (PR)  
Coordenadas Geográficas: 25o25’S e 49o14’WGr 
Altitude: 945 m 
Período: 77 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 12,6oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 20,2oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.452 mm. 

VII. Curitibanos (SC)  
Coordenadas Geográficas: 27o17’S e 50o34’WGr 
Altitude: 1040 m 
Período: 15 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 10,3oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 19,4oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.527 mm. 

VIII. Guarapuava (PR)  
Coordenadas Geográficas: 25o21’S e 51o30’WGr 
Altitude: 1.024 m 
Período: 5 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 12,4oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 20,6oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.446 mm. 

IX. Lajes (SC)  
Coordenadas Geográficas: 27o48’S e 50o19’WGr 
Altitude: 941 m 
Período: 30 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 11,8oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 20,4oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.452 mm. 

X. Palmas (PR) 
Coordenadas Geográficas: 26o28’S e 51o58’WGr 
Altitude: 1.079 m 
Período: 41 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 10,5oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 19,6oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 2.424 mm. 

XI. Palmeira das Missões (RS) 
Coordenadas Geográficas: 27o53’S e 53o19’WGr 
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Altitude: 578 m 
Período: 45 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,0oC ( julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 22,9oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.832 mm. 

XII. Ponta Grossa (PR)  
Coordenadas Geográficas: 25o15’S e 50o02’WGr 
Altitude: 880 m 
Período: 24 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,9oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 21,5oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.470 mm. 

XIII. Rio Negro (PR)  
Coordenadas Geográficas: 26o06’S e 49o48’WGr 
Altitude: 847 m 
Período: 39 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 11,6oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 20,6oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.336 mm. 
 
B) Região da Floresta Ombrófila Densa 

I. Blumenau (SC)  
Coordenadas Geográficas: 26o54’S e 49o13’WGr 
Altitude: 86 m 
Período: 29 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 15,9oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 24,5oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.463 mm. 

II. Brusque (SC)  
Coordenadas Geográficas: 27o06’S e 48o56’WGr 
Altitude: 46 m 
Período: 23 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 15,6oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 25,2oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.751 mm. 

III. Camboriú (SC) 
Coordenadas Geográficas: 26o58’S e 48o38’WGr 
Altitude: 8 m 
Período: 29 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 15,3oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 24,0oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.519 mm. 

IV. Florianópolis (SC)  
Coordenadas Geográficas: 27o36’S e 48o38’WGr 
Altitude: 46 m 
Período: 29 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 16,5oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 24,7oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.409 mm. 

V. Morretes (PR) 
Coordenadas Geográficas: 25o30’S e 48o49’WGr 
Altitude: 10 m 
Período: 14 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 16,4oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 24,8oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.871 mm. 

VI. Paranaguá (PR)  
Coordenadas Geográficas: 25o31’S e 48o30’WGr 
Altitude: 5 m 
Período: 43 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 16,6oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 24,8oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.943 mm. 

VII. São Francisco do Sul (SC)  
Coordenadas Geográficas: 26o15’S e 48o39’WGr 
Altitude: 72 m 
Período: 21 anos 

Temperatura média do mês mais frio: 16,4oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 24,5oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.817 mm. 

VIII. Timbó (SC)  
Coordenadas Geográficas: 26o49’S e 49o16’WGr 
Altitude: 70 m 
Período: 14 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 15,5oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 24,6oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.696 mm. 
 
C) Região da Floresta Ombrófila Mista 

I. Caçador (SC)  
Coordenadas Geográficas: 26o46’S e 51o00’WGr 
Altitude: 960 m 
Período: 16 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 12,1oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 20,9oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.582 mm. 

II. Cascavel (PR)  
Coordenadas Geográficas: 24o56S e 53o26’WGr 
Altitude: 760 m 
Período: 7 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 15,4oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 23,0oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.767 mm. 

III. Francisco Beltrão (PR) 
Coordenadas Geográficas: 26o05’S e 53o04’WGr 
Altitude: 650 m 
Período: 7 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,9oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 23,5oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.724 mm. 

IV. Herval d’Oeste (SC)  
Coordenadas Geográficas 27o10’S e 51o33’WGr 
Altitude: 520 m 
Período: 10 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,3oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 22,5oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1973 mm. 

V. Irineópolis (SC)  
Coordenadas Geográficas: 26o15’S e 50o48’WGr 
Altitude: 777 m 
Período: 31 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 11,5oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 20,8oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.556 mm. 

VI. Ivaí (PR)  
Coordenadas Geográficas 25o01’S e 50o50’WGr 
Altitude: 778 m 
Período: 41 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,5oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 21,6oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.522 mm. 

VII. Laranjeiras do Sul (PR)  
Coordenadas Geográficas: 25o25’S e 52o25’WGr 
Altitude: 880 m 
Período: 6 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 14,4oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 22,4oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.629 mm. 

VIII. Nova Cantu (PR)  
Coordenadas Geográficas: 24o40’S e 52o34’WGr 
Altitude: 540 m 
Período: 4 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 16,4oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 24,5oC (fevereiro) 
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Precipitação média anual: 1.613 mm. 

IX. Porto União (SC)  
Coordenadas Geográficas: 26o14’S e 51o04’WGr 
Altitude: 777 m 
Período: 30 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 12,3oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 22oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.374 mm. 

X. Quedas do Iguaçu (PR)  
Coordenadas Geográficas: 25o31’S e 52o55’WGr 
Altitude: 513 m 
Período: 7 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 15,0oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 23,9oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.884 mm. 

XI. Teixeira Soares (PR)  
Coordenadas Geográficas: 25o27’S e 50o35’WGr 
Altitude: 893 m 
Período: 17 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,5oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 21,4oC (janeiro) 
Precipitação média mensal: 1.504 mm. 

XII. Xanxerê (SC)  
Coordenadas Geográficas: 26o51’S e 52o24’WGr 
Altitude: 790 m 
Período: 29 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,7oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 21,3oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 2.382 mm. 

XIII. São Miguel d’Oeste (SC)  
Coordenadas Geográficas: 26o44’S e 53o44’WGr 
Altitude: 720 m 
Período: 15 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,6oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 22,9oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 2.258 mm. 

D) – Região da Floresta Estacional Semidecidual 

I. Foz do Iguaçu (PR)  
Coordenadas Geográficas: 25o32’S e 54o35’WGr 
Altitude: 162 m 
Período: 15 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 14,8oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 25,6oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.712 mm. 

II. Guaíra (PR) 
Coordenadas Geográficas: 24o04’S e 54o18’WGr 
Altitude: 265m 
Período: 33 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 16,0oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 26,2oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.644 mm. 

III. Palotina (PR)  
Coordenadas Geográficas: 24o18’S e 53o55’WGr 
Altitude: 310 m 
Período: 7 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 16,4oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 25,7oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.551 mm. 

IV. Planalto (PR)  
Coordenadas Geográficas: 25o42’S e 53o46’WGr 
Altitude: 400 m 
Período: 5 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 16,8oC (junho) 
Temperatura média do mês mais quente: 25,4oC (fevereiro) 
Precipitação média anual: 1.684 mm. 

V. Faxinal (PR)  

Coordenadas Geográficas: 24o01’S e 51o21’WGr 
Altitude: 692 m 
Período: 5 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 14,6oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 23,9oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.624 mm. 
 
E) Região da Floresta Estacional Decidual 

I. Iraí (RS) 
Coordenadas Geográficas: 27o11’S e 53o14’WGr 
Altitude: 247 m 
Período: 31 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,3oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 24,3oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.830 mm. 

II. Marcelino Ramos (RS)  
Coordenadas Geográficas: 27o27’S e 51o55’WGr 
Altitude: 363 m 
Período: 43 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 12,9oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 24,1oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.554 mm. 

III. Santa Rosa (RS)  
Coordenadas Geográficas: 27o51’S e 54o25’WGr 
Altitude: 273 m 
Período: 27 anos 
Temperatura média do mês mais frio: 13,9oC (julho) 
Temperatura média do mês mais quente: 25,5oC (janeiro) 
Precipitação média anual: 1.622 mm. 

O relevo, ressaltado magnificamente pelo sensor radar, 
desempenha importante papel na distribuição da vegetação, tanto 
no Bloco SG como nos Blocos SH/SI (parte meridional do Rio 
Grande do Sul). 

Também os fatores edáficos, atuando em correlação com 
outros parâmetros ambientais, desempenham papel relevante na 
diferenciação da cobertura vegetal. A variabilidade dos solos está 
intimamente ligada à diversidade litológica e, neste particular, é 
importante distinguir os ambientes associados aos sedimentos 
quaternários, ao pacote sedimentar Bacia do Paraná e às rochas 
do embasamento pré-cambriano, que se apresentam, geralmente, 
com vegetação bastante distinta florística e estruturalmente. 

Tentando esboçar uma avaliação da importância dos fatores 
mencionados com relação à distribuição estrutural e florística da 
cobertura vegetal, e, ainda, sobre a influência do paleoclima na 
pedogênese e o reflexo sobre a vegetação do atual período 
interglacial, parece mais decisiva a afirmação de que formações 
florestais são mais bem associadas à acidentalidade do terreno e 
à irrigação natural do solo, enquanto as Formações da Savana, ao 
contrário, geralmente associam-se aos terrenos mais altos e mais 
suaves dos divisores de águas (RAMBO, 1956a). A distribuição 
florística é governada principalmente pelas temperaturas, que 
podem determinar endemismos e concentrações biodiversas. 
 
4.3.4.1 ─ Região da Savana 

A denominação fitogeográfica Savana para a vegetação 
campestre de toda a área em estudo é polêmica, considerando-se 
que alguns autores como Maack (1968), Waibel (1948a) e 
Wettstein (1904), citados por Maack, a classificaram como Estepe, 
reservando o termo Savana apenas para as formações típicas do 
cerrado do Brasil Central, que caracterizam algumas áreas, 
principalmente, nos municípios de Tibagi, Jaguariaíva, Sengés e 
circunvizinhanças. 

O projeto RADAMBRASIL considerou como Estepe apenas a 
vegetação gramíneo-lenhosa do extremo sul do Brasil (Campanha 
Gaúcha), fundamentando-se na ocorrência, ali, de dois períodos 
de repouso vegetativo: uma estacionalidade fisiológica em função 
do frio e outra, de causas diversas associadas à ação do vento e à 
ocorrência de seca episódica. 
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Esta opção contribui para a uniformização da nomenclatura 
internacional e considera a Campanha Gaúcha como vegetação 
homóloga da estepe do clima temperado. 

A palavra Savana é de origem indígena antilhana, de onde 
vem o nome “Habana” (FONT-QUER, 1970). É um tipo de 
vegetação frequente nos países tropicais, cujo clima comporta 
uma estação seca. Sua fisionomia dominante ou característica é 
um tapete graminoso (hemicriptofítico) acompanhado mais ou 
menos abundantemente de caméfitas e fanerófitas raquíticas. 

Muitos autores definem savana como sendo o tipo de 
vegetação caracterizado por dois estratos: um baixo, dominado 
por hemicriptófitas e caméfitas de folhas grandes e duras; e outro, 
formado de nanofanerófitas retorcidas, esparsas, de casca grossa 
e fendida. 

O termo Savana parece ter sido originalmente utilizado para 
denominar formações graminosas mais ou menos abundantes em 
árvores e arbustos da América do Sul (TROCHAIN, 1955). Oviedo 
y Valdez (1851) o teriam adotado para designar os “llanos” 
venezuelanos (SCHNELL, 1971). 

Por outro lado, este termo foi adotado para denominar as 
várias formações campestres neotropicais, formadas por um 
estrato de gramíneas cespitosas (hemicriptófitas) entremeado de 
caméfitas, geófitas e de elementos nano e mesofanerófitos, 
xeromorfos ou não, dispersos isoladamente ou em grupos. A 
denominação foi estendida aos “Campos do Brasil Meridional”, 
principalmente, em face à estacionalidade fisiológica da 
vegetação, caracterizando repouso vegetativo hibernal por ação 
do frio (Fig. 4.13). 

 

 
 
Nas Folhas estudadas, a Savana ocupa cerca de 26.000 km² e 

não define superfície contínua; compreende diversas áreas 
dispersas dentro das formações Montana e Alto-Montana da 
Região da Floresta Ombrófila Mista, em altitudes, geralmente, 
superiores a 800 m, em terrenos lixiviados, em geral aplainados, 
de constituição geológica heterogênea. Estas áreas de Savana e 
de Floresta Mista coexistem sob clima ombrófilo marcado pela 
ocorrência anual de período frio (Tm < 15oC) longo (4 a 6 meses), 
e quente (Tm > 20oC) curto (0 a 3 meses); mês mais frio junho ou 
julho (Tm = 11,8oC), mais quente janeiro ou fevereiro (Tm = 
20,4oC); meses menos chuvosos (Pm.mi = 87mm), abril, maio, 
junho ou agosto, e mais chuvosos setembro, outubro ou janeiro 
(Pm.mx. = 180 mm) (Fig. 4.12, 4.20 e Tab. 4.I). 

Distinguem-se na área três tipos fisionômicos de Savana, 
submetidos mais ou menos intensamente à ação antrópica: 
Savana Arbórea Aberta, Savana Parque e Savana Gramíneo-
Lenhosa. 

 
4.3.4.1.1 ─ Savana Arbórea Aberta 

Esta formação, com 290 km2 de área residual, abrange terrenos 
aplainados areníticos, principalmente nas proximidades de 
Itararé(SP), Campo Mourão (PR) e Jaguariaíva (PR). Compõe-se 

de agrupamentos isolados, identificados fisionomicamente pela 
ocorrência de um estrato aberto de nano e mesofanerófitas 
xeromórficas, sobre descontínuo tapete de plantas hemicriptófitas, 
caméfitas e geófitas, geralmente em disclímax por ação antrópica. 
O estrato superior é formado comumente por: Stryphnodendron 
adstringens (barbatimão), Anadenanthera macrocarpa (angico), 
Dimorphandra mollis (barbatimão-de-folha-miúda), Erytroxylum 
suberosum (mercúrio-do-campo), Copaifera langsdorffii (pau-óleo) 
e Aspidosperma tomentosum (peroba-do-campo). No estrato 
rasteiro, tem-se, frequentemente, a predominância de: 
Andropogon spp., Aristida spp., Briza spp., Poidium spp., 
Axonopus spp., Tristachya adustus (capim-limão) e representantes 
das liliáceas, amarilidáceas, iridáceas e compostas. 

 
4.3.4.1.2 ─ Savana Parque 

A Savana Parque pode ter origem antrópica ou natural. A derivada 
do antropismo ocorre indiscriminadamente, caracterizando o 
disclímax do fogo (RAWITSCHER, 1944), instrumento de ação 
seletiva empregado pelo homem para renovação de pastos 
nativos. O parque natural, correlacionado, normalmente, a 
ambientes especiais, apresenta grande uniformidade florística e 
fitofisionômica. Constitui-se de poucas espécies com muitos 
indivíduos macro, meso ou nanofanerófitos, xeromórficos ou não, 
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distribuídos isoladamente ou em pequenos grupos, formando 
estrato esparso sobre um tapete contínuo de hemicriptófitas, 
geófitas e caméfitas. 

Esta formação ocupa maior superfície nas Folhas SH.22 Porto 
Alegre e parte das folhas SH.21 Uruguaiana e SI.22 Lagoa Mirim, 
ocorrendo apenas pequena área (88,0 km2), ao sul de Lages (SC) 
(em altitude acima de 1.000 m), em terrenos aplainados a 
ondulados do Juracretáceo (vide 1 ─ Geologia). 

A Araucaria angustifolia apresenta esmagadora dominância no 
estrato das fanerófitas, ocorrendo isolada ou em grupos esparsos, 
consorciada a outros elementos da Floresta Ombrófila Mista 
circunvizinha. O tapete gramíneo-lenhoso é constituído 
basicamente por Andropogon lateralis (capim-caninha), misturado 
a outras gramíneas cespitosas e rizomatosas e a alguns 
representantes das ciperáceas, bem como a plantas das famílias: 
Liliaceae, Amarylidaceae, Iridaceae e Compositae (TEIXEIRA et 
al., 1986). 

No extremo sudoeste da área, nos municípios de Palmeira das 
Missões, Santa Rosa e circunvizinhanças, ocorriam extensões de 
Savana Parque, da qual ainda há relictos. Rambo (1956a) 

denominou de Parque de Timbó (Ateleia glazioviana) a faixa que 
se iniciava na bacia do Ijuí e acompanhava a orla sul da Floresta 
Estacional Decidual do rio Uruguai, penetrando pelos campos 
gramíneo-lenhosos. O timbó, geralmente acompanhado de 
Schinus polygamus (bugre) e Helietta longifoliata (canela-de-
veado), povoava pioneiramente os campos, partindo da Floresta 
Estacional Decidual e dos capões, misturando-se, frequentemente, 
à Araucaria angustifolia e a outros elementos da Floresta 
Ombrófila Mista, nos terrenos mais elevados. 

 
4.3.4.1.3 ─ Savana Gramíneo-Lenhosa (Campos) 

No planalto, em altitudes geralmente superiores a 800 m, a 
Floresta Ombrófila Mista é interrompida por formações campestres 
de variadas dimensões. Estes campos, que compreendem cerca 
de 26.000 km2, são conhecidos pelo nome dos locais onde se 
encontram, podendo-se distinguir quatro grupos, de acordo com a 
origem geológica dos solos, a que nem sempre corresponde uma 
diferenciação fitofisionômica notável (Fig. 4.14): 

 

 

 
─ “Campos de Curitiba/São José dos Pinhais (PR), Tijucas do Sul 
(PR), Campo Largo (PR) e Castro (PR)”: inseridos na Região da 
Floresta Ombrófila Mista mais próxima da Região da Floresta 
Ombrófila Densa, associam-se principalmente a sedimentos do 
Quaternário antigo (Formações Guabirotuba e Alexandra); 
─ “Campos de Mafra (SC), Ponta Grossa/Tibagi/Jaguariaíva (PR) 
e Itararé (SP)”: estão inseridos na Região da Floresta Ombrófila 
Mista e ocorrem em solos originários de sedimentos do 
Neopaleozoico (Formações Furnas, Ponta Grossa e Itararé) (vide 
1 – Geologia); 
─ “Campos de Guarapuava/Pinhão (PR), Palmas (PR/SC), 
Abelardo Luz (SC), Campo Erê (SC/PR), Campos Novos (SC), 
Curitibanos (SC), Matos Costa (SC), Irani (SC) e de Lages (SC)”: 
inseridos na Região da Floresta Ombrófila Mista, correlacionam-
se, principalmente, aos derrames ácidos do Mesozoico, com 
aproximadamente 65% de sílica (vide 1 – Geologia); 
─ “Campos de Palmeira das Missões e Sarandi (RS)”: ocorrem 
correlacionados ao arenito Tupanciretã (Terciário). Estes campos 
situam-se abaixo de 800 m de altitude, apresentando florestas-de-
galeria e capões dominantemente constituídos pelas espécies 
características da Floresta Estacional Decidual. 

Em função do grau de interferência antrópica e das 
características locais do ambiente, a Savana Gramíneo-Lenhosa 
pode apresentar duas nuanças fisionômicas distintas: nos campos 
onde prevalece um tapete de elementos hemicriptofíticos 
cespitosos e baixos, além de geófitos rizomatosos intercalados de 
caméfitas, predominam representantes das Gramineae, 
Cyperaceae, Leguminoseae e Verbenaceae. A estes campos 
interpõem-se outros, constituídos, em menor escala, por aqueles 
elementos já referidos, aos quais associam-se, principalmente, as 
caméfitas Baccharis spp., Eryngium spp., Vernonia spp. e a geófita 
Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas), cuja proliferação 
nos campos parece correlacionar-se ao pisoteio do gado e à 
intensificação do antropismo sobre as savanas. 

Araújo (1978) publicou uma relação de espécies 
características dos primitivos campos do Rio Grande do Sul. A 
maioria dos gêneros citados ainda ocorre hoje com bastante 
frequência na área de estudo, destacando-se: Andropogon, 
Aristida, Elyonurus, Erianthus, Panicum, Paspalum, Schizachyrium 
e Trachypogon. 

A forma de dispersão do Andropogon lateralis (capim-
caninha), talvez o capim dominante nos campos primitivos, sugere 
uma diferenciação climática entre o planalto e o extremo sul rio-
grandense. No planalto, distribui-se abundante e uniformemente e 
chega a participar com 70 a 90% da composição – nos solos 
húmicos da área de Itaimbezinho (RS) e serra do Oratório (SC), 
estima-se em 90 a 95% a ocorrência deste capim) –, ocorrendo 
indistintamente em todos os ambientes, possivelmente em face 
das elevadas precipitações e reduzida evapotranspiração. Nas 
posições mais meridionais, esta espécie limita-se aos ambientes 
muito úmidos, depressões, margens de banhados ou sedimentos 
do Quaternário, provavelmente porque nestes ambientes se fazem 
menos intensos o pastoreio e as queimadas. É o que se verifica, 
por exemplo, no Rio Grande do Sul, entre Uruguaiana e a Barra do 
Quaraí, onde o capim-caninha imprime uma fisionomia de campos 
paleáceos. Nas coxilhas de solos rasos e litólicos, a espécie torna-
se bastante rara, fato que talvez possa ser atribuído ao excessivo 
calor, à elevada evapotranspiração e à baixa umidade relativa do 
ar, em face da irregular distribuição das chuvas de verão na 
Campanha Gaúcha (SMITH; WASSHAUSEN; KLEIN, 1981, 1982a 
e b). 

Outros elementos importantes das paisagens campestres são 
os capões, geralmente arredondados, e as florestas-de-galeria, as 
quais, partindo das nascentes de água e dos riachos, coalescem 
para constituir, frequentemente, amplas e irregulares faixas 
florestais. Ainda hoje são observados inúmeros destes 
agrupamentos fanerofíticos, muito deles residuais, em geral 
constituídos de elementos da Floresta Ombrófila Mista. Somente 
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nos campos do sudoeste (área de Palmeira das Missões, Sarandi 
e adjacências) predominam espécies da Floresta Estacional 
Decidual. Apuleia leiocarpa (grápia) e Patagonula americana 
(guajuvira) caracterizam a composição desses capões e florestas-
de-galeria em cujas bordas a Ataleia glazioviana (timbó) se 
adensa para invadir e colonizar áreas gramíneo-lenhosas. 

Os capões e florestas-de-galeria constituídas por elementos 
da Floresta Ombrófila Mista têm as orlas compostas por espécies 
mais heliófitas, principalmente Calyptranthes concinna (guamirim-
ferro), Sebastiania klotzschiana (branquilho), Lithraea brasiliensis 
(pau-de-bugre), Schinus terebinthifolius (aroeira), Ilex spp. (erva-
mate, congonha, caúna), Podocarpus lambertii (pinheiro-bravo), 
Drimys brasiliensis (casca-d’anta). Para o centro destes 
agrupamentos florestais, encontram-se as espécies menos 
exigentes em luz ou com outros tipos hormonais, como: Ocotea 
pretiosa (canela-sassafrás), Tabebuia alba (ipê-amarelo), Prunus 
sellowii (pessegueiro-bravo), Capsicodendron dinisii (pimenteira), 
Ocotea porosa (imbuia), Blepharocalyx salicifolius (murta), 
Matayba elaeagnoides (camboatá-bravo) e Araucaria angustifolia. 

Na maioria dos capões, o solo acha-se revestido por um 
tapete de gramíneas rizomatosas (geófitas), principalmente das 
espécies Axonopus compressus (grama-tapete-da-folha-larga) e 
Pseudochinolaena palystachya (pastinho-do-mato). 

Embora muito lentos e frequentemente paralisados ou 
retardados em face do antropismo, operam-se nos campos, 
naturalmente, no ciclo pedológico atual, processos sucessionais 
das espécies, sempre em correspondência com os parâmetros 
locais do ambiente. 

Klein (1960) explica que “os campos são invadidos por 
associações arbustivas e arbóreas bastante características, 
formando assim o início de uma sere, que tende para as 
associações mais evoluídas das formações típicas da Araucária, 
que, porém, por sua vez, também são substituídas pelas 
associações da mata pluvial, que melhor correspondem ao ciclo 
climático atual”. 

As principais direções sucessionais da vegetação do planalto 
meridional brasileiro, segundo o autor acima citado (Fig. 4.15), 
ilustram esta exposição. 

Na história destas Savanas, podem-se identificar três fases de 
antropização, tendo-se em vista sua utilização, uma das quais 
primitiva, incipiente, caracterizada por fisionomia mais natural, na 
qual a vegetação apresenta-se rústica e bem desenvolvida, com 
uma flora bem mais complexa, dominando gregarismos de 
espécies lignificadas, pouco ou nada palatáveis, da qual há 
poucos remanescentes. A alteração dos campos operou-se 
paulatinamente, com a multiplicação dos rebanhos e a difusão das 
queimadas para aproveitamento da rebrota. A fase seguinte é 
marcada pela intensificação do manejo e melhoramento dos 
pastos, objetivando aumentar a sua lotação, que caía 
sensivelmente. Segundo Maack (1968), caía de 1 alqueire (2,48 
ha) a 2 alqueires por cabeça para 4 alqueires por cabeça nos 
“Campos Gerais” e de 0,5 a 1 alqueire/cabeça para 1 a 2 
alqueires/cabeça nos “Campos de Guarapuava e Palmas”. Esta 
queda da capacidade de suporte dos campos ocorria justamente 
quando os rebanhos tendiam a aumentar por força das 
necessidades do consumo. O fogo continuava rotineiro à 
renovação dos pastos, embora os campos periodicamente 
queimados estivessem em acelerada lixiviação, com os solos cada 
vez mais aluminizados e menos férteis (pH oscilando entre 3,5 e 
4,8). Sem as queimadas, ocorre regressão das pastagens ao 
estado primitivo, endurecidas e impregnadas de sílica. Dentre as 
espécies responsáveis pela regressão dos campos ao estágio 
primitivo, Araújo (1978) apresenta: Andropogon lateralis (capim-
caninha), Aristida spp. (barba-de-bode), Elyonurus spp. (capim-
limão) e Paspalum spp. A partir desta fase, intensificam-se as 
técnicas e procedimentos, objetivando a valorização dos pastos, 
incrementando-se a propagação de espécies mais adequadas, 
resistentes ao frio e ao intenso pisoteio, selecionando-se e 
plantando-se espécies estivais e hibernais, tais como: Pennicetum 
clandestinum (capim-kikuyu), Axonopus spp., Paspalum spp., 
Buchloe dactyloides (capim-búfalo), Holcus lanatus (capim-
lanudo), Lollium spp. (azevém), Digitaria decumbens (pangola), 
Avena spp. (aveia), etc. A esta fase sobreveio a atual, marcada 

pela intensificação do uso dos campos para agricultura, 
estimulada por fatores como: a facilidade de mecanização das 
atividades agrícolas nas áreas campestres, dominantemente 
aplainadas; a adoção de técnicas adequadas ao melhoramento 
dos solos, com a sistematização do uso de fertilizantes e 
defensivos agrícolas; o custo comparativamente baixo das terras 
de campo, consideradas de inferior qualidade; o incremento do 
consumo de alimento no mercado mundial, viabilizando maiores 
investimentos na agricultura, etc. Assim sendo, o trigo e a soja 
invadiram os campos, acompanhados principalmente do milho, do 
arroz e da batatinha, substituindo as pastagens, ao lado dos 
reflorestamentos de Pinus spp. e Eucalyptus spp. 

 

 
 
Atualmente, tornou-se difícil reconstituir a composição natural 

original dos campos, face a todas estas formas de manejo, 
ocupação e uso. Foi observado que as queimas periódicas e o 
pisoteio do gado desestimulam o desenvolvimento das espécies 
cespitosas (capins) e favorecem as rizomatosas (gramas), 
geralmente muito mais frequentes e adaptadas. 

A adaptação das plantas dos campos às condições climáticas 
históricas e atuais é uma das muitas questões da ecologia regional 
ainda por ser pesquisada com profundidade. Importante trabalho 
neste sentido é o publicado por Rachid-Edwards (1956), citado por 
Ferri (1971). A autora menciona um grupo de plantas da Savana 
(cerrado e campos) do sul do Brasil, munidas de dispositivos 
protetores contra a seca e a ação das queimadas. Dentre estes 
dispositivos, cita um tipo de “envoltório de pontos vegetativos 
denominado túnica, cuja função é comparável aos catafilos 
protetores de gemas dormentes”. 
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Xilopódios, bulbos, rizomas, etc. são sistemas subterrâneos 
que também asseguram maior resistência às espécies frente às 
inclemências ambientais (TAUBERT, 1895 apud FERRI, 1971 e 
PLIGER, 1901 apud RACHID-EDWARDS, 1956). 

Dentre as espécies tunicadas, tem-se: o capim barba-de-bode 
(Aristida pallens), o sapé (Imperata brasiliensis), Eristachya 

leiostachya, grama-das-pedras (Paspalum carinatum), além de 
outras. São providas de túnica, espécies de diversas famílias de 
plantas dos campos: das gramíneas, das ciperáceas, das 
iridáceas, das filicíneas, bromeliáceas, eriocauláceas e 
veloziáceas, etc. (BOUILLENSE et al., 1930). 
 

 
4.3.4.1.4 – Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Savana (espécies determinadas e organizadas pelo Prof. Dr. Roberto M. Klein) 
 

Formações  
 

Nomes científicos Arbórea Aberta 
(Sa) 

Parque 
(Sp) 

Gramíneo-Lenhosa 
(Sg) 

Anacardiaceae 
   

Lithraea brasiliensis L. March.  X X X 
Lithraea molleoides (Vell.) Engler  X  X 
Schinus lentiscifolius L. March.  X X X 
Schinus molle L.  X X 
Schinus polygamus (Cas.) Cabrera    X 
Schinus terebinthifolius Raddi   X X 
Schinus weinmannifolius Mart. ex Engler  X  X 
Tapirira guianensis Aubl.  X  X 

Annonaceae 
   

Rollinia rugulosa Schlecht.    X 
Rollinia silvatica (St. Hil.) Mart.    X 

Apocynaceae 
   

Aspidosperma camporum M. Arg.  X   
Aspidosperma tomentosum Mart.  X   

Aquifoliaceae 
   

Ilex amara (Vell.) Loes.    X 
Ilex brevicuspis Reiss.  X  X 
Ilex chamaedryfolia Reiss.    X 
Ilex dumosa Reiss.   X X 
Ilex microdonta Reiss.   X X 
Ilex paraguariensis St. Hil.    X 
Ilex pseudobuxus Reiss.    X 
Ilex theezans Martius    X 

Araliaceae 
   

Didymopanax vinosum (Cham. et Schlecht.) E. March.  X   
Oreopanax fulvum E. March.    X 

Araucariaceae 
   

Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Ktze.   X X 

Bignoniaceae 
   

Jacaranda puberula Cham.    X 
Tabebuia alba (Cham.) Sandw.    X 

Boraginaceae 
   

Cordia ecalyculata Vell.    X 
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud.    X 
Patagonula americana L.   X 

Canellaceae 
   

Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni   X X 

Caryocaraceae 
   

Caryocar brasiliense Camb.  X   

Celastraceae 
   

Maytenus evonymoides Reiss.    X 
Maytenus glaucescens Reiss.    X 
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss.    X 
Plenckia populnea Reiss.  X  X 

Clethraceae 
   

Clethra scabra Pers.    X 
Clethra uleana Sleumer    X 

Combretaceae 
   

Terminalia argentea Mart. & Zucc.  X   
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Compositae 
   

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabr.    X 
Dasyphyllum tomentosum (Spr.) Cabr. var.  multiflorum (Baker) Cabrera    X 
Dasyphyllum tomentosum (Spr.) Cabr. var.  tomentosum   X 
Gochnatia polymorpha (Less. Cabrera subsp.     
Ceanothifolia (Less.) Cabrera    X 
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera subsp.  floccosa Cabrera    X 
Piptocarpha angustifolia Dusén    X 
Piptocarpha macropoda Baker    X 
Vernonia diffusa Less. var.  macrocephala Hieron.   X 
Vernonia discolor (Spr.) Less.    X 

Cunoniaceae 
   

Lamanonia cuneata (Camb.) O. Kuntze  X   
Lamanonia speciosa (Camb.) L. B. Smith    X 
Weinmannia humilis Engler    X 
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Seringe   X 

Cyatheaceae 
   

Alsophila campestrium Sehnem    X 
Alsophila serrae Sehnem    X 
Alsophila villosa (H.B.K.) Desv.    X 
Lophosoria quadripinnata (Gmelin)  C. Chr.    X 
Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon    X 

Elaeocarpaceae 
   

Crinodendron brasiliense Reitz & Smith    X 
Sloanea lasiocoma K. Schum.    X 
Sloanea monosperma Vell.    X 

Erythroxylaceae 
   

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O. E. Schulz  X   
Erythroxylum deciduum St. Hil.    X 
Erythroxylum myrsinites Mart.  X   
Erythroxylum suberosum St. Hil.  X  X 

Euphorbiaceae 
   

Sapium glandulatum (Vell.) Pax    X 
Sebastiania brasiliensis Spreng.    X 
Sebastiania klotzschiana Muell. Arg. var.  klotzschiana   X 
Sebastiania schottiana Muell. Arg.    X 

Flacourtiaceae 
   

Banara tomentosa Clos    X 
Casearia decandra Jacq.    X 
Casearia lasiophylla Eichl.    X 
Casearia abliqua Spreng.    X 
Casearia sylvestris Sw.   X 
Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichl.    X 

Guttiferae 
   

Kielmeyera coriacea Mart.  X   

Icacinaceae 
  X 

Citronella congonha (Mart.) Hovard    X 
Citronella paniculata (Mart.) Howard    X 
Villaresia cuspidata Miers    X 

Lauraceae 
   

Cinnamomum glaziovii (Mez) Kosterm.    X 
Cinnamomum sellowianum (Nees) Kosterm.    X 
Cinnamomum vesiculosum (Nees) Kosterm.    X 
Cryptocarya aschersoniana Mez   X 
Nectandra grandiflora Nees   X 
Nectandra lanceolata Nees   X 
Nectandra megapotamica Mez   X 
Ocotea acutifolia (Nees) Mez   X 
Ocotea brachybotra (Meissn.) Mez    X 
Ocotea cordata (Meissn.) Mez    X 
Ocotea gurgelii Vattimo    X 
Ocotea indecora Schott.    X 
Ocotea lanceolata Nees   X 
Ocotea macropoda (H.B.K.) Mez    X 
Ocotea porosa (Nees) L. Barroso    X 
Ocotea pretiosa (Nees) Mez   X 
Ocotea puberula Nees   X 
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Ocotea pulchellla Mart.  X  X 
Ocotea spixiana (Nees) Mez   X 
Persea venosa Nees et Mart. ex Nees    X 
Phoebe amoena (Nees) Mez   X 

Leguminosae 
   

Albizia polycephala (Benth.) Killip    X 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan    X 
Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan  X X  
Andira humilis Mart. ex Benth.  X   
Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.    X 
Ateleia glazioviana Baill.   X X 
Copaifera langsdorffii Desf.  X   
Dalbergia violacea (Vog.) Malme  X   
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong    X 
Erythrina crista-galli L.   X 
Machaerium kuhlmannii Hoehne  X   
Machaerium cf.  multifoliatum Ducke  X  X 
Mimosa scabrella Benth.    X 
Mimosa taimbensis Burk.    X 
Plathymenia foliolosa Benth.    X 
Stryphnodendronn barbadetiman (Vell.) Mart.  X X  
Sweetia elegans (Vog.) Benth.  X X  

Lythraceae 
   

Lafoensia nummularifolia St. Hil.  X  X 

Malpighiaceae 
   

Byrsonima coccolobaefolia H.B.K.  X X  

Meliaceae 
   

Cedrela fissilis Vell.    X 
Guarea macrophylla Vahl subsp.     
Tuberculata (Vell.) Penn.    X 
Trichilia elegans A. Juss    X 

Myrsinaceae 
   

Rapanea ferrugineae (R. & P.) Mez   X 
Rapanea umbellata (Mart.ex A. DC.) Mez    X 
Rapanea wettsteinii Mez ex char.    X 

Myrtaceae 
   

Blepharocalyx salicifolius (H.B.K.) Berg var. longipes (Berg) Legrand   X X 
Blepharocalyx salicifolius (H.B.K.) Berg var. longipes (Berg) Legrand 
Forma catharinae Legrand  

  
X 

 
X 

Calyptranthes concinna DC.var. concinna X X X 
Calyptranthes concinna DC. var.  paulistana Legr.    X 
Campomanesia adamantium (Camb.) Berg  X  X 
Campomanesia aurea Berg var.  aurea X  X 
Campomanesia cambessedeana Berg  X  X 
Campomanesia eugenioides (Camb.) Legr.    X 
Campomanesia hirsuta Gardn.    X 
Campomanesia xanthocarpa Berg var.  xanthocarpa   X 
Eugenia pluriflora DC.   X 
Eugenia pyriformis Camb.    X 
Eugenia uniflora L.  X X 
Feijoa sellowiana Berg   X X 
Gomidesia palustris (DC.) Legr.   X X 
Gomidesia sellowiana Berg   X X 
Myrceugenia bracteosa (DC.) Legr. var. australis Legr.    X 
Myrceugenia bracteosa (DC.) var.     
Seriato pedunculata (Kiaersk.) Legr.    X 
Myrceugenia bracteosa (DC.) Legr. var.     
Fuliginea (Berg) Legr.    X 
Myrceugenia euosma (Berg) Legr.   X X 
Myrceugenia glaucescens (Camb.) Legr.  et Kaus.    X 
Myrceugenia nothorufa Legr. var.  nothorufa   X 
Myrceugenia ramboi Legr.    X 
Myrceugenia regnelliana (Bberg) Legr. et Kaus. var. dubia Legr.    X 
Myrceugenia regnelliana (Berg) Legr. et Kaus. var. regenelliana   X 
Myrceugenia rufescens (DC. Legr. et Kaus. Var. alegrensis Legr.    X 
Myrcia anomala Camb.    X 
Myrcia arborescens Berg    X 
Myrcia bombycina (Berg) Kiaerk    X 
Myrcia breviramis (Berg) Legr.    X 
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Myrcia calumbaensis Kiaersk.    X 
Myrcia castrensis Berg    X 
Myrcia dictyophleba (Berg) Legr.    X 
Myrcia elaeodendra DC.   X 
Myrcia hatschbachii Legr.    X 
Myrcia lajeana Legr.    X 
Myrcia laruotteana Camb. var.  australis Legr.    X 
Myrcia laruotteana Camb. var . laruotteana   X 
Myrcia leptoclada DC.   X 
Myrcia microcarpa Camb.    X 
Myrcia multiflora (Lam.) DC. var. multiflora   X 
Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. var.  obtecta   X 
Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. var.  alternifolia (Berg) Legr.    X 
Myrcia ramulosa DC. var.  microsiphonata (Legr.) Legr.   X 
Myrcia richardiana Berg var.  fenzliana (Berg) Legr.   X 
Myrcia rostrata DC. var.  rostrata   X 
Myrcia rostrata DC. for.  Gracilis (Berg) Legr.    X 
Myrcia rupicola Legr.    X 
Myrcia sosias Legr.    X 
Myrcia torta DC.   X 
Myrcia venulosa DC.   X 
Myrcianthes gigantea (Legr.) Legr.    X 
Myrciaria cuspidata Berg  X  X 
Myrciaria delicatula (DC.) Berg   X X 
Myrciaria dichotoma Legr.    X 
Myrciaria tenella (DC.) Berg    X 
Myrciaria trunciflora Berg    X 
Myrrhinium loranthoides (Hook. et Arn.)  Burr.   X X 
Neomitranthes maria-aemiliae (Legr.) Legr.    X 
Pseudocaryophyllus fulvescens (Mart. ex DC.) Berg    X 
Pseudocaryophyllus sericeus Gom.    X 
Psidium australe Camb.    X 
Psidium cinereum Mart. ex DC. var.  cinereum   X 
Psidium cinereum Mart. ex DC. var. incanescens (Mart. ex DC.) Legr.  X  X 
Psidium cinereum Mart. var.  paraguariae Legr. X  X 
Psidium cattleianum Sab.   X 
Psidium luridum (Spr.) Burr.  X  X 
Psidium pubifolium Burr.  X  X 
Psidium rigidum (Berg) Burret    X 
Psidium spathulatum Mattos    X 
Siphoneugena reitzii Legr.    X 
Siphoneugena widgreniana Berg    X 

Palmae 
   

Butia eriosphatha (Mart.ex Drude) Beccari    X 
Trithrinax brasiliensis Wendl.    X 

Podocarpaceae 
   

Podocarpus lambertii Kl.   X X 

Rhamnaceae 
   

Colletia exserta Klot. & Reisseck  X  X 
Rhamnus sphaerosperma Sw. var . pubescens (Reisseck) M. C. 
Johnston  

 
X 

  
X 

Scutia buxifolia Reisseck  X  X 

Rosaceae 
   

Prunus sellowii Koehne    X 
Quillaja brasiliensis Mart.  X  X 

Rubiaceae 
   

Guettarda uruguensis Cham. & Schlecht.    X 

Rutaceae 
   

Fagara kleinii Cowan    X 
Fagara rhoifolia (Lam.) Engler var.  rhoifolia   X 

Salicaceae 
   

Salix humboldtiana Kunth    X 

Sapindaceae 
   

Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk.    X 
Allophylus guaraniticus (St. Hil.) Radlk.    X 
Matayba elaeagnoides Radlk.    X 
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Saxifragaceae 
   

Escallonia farinacea St. Hil.    X 
Escallonia montevidensis Cham.    X 

Simaroubaceae 
   

Picramnia parvifolia Engler    X 

Solanaceae 
   

Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don    X 
Solanum sanctae-catharinae Dunal    X 

Styracaceae 
   

Styrax acuminatus Pohl    X 
Styrax camporum Pohl  X  X 
Styrax ferrugineus Nees et Mart  X   
Styrax latifolius Pohl  X   
Styrax leprosus Hooker et Arnott    X 

Symplocaceae 
   

Symplocos celastrina Mart.    X 
Symplocos glanduloso-marginata Hoehne    X 
Symplocos itatiaiae Wawra ex char.    X 
Symplocos lanceolata (Mart.) A. DC.    X 
Symplocos laxiflora Benth.    X 
Symplocos nitens (Pohl) Benth.    X 
Symplocos nitidiflora Brand.    X 
Symplocos pentandra (Mattos) Occoh.    X 
Symplocos tenuifolia Brand.    X 
Symplocos uniflora (Pohl) Benth.    X 
Symplocos uruguensis Brand.     

Theaceae 
   

Laplacea fruticosa (Schrader) Kubuski    X 
Ternstroemia brasiliensis Camb.    X 

Thymelaeaceae 
   

Daphnopsis racemosa Griseb.  X X 

Tiliaceae 
   

Luehea divaricata Mart.    X 

Verbenaceae 
   

Aloysia virgata (Ruiz et Pav.) A. L. Juss.    X 
Cytharexylum solanaceum Cham.    X 
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke    X 

Vochysiaceae 
   

Qualea cordata Spreng.    X 
Qualea multiflora Mart.  X   
Vochysia emarginata (Vahl) Poir    X 
Volchysia magnifica Warm.    X 
Vochya tucanorum Mart.  X  X 

Winteraceae 
   

Drimys brasiliensis Miers   X X 
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4.3.4.2 – Região da Floresta Ombrófila Densa 

A conceituação da Floresta Pluvial Tropical é antiga. Evoluiu, 
passando por Schimper (1903), Tansley e Chipp (1926) e Richards 
(1952), dentre outros. Porém, a designação Floresta Ombrófila 
Densa é de Ellenberg e Müeller-Dombois (1965/1966). Incluída no 
novo sistema de classificação fisionômico-ecológica da vegetação 
mundial proposto à UNESCO, foi por ela adotado, com algumas 
alterações, em 1973. 

A Floresta Ombrófila Densa é característica da faixa 
intertropical de pluviosidade elevada e, em geral, uniformemente 
distribuída, durante o ano. 

Na área, tem-se uma faixa continental irregular definida pelos 
paralelos de 24o00’ a 28o00’S, situada entre o planalto e o mar, 
com suas planícies estreitas cortadas por rios divagantes e suas 
encostas íngremes de vales estreitos e profundos. 

Esta paisagem heterogênea, sob certo ponto de vista, 
apresenta caráter uniforme que a individualiza e a define como 
uma extensão da Região da Floresta Ombrófila Densa cujo “core” 
encontra-se na costa leste brasileira, entre os estados da Bahia e 
de São Paulo (Fig. 4.16). 

 

 

 
 
Esta classe de formação, de característica intertropical, aqui 

em zona extra-tropical, é constituída de fanerófitas em geral com 
brotos foliares sem proteção à seca (VELOSO; GÓES-FILHO, 
1982). Sua ocorrência na Folha é, fundamentalmente, uma função 
das elevações costeiras do Brasil meridional. O oceano funciona 
como centro originário de frentes quentes e úmidas; e a Serra do 
Mar, como anteparo e agente ascensional das massas de ar. 

O estado atmosférico geral determina para a área um clima 
tropical úmido, sem período seco e com médias térmicas nunca 
inferiores a 15oC (exceto nas altitudes maiores), podendo-se 
registrar mais de 200 dias anuais com médias iguais ou superiores 
a 20oC, nas áreas mais baixas e mais setentrionais (Tab. 4.II). 

Assim posicionada, esta região compreende aproximadamente 
44.000 km², com diversas formações geológicas, principalmente, 
do embasamento do Pré-Cambriano e sedimentos do Quaternário 
(vide 1 – Geologia). As altitudes mostram variações desde, 
praticamente, o nível do mar até cotas superiores a 1.500 m (Fig. 
4.17). 

Enquadrada na série Dryades de Martius, esta floresta é 
também conhecida como Pluvisilva, Mata Pluvial, Floresta 
Sempre-verde, Mata Perenifólia Costeira, Mata Higrófila, Floresta 
Atlântica, etc. Constitui a classe de vegetação mais pujante, 
heterogênea e complexa do sul do país. Suas condições 
ambientais, similares àquelas das florestas equatoriais, favorecem 

o desenvolvimento de uma multiplicidade de formas de vida com 
grande força vegetativa e alto volume de biomassa. A acentuada 
concorrência pela ocupação do espaço reflete o caráter heliófito 
da grande maioria das espécies componentes dos estratos 
superiores da floresta. Esta, em geral multiestratificada, responde 
claramente com suas nuanças estruturais às variações do 
ambiente. Grande número de elementos meso e macrofanerófitos 
densificam os estratos superiores com suas copas sempre-verdes, 
criando ambiente propício ao desenvolvimento de vegetais 
esciófitos ou umbrófitos, nano e microfanerófitos, epífitos terrícolas 
e arborícolas, lianas lenhosas, caméfitas, etc. 

Este harmonioso conjunto de formas de vida, integrante do 
ecossistema, constitui multissecular laboratório natural de 
transformação energética e de produção de biomassa, com a co-
participação de todos os parâmetros do ambiente. 

A Floresta Ombrófila Densa da área, apesar de guardar, sob 
muitos aspectos, grande similaridade com aquela intertropical, 
dela difere sensivelmente. Nota-se significativa redução numérica 
das espécies características das formações, quando se alcançam 
latitudes mais meridionais. Espécies que demonstram relativa 
indiferença às mudanças de altitude na faixa equatorial ou 
subequatorial mostram preferência ou são limitadas, aqui, a níveis 
altimétricos mais baixos. 
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Veloso e Góes-Filho (1982), referindo-se à florística da 

Floresta Ombrófila Densa, citam alguns exemplos, como Talauma 
spp. e vicariantes homólogos do gênero Vochysia, limitados a 
níveis de altitudes cada vez mais baixos, quando ocorrem em 
latitudes progressivamente mais meridionais. 

Certas espécies características das planícies e áreas 
submontanas, em território paulista e paranaense, não 
ultrapassam o paralelo da cidade de Garuva (SC); outras, 
amplamente representadas nas formações Aluvial e das Terras 
Baixas, não ocorrem ou são raras nas áreas submontanas ou 
montanas mais distantes do mar. Estas observações remetem à 
“zonação fitoclimática” estabelecida com base no comportamento 
das médias térmicas mensais das várias estações meteorológicas 
da área (Fig. 4.18). 

A seguir, tem-se uma tipificação e a expressão atual da 
Floresta Ombrófila Densa, compartimentada em cinco (5) 
formações: 
 
4.3.4.2.1 ─ Floresta Aluvial 

O conceito desta formação é estabelecido em função da 
ocorrência de rios, com suas planícies e terraços sedimentares 
recentes, sujeitos a inundações periódicas. Por conceito, esta 
cobertura vegetal multiestratificada é constituída, dominantemente, 
por fanerófitas de crescimento rápido (madeira de baixa 
densidade), alto porte e forma característica. Na submata, é 
grande o número de nano e microfanerófitas, plantas jovens das 
espécies dos estratos superiores, macrófilas esciófitas, 
pseudolianas, lianas, bromeliáceas e aráceas, principalmente, nos 
ambientes mais quentes e úmidos. 

Estas planícies, em face de suas características mais 
favoráveis às atividades agrícolas, receberam com prioridade 
maior índice ocupacional, nelas se instalando cidades, povoados e 
vilas, com seus campos de agricultura e pastagens, suas 
indústrias madeireiras e de aproveitamento de outros recursos 
naturais. Em consequência, atualmente, pouco resta da primitiva 
formação florestal. As áreas remanescentes perfazem 
aproximadamente 150 km², mostrando-se, às vezes, destituídas 
de determinados elementos, alteradas e entremeadas de 
agrupamentos vegetais secundários e exóticos. 

Preservados naturalmente, em razão das limitações que os 
terrenos encharcados impõem ao tradicional uso da terra, os 
agrupamentos remanescentes testemunham o grande número de 
espécies que podem ser arroladas na caracterização das 
associações da Floresta Aluvial, algumas com destaque pela 
dominância e outras pela exclusividade e frequência. Assim, têm-
se nos estratos superiores as espécies: Alchornea triplinervea 
(tapiá-guaçu, tanheiro), Brosimum lactescens (leiteiro), Ficus 
organensis (figueira-de-folha-miúda), Ficus insipida (figueira-
branca, figueira-purgante), Cariniana estrellensis (estopeira), 
Pouteria venosa (guacá-de-leite), Talauma ovata (baguaçu), 

Tabebuia umbellata (ipê-da-várzea) e Tabebuia cassinoides 
(caxeta, ipê-do-brejo), esta última não ultrapassando a latitude de 
Joinville (SC); nos estratos inferiores: Euterpe edulis (palmiteiro), 
Marlierea tomentosa (guarapurana), Gomidesia spectabilis 
(guaramirim-vermelho), Mollinedia spp. (pimenteiras), Psychotria 
spp. (grandiúvas-d’anta), Geonoma gamiova (palheira) e plantas 
herbáceas altas, macrofoliadas, tais como Heliconia velloziana 
(bico-de-papagaio ou caeté-banana) e Calathea sp. (caeté), que 
densificaram a submata (KLEIN, 1980). 

 

 
 
Os agrupamentos de vegetação secundária, diversamente 

desenvolvidos, ocupam grandes áreas, ressaltando-se as 



 679

seguintes espécies, pela abundância e pioneirismo com que 
participam no processo sucessional natural, tendente a constituir 
novo clímax florestal: Baccharis spp. (vassouras), Rapanea 
ferruginea (capororoca), Miconia cinamomifolia (jacatirão-açu), 
Psychotria longipes (caxeta), Mimosa bimucronata (maricá), 
Cecropia adenopus (imbaúba), Inga spp. (ingás) e Alchornea 
triplinervea (tanheiro) (KLEIN, 1980). 

Os terrenos desta planície são intensamente cultivados, em 
certos casos, mediante drenagem artificial. Atualmente, os 
extensos bananais implantados na bacia do Ribeira e outros rios 
do litoral paulista podem ser estimados em 200 km². Em território 
catarinense, os grandes canaviais estimados em 100 km² 
ultrapassam os limites da planície aluvial, estendendo-se por 
terraços e terrenos de origem fluviomarinha. Apresentam 
distribuição generalizada por todas as planícies aluviais as 
pastagens e as culturas de arroz, feijão, milho e mandioca. 
 
4.3.4.2.2 ─ Floresta das Terras Baixas 

Conceitualmente, a Floresta das Terras Baixas está 
correlacionada a terrenos pouco acima do nível do mar (altitude 
até 30 m). Constitui cobertura vegetal de alto porte (até 30 m), com 
grande número de espécies de rápido crescimento (madeira de 
baixa densidade). Na submata, pouco densa, são comuns macro e 
mesofanerófitas jovens. Há relativa escassez de palmeiras, lianas 
e epífitas vasculares, exceto nos ambiente mais úmidos, onde 
estes elementos podem se tornar abundantes (UNESCO, 1973). 

Na área, tem-se uma planície de origem fluviomarinha em 
forma de franja, com largura variada (1 km em Solemar e 80 km na 
baixada de Iguape (SP)), estendendo-se desde a praia ao sopé 
das escarpas. Esta planície, estreitada entre o mar e as serras, é 
interrompida ocasionalmente por morros isolados ou conjuntos de 
colinas, esporões das encostas abruptas, lagoas, leitos fluviais, 
etc. Mostra-se suave ondulada, com deficiência de drenagem, 
entrecortada de riachos e córregos divagantes. 

O revestimento vegetal apresenta peculiaridades que o 
distinguem de outras formações, tanto pelo aspecto fisionômico 
geral, reflexo principalmente de problemas edáficos, quanto em 
razão da dominância e exclusividade com que certas espécies ali 
ocorrem. Neste particular, não se deve descartar a influência de 
variações climáticas correlacionadas às mudanças de altitude e 
latitude, conforme sugerem dados meteorológicos regionais. A 
porção mais setentrional da planície apresenta até 200 dias anuais 
com média > 20oC, enquanto na parte sul observam-se, 
aproximadamente, 150 dias com essa temperatura, em média. Na 
planície, não se registram médias mensais iguais ou inferiores a 
15oC, a exemplo do que pode ocorrer nas áreas montanhosas 
próximas. 

A floresta na área de estudo, divergindo do conceito geral da 
formação, é de certo modo pouco exuberante, de médio porte 
(com 15 a 20 m de altura), uniforme na sua estrutura e fisionomia, 
repetindo-se, com monotonia, praticamente as mesmas espécies 
por toda a sua extensão. As nuanças locais ocorriam, conforme 
atestam os agrupamentos remanescentes, em função de fatores 
edáficos, principalmente relacionados ao excesso de água. 

As áreas residuais da Floresta das Terras Baixas são, aqui, 
estimadas em 2.900 km2, distinguindo-se dois tipos fundamentais 
de agrupamentos: 
─ aqueles estabelecidos em terrenos mais bem drenados 
(terraços), onde dominam, geralmente, as seguintes espécies nos 
estratos superiores: Tapirira guianensis (cupiúva), Nectandra rigida 
(canela-garuva), Ficus organensis (figueira-de-folha-miúda), 
Ocotea aciphylla (canela-amarela) e Myrcia glabra (guamirim-
ferro); nos estratos inferiores: Guarea macrophylla (catiguá-
morcego), Pera glabrata (seca-ligeiro), Guatteria dusenii (cortiça) e 
Psychotria kleinii (grandiúva-d’anta);  
─ os agrupamentos sujeitos a longos períodos de inundação 
apresentam, normalmente, dominância de outras espécies. 
Destacam-se entre as macro e mesofanerófitas: Calophyllum 
brasiliense (olandi), Alchornea triplinervea (tanheiro), Manilkara 
subcericea (maçaranduba), Pouteria lasiocarpa (guapeva) e 
Andira anthelminthica (pau-angelim). Deve-se ressaltar, aqui, a 
ocorrência de um estrato de epífitas terrícolas, constituído por 
grande número de indivíduos de Bromelia antiacantha (banana-do-

mato) e Nidularium innocentii (gravatá) (VELOSO; KLEIN, 1961 e 
KLEIN, 1979 e 1980). 

Historicamente, a atividade antrópica nesta formação 
permaneceu incipiente por longo tempo. A Serra do Mar se 
constitui sempre num sério obstáculo aos intercâmbios do litoral 
com o interior, influindo decisivamente na forma de ocupação, 
exploração e uso das terras, principalmente nos estados do 
Paraná e São Paulo, onde ocorrem os maiores agrupamentos 
florestais residuais contínuos. Em Santa Catarina, a Serra do Mar 
desaparece como muralha dificilmente superável, viabilizando não 
somente a circulação inter-regional, mas também a interiorização 
das influências marítimas. Isto ocorre através de uma série de 
pequenas serras e agrupamentos montanhosos (Formações 
Montana e Submontana) desmembrados da Serra do Mar, cuja 
dissecação se tornou possível principalmente graças à menor 
resistência das rochas, à orientação e à natureza das estruturas 
(vide 1 ─ Geologia e 2 ─ Geomorfologia). 

Só ultimamente a ocupação e o uso da planície vêm se 
processando de modo efetivo e acentuado, mediante a 
implantação de canaviais, pastagens, reflorestamentos e outras 
culturas, bem como pelo surgimento de novas vias de acesso ao 
mar, principalmente em função da intensa urbanização na faixa 
das praias, com seus balneários e áreas de lazer. 

Os agrupamentos de vegetação secundária, apesar de na sua 
maioria mostrarem-se menos exuberantes do que aqueles das 
planícies aluviais, apresentam semelhanças florísticas, 
fisionômicas e estruturais. 
 
4.3.4.2.3 ─ Floresta Submontana 

O conceito de Floresta Submontana, assim como Montana e Alto-
Montana, é estabelecido considerando-se diferenças 
fitofisionômicas estruturais e florísticas, resultantes de variações 
latitudinais e altimétricas inerentes a determinada região florestal. 
As características geomorfológicas e edáficas (por exemplo: grau 
de declividade e profundidade de solo) devem exercer grande 
influência no desenvolvimento destas formações vegetais. 
Entretanto, as variações de latitude, bem como as altimétricas, são 
fundamentais na compartimentação dos elementos florísticos 
característicos das formações, concluindo-se que cada uma delas 
corresponde a uma faixa de clima análogo, descendente no 
sentido norte-sul (VELOSO; GÓES-FILHO, 1982). 

Os ambientes da Formação Submontana são definidos, nesta 
área, entre as altitudes aproximadas de 30 a 400 m, formando 
uma faixa muito irregular, cuja largura varia desde alguns 
quilômetros até mais de 150 km. Estende-se desde Santos (SP) a 
Paulo Lopes (SC). Suas maiores larguras ocorrem nos vales dos 
rios Ribeira e Itajaí-Açu, correlacionadas a formações geológicas 
menos resistentes à erosão. A intensidade dos processos erosivos 
resultou em uma paisagem movimentada, de altitudes modestas, 
cujos vales se insinuam profundamente para o interior, por entre 
conjuntos de serras, outeiros ou colinas, resultantes do 
esfacelamento local da Serra do Mar (vide 1 ─ Geologia e 2 ─ 
Geomorfologia). 

Através deste relevo moderado, porém acidentado, ocorre a 
interiorização das influências climáticas marítimas, tão 
majestosamente refletidas, no passado, pela exuberante Floresta 
Ombrófila Densa, hoje residual. Por aqui, também penetrou a ação 
antrópica que, evoluindo igualmente do litoral, colonizou os 
terrenos mais favoráveis, galgando para o interior do continente, 
seguindo a rede hidrográfica. 

Contrastando com esta fisionomia, há trechos da costa onde 
as formas acantiladas da Serra do Mar, revelando a maior rigidez 
das rochas constituintes, formam verdadeiros paredões com 
inclinações de vertentes de até 80º. Aí, tem-se um natural 
estrangulamento da Floresta Ombrófila Densa com várias 
formações fitoecológicas comprimidas entre o mar e o planalto. 

A Formação Submontana, pelas suas características 
ambientais (relevo mais suave, solos mais profundos e sem 
problemas de hidromorfismo, etc.), é destituída daquelas 
limitações observadas nas Formações Montana, Alto-Montana e 
das Terras Baixas. 

A floresta, conforme observou-se nos agrupamentos 
remanescentes, estimada em 5.500 km², exibia um estrato 
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superior com altura entre 30 e 35 m, com dominância das 
macrofanerófitas: Ocotea catharinensis (canela-preta), Sloanea 
guianensis (laranja-do-mato), Alchornea triplinervia (tanheiro), 
Cryptocarya aschersoniana (canela-fogo), Nectandra rigida 
(canela-garuva), Aspidosperma olivaceum (peroba-vermelha) e 
Virola oleifera (bicuíva). Nos estratos dominados, ressaltam-se as 
seguintes meso, micro e nanofanerófitas: Euterpe edulis (palmito), 
Rheedia gardneriana (bacoparí), Geonoma gamiova (palha), 
Mollinedia spp. (pimenteiras), Psychotria suterella (grandiúva-
d’anta, café-d’anta) (VELOSO; KLEIN, 1957 e KLEIN, 1979, 1980). 

Como produto da atividade antrópica, observam-se nesta 
formação grandes áreas revestidas pela vegetação secundária em 
distintos estágios de desenvolvimento. Em geral, são 
agrupamentos mais pujantes e complexos, mostrando 
composição, estrutura e fisionomia não bem definidas. Isto ocorre 
principalmente em face da melhor qualidade da terra, da 
diversificação de idade dos povoamentos, do grau de degradação 
do solo e da ampla concorrência interespecífica estabelecida na 
ocupação geral do espaço. Dentre as espécies importantes na 
caracterização das associações secundárias mais desenvolvidas 
podem-se citar: Tibouchina spp. (jacatirões, quaresmeiras), 
Cecropia adenopus (imbaúba), Hieronyma alchorneoides 
(licurana), Rapanea ferruginea (capororoca), Miconia spp. 
(pixiricas), Schizolobium parahyba (guapuruvu). 

De modo geral, pode-se definir também, na Formação 
Submontana desta região, duas áreas distintas quanto à atividade 
antrópica; a porção setentrional (costa paulista e paranaense), 
com dominância de paisagens mais naturais, e a porção 
meridional (costa catarinense), onde as fisionomias são totalmente 
antrópicas. Na primeira, observam-se amplos agrupamentos 
florestais primitivos, pouco alterados e misturados à vegetação 
secundária de permeio a bananais, que se alastram dos vales 
para as encostas, como a principal cultura local. Desenvolvem-se 
também culturas de Thea sinensis (chá-da-índia) e atividades 
agropastoris, porém em menor escala. A última área é típica de 
policultura em pequenas propriedades. Os canaviais, abundantes 
nas planícies, disputam espaço com os bananais nas áreas 
submontanas de menores altitudes, até onde o clima os favorece. 
 
4.3.4.2.4 ─ Floresta Montana 

Esta formação também tem seu conceito correlacionado às 
variações latitudinais e altimétricas (VELOSO; GÓES-FILHO, 
1982). 

Enquadrada na faixa definida pelas cotas dos 400 e 1.000 m, 
a Formação Montana compreende o alto das encostas litorâneas e 
das vertentes de bacias hidrográficas que interiorizam 
profundamente as influências marítimas. Estas, paulatinamente 
atenuadas à medida que atingem altitudes e longitudes maiores, 
retratam-se em paisagens caracteristicamente menos tropicais. 

As paisagens montanas dispõem-se em áreas irregulares e 
mais ou menos descontínuas, pelos terrenos ora movimentados 
do embasamento, ora mais suaves e sedimentares do 
Permocarbonífero. Constituem faixa de largura variada, em geral, 
bordejando o planalto, na periferia da Floresta Ombrófila Mista, 
onde se individualizam algumas Áreas de Tensão Ecológica. 
Ocorre também em agrupamentos isolados, dispersos pelos topos 
de pequenos conjuntos de serras do complexo cristalino, no 
domínio da Formação Submontana (vide 1 – Geologia). 

Vista panoramicamente, a Floresta Montana mostra grande 
uniformidade fisionômico-estrutural. As suas nuanças locais são 
reflexos da variação dos parâmetros ambientais, repetidos 
sucessivamente por toda a sua extensão. Comparada à Floresta 
Submontana, a Montana distingue-se pela menor exuberância e 
baixa expressão florística, provavelmente, em função dos solos, 
em geral, mais rasos, do clima mais frio (aparecendo um período 
com médias térmicas menores que 15oC) e da menor umidade 
geral do ambiente, no qual o relevo e a altitude desempenham 
ponderável papel. 

Tem-se, em geral, uma floresta mais frondosa de estrato 
superior com até 30 m de altura quando o relevo, não 
extremamente íngreme, favorece o desenvolvimento de solos mais 
profundos. 

Nas áreas de relevo mais conservado, naquelas sujeitas aos 
ventos frios das altitudes planálticas e/ou naqueles terrenos 
íngremes dos costões abruptos mais próximos ao mar, onde se 
evidenciam alguns problemas edáficos, a floresta apresenta-se 
mais baixa e aberta, entremeada de touceiras de Merostachys 
multiramea (taquara-lisa), Chusquea spp. e Aulonemia spp. (carás 
ou taquarís) (KLEIN, 1979 e 1980). 

Klein (op.cit.), comparando a vegetação das formações 
submontana e montana, no vale do rio Itajaí, conclui afirmando 
que: “quase a metade das espécies tropicais não ocorrem no alto 
vale, verificando-se uma diminuição, principalmente, nas famílias 
das Orquidáceas e Broméliáceas”. Esta redução numérica das 
espécies deve-se, segundo o autor, a dois aspectos fundamentais: 
a) o maior afastamento da costa, aliado às altitudes maiores, 
impedindo o desenvolvimento de espécies muito sensíveis ao frio; 
b) a ocorrência de barreiras geográficas impostas pelo relevo à 
dispersão florística. 

Como exemplo de espécies muito frequentes nas Formações 
Submontana e Aluvial e que se tornam raras ou ausentes nas 
áreas montanas, principalmente, acima de 600 m, tem-se: a 
Sloanea guianensis (laranjeira-do-mato), Euterpe edulis (palmito), 
Cecropia spp. (imbaúbas), Bathysa meridionalis (macuqueiro ou 
henrique-doido) e Schizolobium parahyba (guapuruvu). Estas e 
outras espécies características de clima mais tropical, 
desenvolvem-se muitas vezes em áreas mais frias no abrigo da 
submata. Quando isto ocorre, o desmatamento ou a retirada 
seletiva de madeira, ao invés de permitir o adensamento dos 
palmeirais, como acontece, por exemplo, em ambientes quentes, 
promove sua total eliminação pela exposição ao frio. 

Uma das características mais marcantes da Formação 
Montana é sua abundância em Lauraceae. Veloso (1962), 
referindo-se a este aspecto, escreveu que “o gênero Ocotea 
(Lauraceae) empresta à Formação uma homogeneidade não 
igualada por nenhuma floresta latifoliada brasileira”. A partir desta 
constatação é importante ressaltar que o manejo das 
comunidades de lauráceas talvez seja a melhor vocação da 
Formação Montana. 

Klein (1979, 1980) descrevendo a floresta das encostas do alto 
vale do Itajaí, confirma a predominância das canelas sobre as 
demais espécies, ressaltando o valor sociológico da Ocotea 
catharinensis (canela-preta) e da Ocotea pretiosa (canela-
sassafrás), constituintes fundamentais dos estratos superiores. 

Reitz, Klein e Reis (1978) realçam o valor da Ocotea 
catharinensis, distinguindo-a como “característica e exclusiva da 
mata pluvial da encosta, onde apresentava vasta e expressiva 
dispersão.... torna-se rara ou mesmo ausente nas planícies”. 

Pesquisas de campo efetuadas pelo Projeto RADAMBRASIL 
demonstraram a grande dominância da Ocotea catharinensis 
também nas reservas florestais paulistas e paranaenses, 
principalmente, na Formação Montana. 

De modo geral, tem-se com maior frequência a seguinte 
composição florística ao longo da Formação Montana: entre as 
macro e mesofanerófitas, dos estratos superiores: Ocotea 
catharinensis (canela-preta), Cryptocarya aschersoniana (canela-
fogo), Copaifera trapezifolia (pau-óleo), Aspidosperma olivaceum 
(peroba-amarela), Pouteria torta (guapeva), Ocotea pretiosa 
(canela-sassafrás); entre as meso, micro e nanofanerófitas 
(estratos dominados): Actinostemon concolor (pau-rainha), 
Guatteria australis (cortiça), Sorocea bonplandii (carapicica-de 
folhas-miúdas) e Psychotria suterella (café-d’anta). 

As áreas remanescentes são estimadas em 10.900 km2, na 
sua grande maioria constituídas por reservas estaduais. Estas, 
embora consideradas como “florestas protetoras”, mostram 
frequentes sinais de intervenção humana. 

Observam-se amplas superfícies extremamente 
movimentadas, com fortes pendentes destituídas da sua cobertura 
florestal original e submetidas aos processos erosivos. Estas áreas 
ostentam vegetação secundária precariamente desenvolvida, onde 
se registra a esmagadora dominância de Imperata brasiliensis 
(capim-sapé) e Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas). 

Os agrupamentos mais generalizados de vegetação 
secundária são normalmente constituídos pelos jacatirões 
(Tibouchina pulchra e Miconia cinnamomifolia) acompanhados da 
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Hieronyma alchorneoides (licurana) e indivíduos jovens de 
diversas espécies características do clímax florestal montano. 

As áreas atualmente cultivadas são pouco expressivas, 
dominando os terrenos abandonados ao pousio. Observa-se a 
maior frequência de policultura de subsistência (milho, feijão e 
mandioca). Há ocorrência de culturas isoladas de Thea sinensis 
(chá-da-índia) e alguns reflorestamentos de Pinus spp. e 
Eucaliptus spp. 
 
4.3.4.2.5 ─ Floresta Alto-Montana 

A determinação desta formação inclui o conhecimento dos efeitos 
do “clima de altitude” sobre a cobertura vegetal. 

A Floresta Alto-Montana situa-se acima das máximas altitudes 
atingidas pela Formação Montana (VELOSO; GÓES-FILHO, 
1982). Esta área corresponde à chamada “floresta nuvígena, mata 
nebular ou de neblina”, quase sempre associada a solos litólicos. 
Situa-se, fracionada, nos ápices dos conjuntos orográficos, em 
ambientes constantemente saturados de umidade, acima de 1.000 
m de altitude, posições onde, geralmente, ocorre um período de 
temperaturas médias inferiores a 15oC, durante o ano. 

Existem aproximadamente 374 km2 deste tipo florestal, em 
geral pouco estratificado, úmido, denso, uniforme, baixo (entre 5 e 
10 m de altura), normalmente constituído de indivíduos tortuosos, 
abundantemente ramificados, nanofoliados, de folhas endurecidas, 
revestidos de epífitos, musgos e hepáticas. A umidade relativa do 
ar é alta, entretanto, no solo, geralmente exíguo, a água é menos 

preservada, escorrendo para as formações mais baixas, onde 
alimentam aquíferos e permanecem mais longamente à disposição 
das plantas e, em certos casos, influenciam negativamente o 
desenvolvimento florestal. 

As comunidades constituintes dos agrupamentos florestais, em 
geral, com grande dominância de Mirtáceas e Aquifoliáceas, são 
praticamente desprovidas de Aráceas, Bromeliáceas e 
Orquidáceas. Caracterizam-se normalmente, pelos seguintes 
elementos: Eugenia pluriflora (jaboticaba-do-campo), E. obtecta 
(guamirim), Siphoneugena reitzii e Myrceugenia euosma 
(cambuís), Ilex microdonta (caúna), I. theezans (congonha), 
Drimys brasiliensis (casca-d’anta), Clethra scabra (guaperê, carne-
de-vaca), Tibouchina sellowiana (quaresmeira), etc. (KLEIN, 1979, 
1980). 

Os aglomerados arbóreos ocorrem sob a forma de capões e 
pequenas matas-de-galeria, associados aos ambientes mais 
favoráveis, entremeados por touceiras de Chusquea sp. (carás, 
caratuvas) e Merostachys multiramea (taquara-lisa), que povoam 
os campos litólicos de altitudes (Refúgios). 

A ação antrópica é pouco expressiva, limitada às áreas mais 
acessíveis e/ou protegidas das frentes frias, geralmente, aquelas 
voltadas para o planalto ou constituindo vales interiores. 
Registram-se, ocasionalmente, algumas queimadas, 
desenvolvidas a partir dos campos altomontanos, geralmente 
classificados como refúgios ecológicos. 
 

 
 
4.3.4.2.6 – Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Floresta Ombrófila Densa (espécies determinadas e organizadas pelo Prof. Dr. 

Roberto M. Klein). 
 

Formações  

Nomes científicos 
 

Aluvial 
(Da) 

Terras Baixas 
(Db) 

Submontana 
(Dm) 

Montana 
(Dm) 

Alto-Montana 
(Dl) 

Anacardiacea      

Lithraea brasiliensis L. March.   X   X 
Schinus terebinthifolius Raddi   X   X 
Tapirira guianensis Aubl.   X X   

Annonaceae 
     

Annona cacans Warm. Var.       
Glabriuscula R. E. Fries  X X X   
Duguetia lanceolata St. Hil.   X X X  
Guateria australis St. Hil.  X X X X  
Guateria dusenii R. E. Fries  X X    
Guateria neglecta R. E. Fries     X X  
Guateria parviflora R. E. Fries   X X   
Guateria salicifolia R. E. Fries    X X   
Porcelia macrocarpa (Warm.) R. E. Fries    X   
Rollinia exalbida (Vell.) Mart.  X X X X  
Rollinia rugulosa Schlecht.    X X  
Rollinia sericea R. E. Fries  X X X X  
Rollinea silvatica (St. Hil.) Mart.    X X  
Xylopia brasiliensis Spr.    X X  

Apocynaceae 
     

Aspidosperma australe Muell. Arg.  X X X X  
Aspidosperma olivaceum Muell. Arg.  X X X X  
Aspidosperma ramiflorum Muell. Arg.    X X  
Aspidosperma subincanum Mart var.  tomentosum Muell.  Arg.    X X  
Peschiera affinis (Muell. Arg.) Miers   X X   
Peschiera australis (Muell. Arg.) Miers   X X   
Peschiera catharinensis (DC.) Miers  X X   
Peschiera hystrix (Steud.) DC.    X X  
Rauvolfia sellowii Muell. Arg.   X X  

Aquifoliaceae 
     

Ilex brevicuspis Reiss.    X X X 
Ilex dumosa Reiss.   X X X X 
Ilex kleinii Edwin    X X X 
Ilex microdonta Reiss     X X 
Ilex paraguariensis St. Hil.    X X X 
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Ilex pseudobuxus Reiss.  X X    
Ilex taubertiana Loes.     X  
Ilex theezans Martius   X X X X 

Araliaceae 
     

Dendropanax cuneatum (DC.) Decne. & Planch     X  
Didymopanax angustissimum E. March.    X X  
Didymopanax micranthum Marchal     X  
Didymopanax morototonii (Aubl.) Decne.    X X  
Oreopanax capitatum (Jacq.) Decne. & Planch.    X X  
Oreopanax permixtum E. March     X X 

Araucariaceae 
     

Araucaria angustifolia (Bertol.) O Ktze.    X X  

Bignoniaceae 
     

Cybistax antisyphilitica Mart.  X X X   
Jacaranda micrantha Cham.   X X X  
Jacaranda puberula Cham.   X X X X 
Tabebuia alba (Cham.) Sandw.    X X X 
Tabebuia avellanedeae Lor. ex Griseb.    X X  
Tabebuia cassinoides (Lam.) DC.   X    
Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.    X X  
Tabebuia pulcherrima Sandw.   X    
Tabebuia umbellata (Sond.) Sandw.  X X X X  

Bombacaceae 
     

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns    X X  
Spirotheca rivieri (Decne) Ulbr.   X X X  
Spirotheca passifloroides Cuatr.   X X X  

Boraginaceae 
     

Cordia ecalyculata Vell.    X X  
Cordia scabrida Mart.   X X   
Cordia sellowiana Cham.  X X X   
Cordia silvestris Fresen  X X X X  
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud.    X X  

Burseraceae 
     

Protium kleinii Cuatr.    X X  

Canellaceae 
     

Capsicodendron dinisii (Schwacke Occhioni)    X X  

Caprifoliaceae 
     

Sambucus australis Cham. & Schlecht.   X X X  

Caricaceae 
     

Jacaratia spinosa (Aubl.) DC.  X X X   

Celastraceae 
     

Maytenus alaternoides Reiss.   X X X  
Maytenus aquifolium Mar.   X X  
Maytenus boaria Mol.    X X  
Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reiss.     X  
Maytenus muelleri Schwacke    X X  

Chloranthaceae  
     

Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq  X X X   

Chrysobalanaceae 
     

Hirtella hebeclada Moric.    X X  
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch    X   

Clethraceae 
     

Clethra scabra Pers.   X X X X 
Clethra uleana Sleumer     X X 

Combretaceae 
     

Buchenavia kleinii Exell  X X X X  
Terminalia reitzii Exell     X  

Compositae 
     

Dasyphyllumm spinescens (Less.) Cabr.     X X 
Piptocarpha angustifolia Dusén     X X 
Piptocarpha axilaris (Less.) Baker   X X X  
Piptocarpha organensis Cabrera    X X X 
Piptocarpha pannosa Baker    X   
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Piptocarpha regnellii (Schz. Bip.) Cabrera    X X  
Piptocarpha tomentosa Baker   X X X  
Vernonia densiflora Gardner     X  
Vernonia diffusa Less. var . macrocephala Hieron.    X X  
Vernonia discolor (Spr.) Less.     X  
Vernonia petiolaris DC.   X X  
Vernonia puberula Lessing   X X   
Vernonia quinqueflora Less.    X X  
Vernonia regnelii (Schz. Bip.) Cabrera    X X  

Cunoniaceae 
     

Lamanonia speciosa (Camb.) L. B. Smith    X X X 
Weinmannia discolor Gardner   X    
Weinmannia humilis Engler     X X 
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Seringe  X X X X X 

Cyatheaceae 
     

Alsophila acantha Sehnem    X   
Alsophila arbuscula Presl   X    
Alsophila armata (Sw.) Presl   X X   
Alsophila atrovirens (Langsd. & Fisch.) Presl   X X   
Alsophila corcovadensis (Raddi) C. Chr.    X X  
Alsophila impressa Fée   X   
Alsophila kleinii Sehnem   X X   
Alsophila leucolepis Mart.   X X   
Alsophila miquelii Ktze.    X   
Alsophila nigrescens (Hook.) Sehnem    X X  
Alsophila nitida Ktze.    X X  
Alsophila phalerata Mart.    X X  
Alsophila plagiopteris Mart.     X  
Alsophila proceroides Rosenst.    X   
Alsophila radens Mett.   X X   
Alsophila reitzii Sehnem    X   
Alsophila serrae Sehnem     X  
Cyathea feei Glaz   X   
Cyathea gardneri Hook.    X X  
Cyathea hirtula Mart.    X   
Cyathea schanschin Mart.   X X   
Cyathea vestita Mart.    X X   
Dicksonia sellowiana (Presl) Hooker    X X X 
Hemitelia capensis (L.) Kaulf.     X  
Lophosoria quadripinnata (Gmelin) C. Chr.     X  
Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon   X X X  
Nephelea sternbergii (Pohl) Tryon   X X   

Elaeocarpaceae 
     

Sloanea garckeana K. Schum.   X X X  
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.  X X X X  
Sloanea lasiocoma K. Schum.   X X X X 
Sloanea monosperma Vell.    X X X 

Erythroxylaceae 
     

Erythroxylum ambiguum Peyritsch   X X X  
Erythroxylum amplifolium (Mart.) O. E. Schultz   X X  

X 
 

Erythroxylum argentinum O.E.Schulz var. argentinum  X    
Erythroxylum argentinum O.E.Schulz var. calophyllum O. E. 
Schulz  

  
X 

 
X 

  

Erythroxylum catharinense Amaral Jr.    X X  
Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E.Schulz     X  
Erythroxylum cuspidifolium Mart.   X X   
Erythroxxylum deciduum St. Hil.  X X X   
Erythroxylum myrsinites Mart.  X  X   

Euphorbiaceae 
     

Actinostemon concolor (Spreng.) Muell.Arg.  X X X X  
Alchornea iricurana Cas X X X X  
Alchornea sidifolia Muell. Arg.     X  
Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell. Arg.  X X X X  
Aparisthmium cordatum Muell. Arg.   X X   
Croton celtidifolius Baill.     X X 
Croton macrobothrys Baill.    X   
Hieronyma alchorneoides Fr. Allem.  X X X X  
Kleinodendron riosulense Smith & Downs    X X  
Maprounea brasiliensis St.. Hil.    X   
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Margaritaria nobilis L. F.  X X   
Pachystroma longifolium (Nees) J. M. Johnston    X X  
Pausandra morisiana (Casar.) Radlk.   X X   
Pera ferruginea (Schott) Muell. Arg.    X X  
Pera glabrata (Schott) Baill.  X X X X  
Pera obovata Baill.   X X X X 
Richeria australis Muell. Arg.  X X    
Sapium glandulatum (Vell.) Pax  X X X X X 
Sebastiania argutindens Pax & Hoffm.   X X   
Sebastiania brasiliensis Spreng.  X X X X  
Sebastiania klotzschiana Muell. Arg. var . klotzschiana X X X X X 
Sebastiania schottiana Muell. Arg.  X     
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl.  X X X X  

Flacourtiaceae 
     

Banara parviflora (Gray) Benth.     X X  
Casearia catharinensis Sleumer    X X  
Casearia decandra Jacq.  X X X X X 
Casearia obliqua Spreng.    X X X 
Casearia sylvestris Sw. X X X X X 
Xylosma glaberrimum Sleumer   X X   
Xylosma prockia (Turcz.) Turcz.    X X  

Guttiferae 
     

Calophyllum brasiliense Camb.   X    
Clusia criuva Camb.   X X X  
Rheedia gardneriana Tr. & Pl.   X X X X  

Humiriaceae 
     

Vantanea compacta ( Schnitzl.) Cuatr.    X X  

Icacinaceae 
     

Citronella paniculata (Mart.) Howard   X X X X 

Lauraceae 
     

Acrodiclidium parviflorum Mez   X   
Aiouea acarodematifera Kosterm.    X   
Aiuea saligna Meissn.   X X X  
Aniba firmula (Nees) Mez X X X X  
Cinnamomum amoenum (Nees) Kost.     X  
Cinnamomum australe Vattimo   X X   
Cinnamomum glaziovii Mez   X X  
Cinnamomum hatschbachii Vattimo      X 
Cinnamomum riedelianum Kosterm.    X X  
Cryptocarya aschersoniana Mez   X X X 
Cryptocarya moschata Nees & Mart.    X X  
Cryptocarya saligna Mez   X   
Endlicheria paniculata (Spr.) Macbr.  X X X X  
Licaria reitzkleiniana Vattimo    X   
Nectandra grandiflora Nees   X X X 
Nectandra lanceolata Nees X  X X X 
Nectandra leucantha Nees   X   
Nectandra leucothyrsus Meissner  X X X   
Nectandra megapotamica Mez X X X X X 
Nectandra appositifolia Nees   X   
Nectandra pichurim Mez X X X   
Nectandra rigida Nees X X X X  
Ocotea aciphylla (Nees) Mez  X X X  
Ocotea acutifolia (Nees) Mez    X  
Ocotea bicolor Vattimo    X   
Ocotea catharinensis Mez  X X X  
Ocotea corymbosa (Meissn.) Mez     X X 
Ocotea grandis Mez   X X  
Ocotea kuhlmannii Vattimo   X X X  
Ocotea lanata (Meissn.) Mez   X X X  
Ocotea lanceolata Nees    X  
Ocotea laxa (Nees) Mez   X   
Ocotea organensis (Meissn.) Mez     X  
Ocotea phillyraeoides (Nees) Mez   X   
Ocotea porosa (Nees) L. Barroso     X  
Ocotea pretiosa (Nees) Mez  X X X  
Ocotea prolifer Mez    X  
Ocotea puberula Nees  X X X X 
Ocotea pulchella Mart.   X X X X 
Ocotea pulchra Vattimo    X X  
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Ocotea rubiginosa Mez X X X   
Ocotea silvestris Vattimo   X X X  
Ocotea teleiandra (Meissn.) Mez  X X X X  
Ocotea tristis Mart.   X X   
Persea alba Nees   X X X 
Persea major (Nees) Kopp     X X 
Persea racemosa (Vell.) Mez    X   
Persea venosa Nees et Mart. ex Nees   X X X X 
Phoebe glaziovii (Mez) Vattimo   X X X X 

Lecythidaceae 
     

Cariniana estrellensis (Raddi) Ktze.  X X X X  
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze  X X X   

Leguminosae  
     

Affonsea hirsuta Harms   X    
Affonsea juglandifolia St. Hil.   X    
Albizia austrobrasilica Burk.    X X  
Andira anthelmia (Vell.) Macbr.   X X   
Andira anthelminthica (Vog.) Benth.   X X X   
Andira fraxinifolia Benth.  X X X   
Bauhinia affinis Vogel   X X X  
Bauhinia candicans Benth.   X X   
Bauhinia forficata Link  X X X   
Bauhinia pruinosa Vog    X X  
Bauhinia rufa Steud.    X   
Calliandra selloi (Spreng.) Macbr.  X     
Calliandra tweedei Benth.  X     
Cassia ferruginea Schrad.  X  X X  
Cassia leptophylla Vog.    X X  
Cassia multijuga Rich.   X X X  
Cassia oblongifolia Vog.    X X X 
Cassia racemosa Mill.   X X   
Cassia verrugosa Vogel     X  
Centrolobium minus Presl.    X   
Centrolobium robustum (Vell.) Mart. ex Benth   X X   
Copaifera trapezifolia Hayne    X X  
Dahlstedtia pentaphylla (Taubert) Malme    X   
Dahlstedtia pinnata Malme    X   
Dalbergia brasiliensis Vogel    X X  
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong  X X X   
Erythrina falcata Benth.  X X X X X 
Erythrina speciosa Andr.   X X   
Holocalyx balansae Mich.    X   
Inga affinis DC.  X    
Inga barbata Benth.    X   
Inga edulis Mart.   X X   
Inga heterophylla Willd.   X X   
Inga luschnatiana Benth.   X    
Inga marginata Willd.  X X X X  
Inga sellowiana Benth.    X X  
Inga sessilis (Vell.) Mart.    X X X  
Inga striata Benth.   X X X  
Inga velutina  Mart. ex Benth.    X X  
Inga virescens Benth.     X  
Inga vulpina Mart. ex Benth.   X X   
Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth.   X X   
Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme   X X X  
Lonchocarpus leucanthus Burk.  X X X X  
Lonchocarpus muhlbergianus Hassler    X   
Lonchocarpus sericeus H.B.K.    X   
Lonchocarpus virgilioides Benth.  X  X   
Luetzelburgia reitzii Burk.     X  
Machaerium aculeatum Raddi  X X X X  
Machaerium nictitans (Vell.) Benth.    X   
Machaerium stipitatum Vogel   X X X  
Machaerium villosum Vog.    X   
Mimosa bimucronata (DC.) O. Ktze.  X X X   
Mimosa scabrella Benth.     X X 
Myrocarpus frondosus Fr. Allem.    X X  
Newtonia contorta (DC.) Burkart    X X  
Newtonia glaziovii (Harms) Burkart    X X  
Ormosia arborea Harms    X X  
Parapiptadenia rigida (Benth.) Bren.    X X  
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Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr.   X X X  
Piptadenia paniculata Benth.var. paniculata   X X  
Pithecellobium langsdorffii Benth.  X X X X  
Platymiscium floribundum Vog.   X X X  
Platymiscium nitens Vog.   X X   
Platymiscium praecox Mart. ex Benth.    X   
Poecilanthe parviflora Benth.   X X   
Pterocarpus violaceus Vog.  X X X   
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake  X X X   
Zollernia ilicifolia Vogel  X X X X  

Lythraceae 
     

Lafoensia pacari St. Hil. ssp. petiolata Koehne    X  

Magnoliaceae 
     

Talauma ovata St. Hil.  X X X X  

Malpighiaceae 
     

Bunchosia fluminensis Griseb.   X X   
Byrsonima ligustrifolia Juss.   X X   

Melastomataceae 
     

Huberia semiserrata DC.  X    
Miconia brasiliensis (Spreng.) Triana    X   
Miconia budlejoides Triana    X X  
Miconia cabuçu Hoehne    X   
Miconia cinerascens Miq. var. cinerascens  X X   
Miconia cinerascens Miq. var.  robusta Wurdack    

X 
 

X 
  

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naud.   X X   
Miconia cubatanensis Hoehne   X X X  
Miconia eichleri Cogn.    X X  
Miconia fasciculata Gardn. ssp. catharinensis Wurdack    X   
Miconia flammea Casar.    X   
Miconia jucunda (DC.) Triana   X X   
Miconia ligustroides (DC.) Naud.   X X X  
Miconia lymanii Wurdack    X X  
Miconia petropolitana Cogn.    X X  
Miconia rigidiuscula Cogn.   X X X  
Miconia sellowiana Naud.   X X X  
Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn.     X X 
Mouriri chamissoana Cogn.   X X X  
Tibouchina catharinensis Brade     X  
Tibouchina multiceps (Naud.) Cogn.   X    
Tibouchina pilosa Cogn.     X X 
Tibouchina pulchra (Cham.) Cogn.   X X X  
Tibouchina reitzii Brade     X X 
Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.     X X 
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.   X X   

Meliaceae 
     

Cabralea canjerana (Vell.) Mart. subsp.  canjerana X X X X  
Cedrela fissilis Vell.  X X X X  
Guarea macrophylla Vahl subsp.  tuberculata (Vell.) Penn.  X X X X  
Trichilia casarettii C. DC.   X X  
Trichilia claussenii A. DC.   X X  
Trichilia elegans A. Juss    X X  
Trichilia lepidota Mart. subsp.  schumanniana (Harms) Penn.    X   
Trichilia pallens C. DC.  X X X  
Trichilia pseudostipularis (A. Juss.) C. DC.    X   
Trichilia silvatica C. DC.  X X   

Monimiaceae 
     

Hennecartia omphalandra Poiss.    X X  
Mollinedia blumenaviana Perk.  X X X   
Mollinedia calodonta Perk.    X X  
Mollinedia chrysolaena Perk.    X X  
Mollinedia chrysophylla Perk.    X   
Mollinedia elegans Tul.    X X X 
Mollinedia floribunda Tul.  X X X   
Mollinedia howeana Perk.    X   
Mollinedia schottiana (Spreng.) Perk.  X X X X  
Mollinedia triflora (Spreng.) Tul.  X X X X  
Mollinedia uleana Perk.  X X X X  
Mollinedia warmingii Perk.   X X X  
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Moraceae 
     

Brosimum lactescens (S. Moore) C. C. Berg  X X X X  
Cecropia catharinensis Cuatr.   X    
Cecropia adenopus Mart.   X X   
Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.  X X X X  
Coussapoa schottii Miq.  X X X   
Ficus enormis (Martius ex Miquel) Miquel   X X   
Ficus glabra Vell.    X   
Ficus gomelleira Kunth et Bouché  X X X   
Ficus insipida Willdenow var.  adhatodaefolia (Schott ex  
Spreng.) M.   

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Ficus organensis (Miq.) Miquel  X X X X  
Ficus pertusa L.F.   X   
Ficus pulchella Schott ex Spreng.    X   
Pourouma acutiflora Trécul.    X   
Sorocea bonplandii (Baillon) Burger, Lanjow. & Boer  X X X X  

Myristicaceae 
     

Virola oleifera (Schott.) A. C. Sm.  X X X X  

Myrsinaceae 
     

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez  X X X   
Conomorpha peruviana A. DC.  X X   
Rapanea acuminata Mez   X X  
Rapanea ferruginea (R. & P.) Mez  X X X X 
Rapanea guianensis  Aubl.    X   
Rapanea intermedia Mez  X    
Rapanea lineata Mez    X X 
Rapanea megapotamica Mez   X X X 
Rapanea parvifolia (DC.) Mez  X    
Rapanea umbellata (Mart. ex A. DC.) Mez  X X X X  
Rapanea venosa (A. DC.) Mez  X    
Rapanea wettsteinii Mez ex Char.    X X X 

Myrtaceae 
     

Blepharocalyx picrocarpus Berg      X 
Britoa guazumaefolia (Camb.) Legrand   X  X  
Calycorectes australis Legrand var. australis X X X   
Calycorectes australis Legr. var.  impresso-venosa Legr.   X X X  
Calycorectes duarteanus Legr.    X   
Calycorectes riedelianus Berg var.  australis Legr.   X X   
Calycorectes sellowianus Berg     X  
Calyptranthes brasiliensis Spreng. var. mutabilis (Berg) Legr.  X     
Calyptranthes eugeniopsoides Kaus. et. Legr.  X X X X  
Calyptranthes grandifolia Berg var.  grandifolia X X X X  
Calyptranthes grandifolia Berg var.  rufa (Berg) Legr.    X X X 
Calyptranthes hatschbachii Legr.    X X  
Calyptranthes kleinii Legr.  X  X   
Calyptranthes lanceolata Berg var.  catharinensis Legr.   X X   
Calyptranthes lucida Mart. ex DC. var.  lucida X X X X  
Calyptranthes lucida Mart. ex DC. var. polyantha (Berg) Legr.  X X X X  
Calyptranthes obovata Kiaersk.   X X X  
Calyptranthes pileata Legr.     X  
Calyptranthes rubella (Berg) Legr.   X    
Calyptranthes rufa Berg     X  
Calyptranthes strigipes Berg   X X X  
Calyptranthes tricona Legr.    X X  
Calyptrogenia hatschbachii Legr.     X  
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. var. guaviroba   X X  
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. var. insulae Legr.    X   
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. var. itatiaiae Legr.  X X   
Campomanesia reitzeiana Legr.  X X X X  
Campomanesia rhombea Berg. var. rhombea    X X 
Campomanesia tenuifolia Berg    X   
Campomanesia xanthocarpa Berg var.  malifolia (Berg) Legr.   X X X  
Campomanesia xanthocarpa Berg var.  xanthocarpa X X X X X 
Eugenia bacopari Legr.   X X X  
Eugenia beaurepaireana (Kiaerk.) Legr.   X X X  
Eugenia brasiliensis Lam.   X X X  
Eugenia bresolini Legrand    X   
Eugenia brevipedunculata Kiaersk.    X   
Eugenia brevistila Legrand    X   
Eugenia burkartiana (Legr.) Legr.   X X X  
Eugenia caldensis Kiaersk.    X X  
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Eugenia catharinensis Legr.   X X X  
Eugenia ceraciflora Miq.   X X X  
Eugenia cereja Legr.    X X  
Eugenia convexinervia Legr.  X X X X  
Eugenia cycliantha Legrand   X    
Eugenia floscellus Legrand    X X  
Eugenia gardneriana Berg    X   
Eugenia glazioviana Kiaersk.     X  
Eugenia handroana Legr.    X X X 
Eugenia hiemalis Camb.    X   
Eugenia imaruensis Legrand    X X  
Eugenia involucrata DC.   X X  
Eugenia kleinii Legr. var.  kleini X X X X  
Eugenia lanosa Matt. & Legr.   X    
Eugenia lucida Camb.    X   
Eugenia magnifica Spreng.    X X  
Eugenia malacantha Legr.    X   
Eugenia mattosii Legr.    X   
Eugenia microcarpa Berg   X X X X 
Eugenia mooniana Gardn.    X X  
Eugenia multicostata Legr. var. multicostata X X X X  
Eugenia multicostata Legr. var.  octocostata Legr.    X   
Eugenia myrtifolia Camb.     X X 
Eugenia obovata Berg    X   
Eugenia pachyclada Legr.    X   
Eugenia pantagensis Berg     X  
Eugenia pluriflora DC.     X 
Eugenia prismatica Legr.     X X 
Eugenia pruinosa Legr.    X   
Eugenia pseudomalacantha Legr.    X   
Eugenia ramboi Legr.    X X  
Eugenia rostrifolia Legr.    X X  
Eugenia schadrackiana Legr.    X X  
Eugenia schuchiana Berg   X X X  
Eugenia sclerocalyx Legr. var. sclerocalyx    X  
Eugenia silvestris Berg   X    
Eugenia speciosa Camb.    X X  
Eugenia stictosepala Kiaersk. var.  melanogyna Legr.   X X X  
Eugenia stigmatosa DC.  X X   
Eugenia subavenia Berg   X X X  
Eugenia tristis Legr.   X X   
Eugenia umbelliflora Berg   X X   
Eugenia uniflora L.  X X X X X 
Eugenia verrucosa Legr.    X X  
Feijoa sellowiana Berg      X 
Gomidesia affinis (Camb.) Legrand var.  catharinensis Legr.    X X X 
Gomidesia affinis (Camb.) Legrand var.  pohliana (Berg) 
Legr.  

 X X X  

Gomidesia anacardiaefolia (Gardn.) Berg   X X X  
Gomidesia bergiana Legr.     X  
Gomidesia fenzliana Berg   X    
Gomidesia flagellaris Legr.   X X   
Gomidesia palustris (DC.) Legr.   X   X 
Gomidesia riedeliana Berg      X 
Gomidesia schaueriana Berg  X X X X  
Gomidesia sellowiana Berg    X X X 
Gomidesia spectabilis (DC.) Berg  X X X X  
Gomidesia tijucensis (Kiaersk.) Legr.  X X X X  
Hexachlamys handroi Mattos     X  
Hexachlamys itatiaiae Mattos var.  kleinii Legr.    X   
Marlierea clausseniana (Berg) Kiaersk.     X  
Marlierea krapovickae Legr.    X   
Marlierea obscura Berg   X X   
Marlierea parviflora Berg var.  brachybotrya Legr.    X   
Marlierea parviflora Berg var.  parviflora  X X X  
Marlierea reitzii Legr    X X  
Marlierea silvatica (DC.) Kiaersk.  X  X  X 
Marlierea suaveolens Camb.    X X  
Marlierea tomentosa Cam. X X X   
Myrceugenia acrophylla (Berg) Legr. var.  acrophylla  X X X X 
Myrceugenia acrophylla (Berg) Legr. var. ulei (Burr.) Legr.    X X X 
Myrceugenia acutata Legr.    X   
Myrceugenia campestris (DC.) Legr. & Kaus. var.  campestris  X X   
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Myrceugenia campestris (DC.) Legr. & Kaus. var. distans 
Legr.  

X  X   

Myrceugenia catharinae Legrand     X  
Myrceugenia estrellensis (Berg) Legr.    X X  
Myrceugenia ferreira-limana Klein et Legr.    X X  
Myrceugenia glaucescens (Camb.) Legr. et Kaus.     X X 
Myrceugenia kleinii Legr.   X X   
Myrceugenia latior (Burr.) Legr. et Kaus.     X X 
Myrceugenia macrosepala (Burr.) Legr. et Kaus.      X 
Myrceugenia miersiana (Gardn.) Legr. et Kaus var . 
lanceolata Legr.  

   
X 

 
X 

 
X 

Myrceugenia miersiana (Gardn.) Legr. et Kaus. var.  
miersiana 

    
X 

 
X 

Myrceugenia miersiana (Gardn.) Legr. et Kaus. var.  venosa 
Legr.  

   
X 

 
X 

 

Myrceugenia myrcioides (Camb.) Berg var.  hypericifolia 
(Gardn.) Legr.  

   
X 

  

Myrceugenia myrcioides (Camb.) Berg var.  myrcioides   X X  
Myrceugenia nothorufa Legr. var.  nothorufa   X X  
Myrceugenia oxysepala (Burr.) Legr. et Kaus.    X   
Myrceugenia planiramea (Berg) Legr.    X X  
Myrceugenia regnelliana (Berg) Legr. et Kaus var.  capillaris 
Berg  

    
X 

 
X 

Myrceugenia regnelliana (Berg) Legr. et Kaus. var.  
regnelliana 

    
X 

 
X 

Myrceugenia reitzii Legr. et Kaus.   X    
Myrceugenia seriato-ramosa (Kiaersk.) Legr. & Kaus.      X 
Myrceugenia venosa Legr.      X 
Myrcia arborescens Berg     X X 
Myrcia bicarinata (Berg) Legr.   X    
Myrcia bombycina (Berg) Kiaersk.  X     
Myrcia breviramis (Berg) Legr.     X X 
Myrcia calumbaensis Kiaersk.   X X   
Myrcia castrensis Berg    X X X 
Myrcia dichrophylla Legr.  X X X X  
Myrcia formosiana DC.   X X  
Myrcia friburgensis Berg     X  
Myrcia glabra (Berg) Legr.  X X X X  
Myrcia grandiflora (Berg) Legr.   X X   
Myrcia hatschbachii Legr.    X X  
Myrcia heringii Legr.    X   
Myrcia huanoscensis Berg     X  
Myrcia insularis Gardn.   X    
Myrcia lajeana Legr.     X X 
Myrcia laruotteana Camb. var.  australis Legr.     X  
Myrcia leptoclada DC.   X X  
Myrcia multiflora (Lam.) DC. var. glaucescens (Berg) Legr.   X    
Myrcia multiflora (Lam.) DC. var.  multiflora   X X  
Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. var.  alternifolia (Berg) Legr.     X X 
Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. var. obtecta   X X  
Myrcia ovalifolia (Berg) Kiaersk.     X  
Myrcia pubipetala Miq. var.  magnifolia Legr.    X   
Myrcia pubipetala Miq. var. pubipetala X X X X  
Myrcia racemosa (Berg) Kiaersk. var. gaudichaudiana (Berg) 
Legr.  

  
X 

   

Myrcia ramulosa DC. var.  ramulosa  X X   
Myrcia richardiana Berg var.  fenzliana (Berg) Legr.     X X 
Myrcia richardiana Berg var.  richardiana   X X  
Myrcia rostrata DC. For. Gracilis (Berg) Legr.  X X X X  
Myrcia rostrata DC. Var. rostrata  X X X  
Myrcia sosias Legr.     X X 
Myrcia stemmeriana Legrand     X  
Myrcia tenuivenosa Kiaersk.   X X   
Myrciaria arborea Legr.     X  
Myrciaria axillaris Berg    X X  
Myrciaria ciliolata Camb.   X X X  
Myrciaria cordifolia Legr.     X X 
Myrciaria cuspidata Berg    X   
Myrciaria hatschbachii Mattos     X  
Myrciaria plinioides Legr.  X X X   
Myrciaria rivularis Camb. var . baporeti (Legr.) Legr.    X X X 
Myrciaria silveirana Legrand    X X  
Myrciaria splendens Berg    X   
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Myrciaria tenella (DC.) Berg    X X X 
Myrciaria tenuiramis Berg    X X  
Myrciaria tolypantha Berg     X  
Myrciaria trunciflora Berg X X X X  
Neomitranthes cordifolia (Legr.) Legr.  X X X   
Neomitranthes gemballae (Legr.) Legr.    X   
Neomitranthes glomerata (Legr.) Legr.  X X X X  
Neomitranthes obscura (DC.) Legrand    X   
Pseudocaryophyllus acuminatus (Link) Burr.    X X X 
Pseudocaryophyllus organensis Burr.     X X 
Psidium cattleianum Sab. X X X X  
Psidium guineense Sw.   X   
Psidium longipetiolatum Legr.    X X X 
Psidium spathulatum Mattos     X X 

Nyctaginaceae 
     

Bougainvillea glabra Choisy var. glabra   X X X 
Guapira opposita (Vell.) Reitz var.  opposita X X X X  
Pisonia ambigua Heimerl     X X 

Ochnaceae 
     

Ouratea parviflora (DC.) Baill.  X X X X  
Ouratea salicifolia (St. Hil. & Tul.) Engl.   X X X  
Ouratea sellowii (Planch.) Engler     X  

Olacaceae 
     

Heisteria silvianii Schwacke    X X  

Oleaceae 
     

Linociera mandioccana Eichl.    X X  

Palmae 
     

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Beccari var . 
romanzoffianum 

  
X 

 
X 

 
X 

 

Astrocarium  aculeatissimum (Schott) Burret    X   
Attalea dubia (Mart.) Burr.    X   
Bactris lindmaniana Drude  X X X X  
Euterpe edulis Mart.  X X X X  
Geonoma elegans Martius  X X X   
Geonoma gamiova Barb. Rodr.  X  X X  
Geonoma schottiana Martius   X X X  

Phytolaccaceae 
     

Phytolacca dioica L.   X X  
Seguieria glaziovii Briq.  X  X X  

Podocarpaceae 
     

Podocarpus sellowii Kl.   X X X X 

Polygonaceae 
     

Coccoloba cordata Cham.    X   
Coccoloba warmingii Meissn.    X X  
Ruprechtia laxiflora Meissn.    X X  

Protaceae 
     

Euplassa cantareirae Sleumer    X X X 
Orites sleumeri L. B. Smith    X   
Roupala brasiliensis Kl.     X  
Roupala cataractarum Sleumer   X X X  
Roupala macrophylla Pohl    X X X 
Roupala meisneri Sleumer    X X  
Roupala pallida K. Schumann   X    
Roupala rhombifolia Mart.    X X X 

Quiinaceae 
     

Quiina glaziovii Engler  X  X   

Rhamnaceae 
     

Colubrina glandulosa Perkins.  var. reitzii (M. C. Johnston)   X X   
Rhamnidium elaeocarpum Reisseck    X   

Rosaceae 
     

Prunus sellowii Koehne    X X  

Rubiaceae 
     

Alibertia concolor (Cham.) K. Schum.    X X  
Alseis floribunda Schott    X X  
Amaioua guianensis Aubl.    X X  
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Anisomeris catharinae Smith & Downs    X   
Anisomeris pedunculosa (Benth.) Standl.    X X  
Bathysa meridionalis Smith & Downs  X  X X  
Coussarea contracta (Walp.) Muell. Arg.    X X  
Faramea marginata Cham.   X X X X  
Faramea montevidensis (Cham. & Schl.) DC.   X    
Faramea porophylla (Vell.) Muell. Arg.    X X  
Faramea salicifolia Presl.   X X   
Posoqueria latifolia (Rudge) R. & S.  X X X X  
Psychotria alba R. & P. X X X   
Psychotria barbiflora DC.  X X   
Psychotria carthagenensis Jacq.  X X X X  
Psychotria hancorniifolia Benth. var.  velutipes (Muell. Arg.) 
Sm. & Downs  

   
X 

 
X 

 

Psychotria kleinii Smith & Downs  X X X   
Psychotria leiocarpa C. & S. X X X X  
Psychotria longipes Muell. Arg.    X X X 
Psychotria nuda (C. & S.) Wawra   X X X   
Psychotria pubigera Schlecht.   X X X  
Psychotria suterella Muell. Arg.  X X X X  
Randia armata (Sw.) DC.  X X X  
Rudgea corniculata Benth.    X X  
Rudgea jasminoides (Cham.) Muell. Arg.  X X X X  
Rudgea recurva Muell. Arg.   X X   
Rudgea villiflora K. Schum.   X    
Sickingia sampaioana Standl.    X X  
Tocoyena sellowiana (C.& S.) K. Schum.  X  X   

Rutaceae  
     

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engler    X X  
Esenbeckia gracilis (K. Schum.) Cowan   X X   
Esenbeckia grandiflora Mart.  X  X X X 
Esenbeckia hieronymi Engl.   X X   
Fagara astrigera Cowan     X  
Fagara naranjillo (Griseb.) Engler     X  
Fagara rhoifolia (Lam.) Engl. var . intermedia Cowan & L. B. 
Smith  

   
X 

 
X 

 

Fagara rhoifolia (Lam.) Engler var . rhoifolia   X X  
Pilocarpus pauciflorus St. Hil.   X X   
Pilocarpus pennatifolius Lem.  X  X X  
Raulinoa echinata Urban  X     

Sabiaceae 
     

Meliosma sellowii Urban    X X  
Meliosma sinuata Urb.    X X  

Salicaceae 
     

Salix humboldtiana Kunth  X X X X  

Sapindaceae 
     

Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk.  X X X X  
Allophylus petiolulatus Radlk.  X X X X  
Cupania oblongifolia Camb.  X X X   
Cupania vernalis Camb.   X X X X 
Diatenopteryx sorbifolia Radlk.    X   
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.   X X   
Matayba cristae Reitz     X  
Matayba guianensis Aublet  X X X X  
Matayba juglandifolia (Camb.) Radlk.  X X X X  

Sapotaceae 
     

Chrysophyllum dusenii Cronquist   X X X X  
Chrysophyllum flexuosum Mart.  X X    
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichl.) Engler    X   
Chrysophyllum  marginatum (Hook & Arn.) Radlk    X   
Chrysophyllum viride Mart. & Eichl. ex Miq.  X X X X  
Manilkara subsericea (Mart.) Dubard  X X X   
Pouteria ciliolata (Engl.) Dubard    X   
Pouteria lasiocarpa (Mart.) Radlk.  X X    
Pouteria torta (Mart.) Radlk.     X X 
Pouteria venosa (Mart.) Baehni  X X X X  

Simaroubaceae 
     

Aeschrion crenata Vell.ex Chart.   X X X  
Aeschrion excelsa (Sw.) Kuntze    X X  
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Solanaceae 
     

Acnistus arborescens (L.) Schlecht.   X    
Acnistus breviflorus Sendtn.   X    
Brunfelsia pauciflora (Ch. & Schl.) Benth. var.  calycina J.A. 
Schmidt  

   
X 

 
X 

 

Capsicum lucidum (Moricand) O. Ktze.   X X   
Capsicum mirabile Mart. ex. Sendtn.    X X  
Cestrum amictum Schlecht.   X X X  
Cestrum intermedium Sendtn.    X X  
Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex Willd.   X X X  
Solanum aspero-lanatum R. & P.  X X   
Solanum bullatum Vell.     X  
Solanum caavurana Vell.    X   
Solanum erianthum D. Don   X X X  
Solanum inaequale Vell.   X X X  
Solanum microrbitum Smith & Downs    X   
Solanum reitzii Smith & Downs     X  
Solanum sanctae-catharinae Dunal   X X   
Solanum variabile Mart.    X X  
Solanum xiphocephalum Smith & Downs     X  
Solanum paniculatum L.  X X   

Styracaceae 
     

Styrax acuminatus Pohl   X X X  
Styrax leprosus Hooker & Arnott 

Symplocaceae 
   X X 

Symplocos celastrina Mart.    X X  
Symplocos glanduloso-marginata Hoehne     X X 
Symplocos lanceolata (Mart.) A. DC.     X X 
Symplocos mosenii Brand. ex Char.    X   
Symplocus pubescens Klotzsch ex Benth.     X  
Symplocos tenuifolia Brand.   X X X X 
Symplocos uruguensis Brand.     X  

Theaceae 
     

Laplacea fruticosa (Schrader) Kobuski    X X  

Thymelaeaceae 
     

Daphnopsis coriacea Taub.     X  
Daphnopsis fasciculata (Meissn.) Nevl.  X X X X X 
Daphnopsis pseudosaalix Domke    X   
Daphnopsis racemosa Griseb  X X    

Tiliaceae 
     

Luehea divaricata Mart.    X X  
Luehea paniculata Mart.    X   

Ulmaceae 
  X X  

Trema micrantha (L.) Blume  
 

  X X  

Verbenaceae      
Aegiphila riedeliana Schau.    X X  
Aegiphila sellowiana Cham.   X X X  
Cytharexylum myrianthum Cham.   X X   
Cytharexylum reitzii Moldenke    X   
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke  X X X X  
Vitex polygama Cham.   X    

Vochysiaceae 
     

Callisthene minor Martius  X X    
Qualea cryptantha (Sprengel) Warming var . cryptantha   X X  
Vochysia bifalcata Warm.    X   
Vochysia magnifica Warm.     X X 

Winteraceae 
     

Drimys brasiliensis Miers    X X X 
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4.3.4.3 ─ Região da Floresta Ombrófila Mista 

A expressão, de cunho universal, foi adotada por Veloso e Góes-
Filho (1982) para denominar o tipo de vegetação característica do 
planalto meridional brasileiro, determinado pela coexistência de 
representantes das floras tropical (afro-brasileira) e temperada 
(austro-brasileira), com destaque fisionômico dos elementos 
Coniferales e Laurales. 

A mais antiga denominação para esta região foi dada por 
Martius, quando a chamou Napeias, dela subtraindo os campos, 
que foram incluídos nas Oréades. 

Posteriormente, vários nomes foram atribuídos à Região da 
Floresta Ombrófila Mista tais como: Floresta Subcaducifólia 
Subtropical com Araucária, Mata de Coníferas, Mata de Araucária, 
Floresta Aciculifoliada Subtropical, Floresta Pinatifoliada, etc. 
Todas são inspiradas no aspecto fisionômico emprestado, 
sobretudo, pela Araucaria angustifolia (a curiirama dos indígenas, 
o pinheiro brasileiro ou do paraná), espécie gregária de alto valor 
econômico e paisagístico, dominante nos estratos superiores, 
inclusive dos capões e florestas-de-galeria dispersos pelos 
campos, como ainda é possível observar em agrupamentos 
residuais. 

A origem da Araucaria angustifolia e de outros elementos 
característicos dos pinhais sul-brasileiros tem sido objeto da 
atenção de vários estudiosos que aventam interessantes 
hipóteses. Algumas delas, de apreciável valor científico, levam em 
conta conhecimentos paleogeográficos e paleobotânicos 
(WEGENER, 1912 apud SCHNELL, 1971 e HURLEY, 1976). 

Os ancestrais da Araucaria angustifolia, provavelmente, 
tiveram grande desenvolvimento antes da “migração continental”, 
há cerca de 90 milhões de anos (no Cretáceo). Este evento 
geohistórico moldou a atual configuração dos continentes e, com a 
concorrência de outros, produziu dobramentos e fraturas das 
plataformas continentais, originando cadeias de montanhas e 
bacias hidrográficas. Ocorreram em nosso planeta flutuações 
climáticas e mutações de espécies, desenvolvendo-se sucessivas 
adaptações vegetais aos diversos ambientes gerados no tempo 
sob a ação das forças que modulam a crosta terrestre. 

Assim, originou-se no continente sul-americano a Série 
Columbidae, que se diferenciou para dar origem à Araucaria 
angustifolia (espécie brasileira) e à Araucaria araucana (espécie 
chilena). Uma outra Série originou as sete espécies de Araucaria 
atualmente existentes na Austrália (VELOSO, 1962). 

As pesquisas demonstraram que, em face das flutuações 
climáticas, a Araucaria angustifolia e várias espécies 
companheiras percorreram (avançando e retroagindo) a área 
objeto do presente estudo, refugiando-se nos locais mais elevados 
dos escudos brasileiros durante as flutuações climáticas 
desfavoráveis. 

Evoluindo e regredindo, a Araucaria angustifolia no passado 
estendeu-se, pelo Brasil, a latitudes bem mais ao norte do que as 
atingidas no clima atual, conforme se comprovam por achados 
fósseis. O ponto mais setentrional em que hoje são encontrados 
fósseis de araucária situa-se na serra do Caparaó, próximo à 
divisa Minas/Espirito Santo. 

Atualmente, parece operar-se uma restrição da flora 
temperada às altitudes cada vez maiores do planalto Meridional, 
ao tempo em que se constata uma expansão dos elementos de 
origem tropical, avançando sobre os flancos do planalto, a partir 
dos vales das bacias hidrográficas e das encostas da Serra do 
Mar. 

A ocupação florestal do planalto verificou-se pela expansão da 
flora de origem australásica (com Araucaria, Podocarpus, Drymys, 
etc.), colonizando prioritariamente os ambientes mais favoráveis. 
Numa etapa subsequente, acompanhando a última flutuação 
climática para mais úmida e quente, infiltraram-se gêneros 
tropicais (afro-brasileiros), chaquenhos/andinos na submata dos 
pinhais, através das bacias hidrográficas. Esta afirmação teórica 
induz a uma conclusão de que, não remotamente, a flora 
temperada estendia-se por amplas áreas, atualmente ocupadas 
pela flora tropical. Os encraves e disjunções de pinhais 
encontrados hoje nas Regiões das Florestas Estacionais e 
Ombrófila Densa parecem testemunhar esta afirmação. 

A Floresta Mista da porção ocidental, situada entre 500 e 800 
m de altitude, possui a Araucaria angustifolia como único 
representante antigo da flora temperada. A grande massa das 
fanerófitas tropicais encontradas no planalto tinha adaptações 
para ocupar estes ambientes planaltinos de clima atual mais frio. 
Isto afigura-se numa ratificação da teoria da evolução monofilética 
da vegetação ocorrida em função das flutuações climáticas. 

A Região da Floresta Ombrófila Mista é definida pela 
ocorrência da Araucaria angustifolia, estando, portanto, nela 
incluídas as fisionomias campestres, constituindo disjunções da 
Savana, associadas a solos ácidos, litólicos e/ou lixiviados. 

Esta grande área, caracterizada pelo pinheiro brasileiro, 
estende-se desde a borda ocidental das serras costeiras para 
oeste, onde é delimitada, aproximadamente, pela cota de 500 m 
de altitude (Fig. 4.16). Abrange área dos estados de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estimadas em 
166.000 km2 (áreas originais: Savana 26.000 km², Floresta 
Ombrófila Mista 140.000 km²). Calculam-se em apenas 13.000 km² 
as áreas residuais da Floresta Ombrófila Mista. As imensas 
florestas de Araucaria, ricas em madeiras de qualidade, cederam 
lugar à agricultura e à pecuária, expandidas principalmente em 
face das condições topográficas favoráveis à mecanização dessas 
atividades (Fig. 4.19). 
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O atual clima da área circunscrita pela Araucaria angustifolia 

pode ser definido em função dos seguintes parâmetros: ausência 
de período seco; ocorrência de até seis meses frios (Tm < 15oC) e 
de até seis meses quentes (Tm > 20oC), durante o ano; mês mais 
frio (Tm = 11,8oC) junho ou julho; mais quente (Tm = 22o C) 
janeiro ou fevereiro; mês menos chuvoso (Pm.mi. = 81mm), julho, 
e mês mais chuvoso (Pm.mi.=213mm) outubro ou janeiro (Fig. 
4.12, 4.20, 4.21, 4.22 e Tab. 4.I). 

Cabe ressaltar que, embora esta região seja uniformizada pela 
dominância da Araucaria, apresenta significativa variação 
ambiental que corresponde a uma grande diversidade florística. 
Na área em estudo, Região da Floresta Ombrófila Mista, foram 
definidas as formações descritas a seguir. 
 

 
 

 
 

4.3.4.3.1 ─ Floresta Aluvial 

A Floresta Aluvial correlaciona-se às planícies sedimentares do 
Quaternário recente, dispersas em altitudes variáveis no primeiro e 
segundo planaltos paranaenses. As planícies aluviais mais 
extensas ocorrem no alto curso do rio Turvo (afluente do Pardo, 
formador do rio Ribeira), do sistema Tabagi/Iapó e, principalmente, 
no rio Iguaçu e sua rede de afluentes, trecho compreendido entre 
Curitiba e União da Vitória (PR). 

A formação destes depósitos aluviais tem relação com a 
insuficiência de declive dos talvegues, dificultando a descarga de 
grandes volumes de água característicos destas regiões 
ombrófilas. Porém, neste particular, deve-se considerar a 
ocorrência de estrangulamento do curso de alguns rios, como o 
Iguaçu, que, após longo trecho meandrado e suave, por terrenos 
areníticos, é canalizado através dos derrames basálticos a oeste 
de União da Vitória (PR), originando áreas de acumulação a 
montante daquela cidade. 

Do ponto de vista geológico, a área é muito heterogênea. 
Abrange desde os terrenos aplainados a ondulados do 
embasamento (planalto de Curitiba), à sequência de derrames 
basálticos, suave ondulados (3o planalto paranaense). Esta é a 
mais ampla das três formações que compõem a Floresta 

Ombrófila Mista. Conforme se depreende pelos relictos da 
vegetação original desta formação, ocorrem nela variações 
florísticas correlacionadas ao seu posicionamento fisiográfico, 
permitindo subdividi-la em três tipos. 

 
A) Floresta Montana 1 

Estende-se desde a borda das serras costeiras, descendo para 
oeste, até aproximadamente a cota de 800 m. Seus terrenos, em 
geral de aplainados a ondulados, são de história e constituição 
geológica bastante complexas (vide 1 ─ Geologia). O clima da 
área é considerado o mais frio da Região, apresentando os 
maiores índices de geadas noturnas, anualmente. Individualiza-se 
pelos seguintes parâmetros: ausência de período seco; ocorrência 
de 4 a 6 meses ao ano com Tm < 15oC e de zero a três meses 
com Tm > 20oC; mês mais frio, junho ou julho (Tm = 11,8oC); mais 
quente, janeiro ou fevereiro (Tm = 20,4oC); mês menos chuvoso 
(Pm.mi. = 87mm) abril, maio, julho ou agosto; mês mais chuvoso 
(Pm.mx. = 180 mm) setembro, outubro ou janeiro (Fig. 4.12, 4.20 e 
Tab. 4.I). 

Nesta área, se não houvesse ocorrido intensa antropização, os 
elementos austro-brasileiros estariam em franca competição, 
mostrando comportamento de vanguarda na disputa dos espaços 
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abertos do planalto, formando capões e florestas-de-galeria na 
Estepe. A araucária, em todos os seus estágios de 
desenvolvimento, comporta-se com a vitalidade de uma espécie 
em seu habitat mais favorável. Segundo Klein (1960) “Os campos 
do planalto sul-brasileiro encerram uma vegetação de relicto e são 
mais antigos do que os bosques de araucária, sendo estes, por 
sua vez, anteriores à mata pluvial. Atualmente, quase todos os 
campos do planalto pertencem ao “disclímax” em virtude das 
contínuas queimas periódicas a que são submetidos, impedindo 
em grande parte o avanço normal da vegetação arbustiva e 
arbórea sobre os mesmos”. “A área atualmente coberta pelas 
associações da Araucária e dos campos é bem menor do que 
deveria ter sido em épocas anteriores. Grandes partes já foram 
invadidas e substituídas pelas associações da Mata Pluvial, tanto 
do lado leste como sobretudo do oeste”. 

Nos levantamentos efetuados pelo Projeto RADAMBRASIL, 
muitos dados comprovam esta afirmativa, porque este processo de 
substituição natural de comunidades vegetais continua ainda nos 
tempos atuais. É lamentável que os testemunhos mais evidentes 
desta dinâmica clímato-vegetal só existam hoje em forma muito 
fracionária, em face do antropismo avassalador. 

No seu trabalho, Klein (1960) conclui afirmando que a 
araucária “...encontra-se seriamente ameaçada não só pela 
intensa exploração por parte do homem, como também pelo 
ambiente climático atual". Acrescentando: "Urge, pois, sejam feitos 

estudos mais profundos e empregados meios adequados, a fim de 
salvar o pinheiro do extermínio completo”. 

As planícies aluviais deprimidas e periodicamente inundadas 
eram dominantemente revestidas por agrupamentos florestais 
característicos (higrófitos). Nos seus estratos superiores, 
distinguem-se com maior frequência, ao lado do pinheiro, as 
seguintes espécies: Sebastiania klotzschiana (branquilho), 
Arecastrum romanzoffianum (jerivá), Blepharocalyx salicifolius 
(murta), Erytrina crista-galli (corticeira-do-brejo), Vitex 
megapotamica (tarumã), Luehea divaricata (açoita-cavalo), Salix 
humboldtiana (salgueiro). Espécies mais comuns nos estratos 
dominados: Calyptranthes concinna (guamirim-ferro), Myrciaria 
tenella (cambuí), Myrceugenia euosma (cambuizinho), Gomidesia 
sellowiana (guamirim) e Schinus terebinthifolius (aroeira-
vermelha). De permeio às comunidades fanerófitas, ocorrem 
formações pioneiras de caméfitas, geófitas e hemicriptófitas 
(cespitosas e rizomatosas) das famílias Gramineae, Compositae, 
Verbenaceae e Cyperaceae. 

Atualmente, só existem pequenos agrupamentos de Floresta 
Aluvial, em geral entremeados de pastagem, culturas e Vegetação 
Secundária. No mapeamento foram separados apenas 40 km² 
deste tipo de Floresta Mista, dentro da área de contato. 
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4.3.4.3.2 ─ Floresta Montana 

O conceito da Formação Montana, como da Alto-Montana, 
considera a ocorrência de variações ambientais decorrentes, 
sobretudo, de mudanças de altitude e latitude. Dentro das latitudes 
desta área a Floresta Ombrófila Mista Montana está 
convencionalmente determinada pelas cotas altimétricas de 500 a 
1.000 m, aproximadamente, estimando-se em 9.000 km² as áreas 
residuais desta formação. 

A Floresta Montana, em face da variedade de padrões 
ambientais, apresenta nuanças cuja determinação escapa à 
acuidade da escala do mapeamento. No entanto, vale ressaltar 
aqui a ocorrência dos seguintes tipos de agrupamentos com 
Araucaria angustifolia, conforme demonstram os resíduos 
existentes: agrupamentos densos com abundância de Lauraceae, 
apresentando maior extensão, melhor desenvolvimento e estrutura 
mais complexa em face da multiplicidade de espécies, 
correlacionando-se com solos de melhor qualidade; agrupamentos 
pouco desenvolvidos com dominância de Podocarpus, Drimys, 
Mirtaceae e Aquifoliaceae, correlacionados, principalmente, a 
ambientes mais frios, bordas e capões de campo e elevações 
expostas aos ventos frios; agrupamentos arbóreos ralos, raquíticos 
e/ou arbustivos, denominados faxinais, “caíva” ou “catanduva”, 
correlacionados a lugares de solo raso (encostas abruptas, cristas 
de serras e chapadões), entremeados de amplos carazais e 
taquarais, bem como pequenos campos sobre solos Litólicos ou 
Hidromórficos (depressões). 

De modo geral, poder-se-ia estabelecer a seguinte 
estratificação para esta área: no estrato emergente, domínio 
absoluto da Araucaria angustifolia, que em algumas comunidades 
participa expressivamente dos demais estratos; nos estratos dos 
macro e mesofanerófitos distinguem-se: Ocotea porosa (imbuia), 
Ocotea pulchella (canela-lageana), Ocotea puberula (canela-
guaicá), Ocotea pretiosa (canela-sassafrás), Nectandra spp. 
(canelas), Matayba elaeagnoides (camboatá-branco), 
Campomanesia xanthocarpa (guabirobeira), Capsicodendron 

dinisii (pimenteira), Sloanea spp. (sacopemas); nos estratos 
inferiores: Ilex spp. (erva-mate, caúnas e congonhas), Drimys 
brasiliensis (casca-d’anta), Podocarpus lambertii (pinheirinho), 
Casearia sp. (café-do-mato), Berberis laurina (são-joão), Clethra 
scabra (carne-de-vaca), Chusquea spp. (carás), Merostachys 
multiramea (taquara-mansa). 

Amplas áreas de Vegetação Secundária podem ser vistas, 
onde impera a pequena propriedade, ocupando terrenos 
abandonados pela agricultura ou atingidos pelas queimadas nas 
frentes de cuestas, nos terrenos movimentados e bordas dos 
campos. As espécies comumente características destas áreas 
são: Mimosa scabrella (bracatinga), Piptocarpha angustifolia 
(vassourão-branco), Vernonia discolor (vassourão-preto), Ocotea 
puberula (canela-guaicá), Anadenanthera colubrina (angico-
branco), Baccharis spp. (vassouras), Pteridium aquilinum 
(samambaia-das-taperas) e Casearia sp. (café-do-mato). 

B) Floresta Montana 2 
Situa-se na porção noroeste da área em estudo, entre 500 e 

800 m de altitude, abrangendo as bacias dos rios Tibagi e Ivaí 
(afluentes do Paranapanema) e Piquiri, Iguaçu (afluentes do rio 
Paraná). 

Os fatores climáticos característicos são: ausência de época 
seca; período frio anual (Tm < 15o C) ausente ou curto (0 a 3 
meses); período quente (Tm > 20o C) longo (4 a 6 meses); mês 
mais frio (Tm=14,3o C) junho ou julho; mais quente (Tm = 22,8o C) 
janeiro ou fevereiro; menos chuvoso (Pm.mi.= 81mm) julho; mais 
chuvoso (Pm.mx. = 213 mm) outubro ou janeiro (Fig. 4.12, 4.21 e 
Tab. 4.I). 

Os terrenos são dominantemente aplainados ou ondulados; 
originam-se principalmente do Juracretáceo, Serra Geral 
(sequência básica) (vide 1 – Geologia). Na porção leste 
setentrional desta área (aproximadamente do Ivaí ao Tibagi), a 
Floresta Montana estendia-se sobre os sedimentos do Triássico e 
do Permocarbonífero (arenitos), enquanto nas imediações de 
Campo Mourão (PR) ocorria também sobre o arenito Caiuá 
(Cretáceo). 

Nesta área, a floresta apresentava-se pujante, e a Araucaria 
angustifolia se fazia acompanhar, sobretudo, dos elementos 
característicos da Região da Floresta Estacional Semidecidual 
que, colonizando através dos vales, muito contribuíram para 
adensar os estratos inferiores ao do pinheiro. Este tipo florestal era 
considerado característico dos melhores solos do pinhal. 

Parece ocorrer nesta área um fato muito interessante 
relacionado à dominância das comunidades vegetais. Desde 1951, 
alguns observadores fazem referência ao definhamento natural da 
araucária. Nas proximidades de Laranjeiras do Sul (PR), 12% dos 
pinheiros nativos duma determinada área estavam morrendo e 
mais de 70.000 outros já não produziam frutos, nem sementes 
(MAACK, 1968). Ainda se pode observar nesta localidade, através 
dos relictos de pinhais, a grande quantidade de indivíduos velhos 
em oposição à absoluta ausência de pinheiros jovens ou adultos. 

Estes fatos podem ser evocados para comprovar a 
substituição dos pinhais por formações latifoliadas puras nas 
bordas do planalto, como resposta a uma flutuação climática para 
mais quente. 

Sendo a araucária um elemento oriundo de flutuação climática 
mais fria por excelência, teve, provavelmente, seu 
desenvolvimento inibido em face da abundante proporção das 
espécies oriundas ou adaptadas de flutuações climáticas mais 
quentes. 

Nesta área, ainda é possível observar pequenos 
agrupamentos de meso e nanofanerófitos xeromorfos (tortuosos, 
casca corticosa, folhas coriáceas etc.), integrados a 
hemicriptófitos, geófitos e caméfitos. São testemunhos de 
vegetação esparsa associados a arenito lixiviado, verdadeiros 
relictos de Savana arbórea aberta do Brasil central (vide item 
4.3.4.1 – Região da Savana). 

Conforme atestam os resíduos florestais existentes, a Floresta 
Mista Montana aqui apresentava predomínio das seguintes 
espécies, nos estratos superiores: Araucaria angustifolia (pinheiro) 
– emergente, Aspidosperma polyneuron (peroba), Anadenanthera 
colubrina (angico-branco), Hymenaea altissima (jatobá), Gallesia 
integrifolia (pau-d’alho), Parapiptadenia rigida (angico-vermelho), 
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Peltophorum dubium (canafístula), Diatenopteryx sorbifolia (maria-
preta), Patagonula americana (guajuvira), Holocalyx balansae 
(alecrim), Luehea divaricata (açoita-cavalo). Nos estratos inferiores 
(submata), eram abundantes, além da regeneração das espécies 
acima referidas, as seguintes: Euterpe edulis (palmito), Cassearia 
sylvestris (café-do-mato), Trichilia clausseni (catinguá-vermelho), 
Merostachys multiramea (taquara-mansa), Sorocea bonplandii 
(carapicica-de-folha-miúda), Ocotea puberula (canela-guacá), 
Cordia trichotoma (louro-pardo), Ilex paraguariensis (erva-mate), 
Pilocarpus pennatifolius (jaborandi). 

Nestas áreas, os agrupamentos secundários, também 
residuais, apresentam geralmente dominância de: Sapium 
glandulatum (leiteiro), Piptocarpha angustifolia (vassourão-branco), 
Vernonia discolor (vassourão-preto), Casearia spp. (cafeeiro-do-
mato), Ocotea puberula (canela-guaicá), Baccharis spp. 
(vassouras), Solanum erianthum (fumo-bravo), Anadenanthera 
colubrina (angico-branco), Mimosa scabrella (bracatinga). 

Agrupamentos residuais, tanto da floresta primitiva, quanto da 
vegetação secundária, são mais ou menos raros, ocorrendo em 
locais pouco apropriados à agricultura. 
 
C) Floresta Montana 3 

Situa-se na porção sudoeste da área, definida pelas cotas de 500 
a 800 m de altitude, na bacia do rio Uruguai, com os seguintes 
fatores climáticos: ausência de período seco; ocorrência de 4 
meses frios (Tm< 15oC) e 4 quentes (Tm > 20oC); mês mais frio 
(Tm = 12,7oC) junho ou julho; mais quente (Tm = 21,8oC) janeiro; 
mês menos chuvoso (Pm.mi.= 98mm) maio, julho ou novembro; 
mais chuvoso (Pm.mx. = 207mm) outubro ou janeiro (Fig. 4.12, 
4.22 e Tab. 4.I). 

A Floresta mostra-se exuberante com a participação de 
elementos oriundos da Região da Floresta Estacional Decidual, 
principalmente das espécies Apuleia leiocarpa (grápia), 
Parapiptadenia rigida (angico-vermelho), Patagonula americana 
(guajuvira) e Diatenopteryx sorbifolia (maria-preta), que compõem 
60 a 80% dos estratos superiores, dando a esta porção da 
Floresta Mista caráter decidual no período frio. 

Como elementos frequentes nesta área, porém sem muita 
importância fisionômica, devem ser citados: Cedrela fissilis  

(cedro), Cordia trichotoma (louro-pardo), Phytolacca dioica 
(peúdo), Balfourodendron riedelianum (guatambu, pau-marfim), 
Myrocarpus frondosus (cabreúva), Nectandra spp. (canelas). 

Agrupamentos residuais, tanto da floresta primitiva quanto da 
Vegetação Secundária, são mais ou menos raros, ocorrendo em 
locais impróprios à agricultura. Dentre as espécies das 
comunidades secundárias destacam-se: Vernonia discolor 
(vassourão-branco) e Mimosa scabrella (bracatinga). 

 
4.3.4.3.3 ─ Floresta Alto-Montana 

A Formação Alto-Montana ocorre de forma descontínua, sobretudo 
ao centro, a nordeste e a sudeste da área, abrangendo altitudes 
superiores a 1.000 m. Compreende terrenos de movimentados a 
aplainados, geologicamente heterogêneos (vide 1 ─ Geologia), 
onde a cobertura arbórea, em geral, mescla-se com a vegetação 
campestre. 

A Araucaria angustifolia mostra-se, em todos os seus estágios 
de desenvolvimento, como elemento em perfeita harmonia 
ambiental, comportando-se inclusive como espécie invasora das 
Savanas, pioneira na constituição dos capões (KLEIN, 1960). 

Na Floresta Alto-Montana, poder-se-iam distinguir dois tipos 
fisionômicos principais: um de aspecto mais pujante, onde a 
Araucaria angustifolia (pinheiro-brasileiro), o Podocarpus lambertii 
(pinheirinho) e o Drimys brasiliensis (casca-d’anta) mesclam-se 
com as Sloanea spp. (sacopemas), Mirtaceae, Lauraceae e 
Aquifoliaceae; outro, em locais de solos litólicos, onde a 
fitofisionomia é raquítica, característica dos conhecidos “faxinais” 
ou “catanduvas”. Nestes locais dominam os carazais (Chusquea 
spp.) e taquarais (Merostachys spp.), ao lado de elementos das 
Mirtaceae e Aquifoliaceae, principalmente (Fig. 4.19). 

Amplas áreas alto-montanas são ocupadas por agricultura e 
pastagens, tendo sido delimitados apenas 4.000 km2 de floresta 
residual. Os agrupamentos de Vegetação Secundária são 
constituídos geralmente de Mimosa scabrella (bracatinga), 
Piptocarpha angustifolia (vassourão-branco), Vernonia discolor 
(vassourão-preto), Baccharis spp. (vassouras) e Ocotea puberula 
(canela-guaicá). 

 

 
4.3.4.3.4 – Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Floresta Ombrófila Mista (espécies determinadas e organizadas pelo Prof. Dr. Roberto 

M. Klein) 
 

Formações  

Nomes científicos Aluvial 
(Ma) 

Montana 
(Mm) 

Alto-Montana (Ml) 

Agavaceae 
   

Cordyene dracaenoides Kunth   X  

Anacardiaceae 
   

Lithraea brasiliensis L. March.  X X X 
Schinus lentiscifolius L. March.   X X 
Schinus molle L.  X  
Schinus polygamus (Cas.) Cabrera  X X  
Schinus terebinthifolius Raddi  X X X 
Schinus weinmannifolius Mart. ex Engler   X  

Annonaceae 
   

Rollinia rugulosa Schlecht.  X X  
Rollinia silvatica (St. Hil.) Mart.  X   

Apocynaceae  
   

Aspidosperma australe Muell. Arg.   X  
Aspidosperma polyneuron Muell. Arg.   X  

Aquifoliaceae 
   

Ilex amara (Vell.) Loes.   X X 
Ilex brevicuspis Reiss.  X X X 
Ilex chamaedryfolia Reiss.   X X 
Ilex dumosa Reiss.  X X X 
Ilex kleinii Edwin   X X 
Ilex microdonta Reiss.   X X 



 698

Ilex paraguariensis St. Hil.   X X 
Ilex pseudobuxus Reiss.   X X 
Ilex theezans Martius  X X X 

Araliaceae 
   

Didymopanax morototonii (Aubl.) Decne.   X  
Oreopanax fulvum E. March.   X X 

Araucariaceae 
   

Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Ktze.  X X X 

Bignoniaceae 
   

Jacaranda micrantha Cham.   X  
Jacaranda puberula Cham.   X X 
Tabebuia alba (Cham.) Sandw.   X X 

Boraginaceae 
   

Cordia ecalyculata Vell.  X X  
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud.   X  
Patagonula americana L. X X  

Canellaceae 
   

Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni   X X 

Celastraceae 
   

Maytenus boaria Mol.   X X 
Maytenus evonymoides Reiss.   X X 
Maytenus glaucescens Reiss.   X X 
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss.  X X X 
Maytenus muelleri Schwacke   X X 

Clethraceae 
   

Clethra scabra Pers.  X X X 
Clethra uleana Sleumer   X X 

Compositae 
   

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabr.   X X 
Dasyphyllum tomentosum (Spr.) Cabr. var.     
multiflorum (Back.) Cabrera   X X 
Dasyphyllum tomentosum (Spr.) Cabr. var.  tomentosum  X X 
Eupatorium sp.  X  
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. subsp.  ceanothifolia (Less.) 
Cabrera  

  
X 

 
X 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. subsp . Floccosa Cabrera   X X 
Piptocarpha angustifolia Dusém   X X 
Piptocarpha axillaris (Less.) Bak.   X X 
Vernonia diffusa Less. var.  macrocephala Hieron.   X  
Vernonia discolor (Spr.) Less.   X X 
Vernonia petiolaris DC.  X  
Vernonia quinqueflora Less.   X  

Cunoniaceae 
   

Lamanonia speciosa (Camb.) L. B. Smith   X X 
Weinmannia humilis Engler   X X 
Weinmannia oaulliniifolia Pohl ex Seringe   X X X 

Cyatheaceae 
   

Alsophila arbuscula Presl   X  
Alsophila decipiens Fée  X  
Alsophila elegans Mart.   X  
Alsophila feeana C. Chr.   X X 
Alsophila serrae Sehnem   X  
Alsophila villosa (H.B.K.) Desv.   X  
Dicksonia sellowiana (Presl) Hook.   X X 
Hemitelia capensis (L.) Kaulf.   X  
Lophosoria quadripinnata (Gmelin) C. Chr.   X X 
Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon   X X 

Elaeocarpaceae 
   

Crinodendron brasiliense Reitz & Smith    X 
Sloanea lasiocoma K. Schum.   X X 
Sloanea monosperma Vell.   X X 

Erythroxylaceae 
   

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) E. O. Schulz   X X 
Erythroxylum deciduum St. Hil.   X X 
Erythroxylum myrsinites Mart.  X X  
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Euphorbiaceae 
   

Alchornea triplinervea (Spreng.) M. Arg.   X  
Croton celtidifolius Baill.   X  
Sapium glandulatum (Vell.) Pax  X X X 
Sebastiania brasiliensis Spreng.  X X X 
Sebastiania klotzschiana Muell. Arg. var.  klotzschiana X X  
Sebastiania schottiana Muell. Arg.  X   

Flacourtiaceae 
   

Azara uruguayensis (Speg.) Sleumer  X X X 
Banara parviflora (Gray) Benth.   X  
Banara tomentosa Clos   X X 
Casearia decandra Jacq.   X X 
Casearia lasiophylla Eichl.   X X 
Casearia obliqua Spreng.   X X 
Casearia paranaensis Sleumer   X  
Casearia sylvestris Sw. X X  
Prockia crucis P. Browne ex Linnaeus   X  
Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichl.   X X 
Xylosma pseudosalzmannii Sleum.  X X  
Xylosma warburgii (Briq.) Briq.   X  

Icacinaceae  
   

Citronella congonha (Mart.) Howard   X  
Citronella paniculata (Mart.) Howard   X  
Villaresia cuspidata Miers   X  

Lauraceae 
   

Cinnamomum glaziovii Mez  X X 
Cinnamomum hatschbackii Vattimo    X 
Cinnamomum sellowianum (Nees) Kosterm.   X X 
Cinnamomum vesiculosum (Nees) Kosterm.   X X 
Cryptocarya aschersoniana Mez X X X 
Nectandra grandiflora Nees X X X 
Nectandra lanceolata Nees  X X 
Nectandra megapotamica Mez X X  
Nectandra reticulata (R. & P.) Mez  X  
Nectandra saligna Nees et Mart.   X  
Ocotea acutifolia (Nees) Mez X X X 
Ocotea bicolor Vattimo   X  
Ocotea catharinensis Mez  X  
Ocotea corymbosa (Meissn.) Mez   X X 
Ocotea diospyrifolia (Meissn.) Mez   X  
Ocotea indecora Schott.   X  
Ocotea lanceolata Nees X X  
Ocotea macropoda (H.B.K.) Mez   X  
Ocotea nutans (Nees) Mez  X  
Ocotea porosa (Nees) L. Barroso   X X 
Ocotea pretiosa (Nees) Mez  X  
Ocotea puberula Nees X X X 
Ocotea pulchella Mart.   X X 
Ocotea spectabilis (Meissn.) Mez   X  
Persea alba Nees  X X 
Persea cordata Vell.   X  
Persea major (Nees) Kopp.   X X 
Persea venosa Nees et Mart. e Nees   X X 
Phoebe amoena (Nees) Mez  X X 
Phoebe vesiculosa (Nees) Mez  X  

Leguminosae 
   

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan  X X  
Albizia hassleri (Chod.) Burk.   X  
Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.   X  
Ateleia glazioviana Baill.   X  
Bauhinia candicans Benth.   X  
Cassia fastuosa Willd.   X  
Cassia leptophylla Vog.  X X  
Cassia multijuga Rich.   X  
Dalbergia brasiliensis Vogel   X X 
Dalbergia myriantha (Mart.) Benth.   X  
Erythrina crista-galli L. X   
Erythrina falcata Benth.  X X  
Inga lentiscifolia Benth.   X  
Inga virescens Benth.  X X  
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Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth.   X  
Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme   X  
Lonchocarpus leucanthus Burk.  X X  
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl.  X X  
Machaerium stipitatum Vogel  X X  
Mimosa scabrella Benth.  X X X 
Mimosa taimbensis Burk.    X 
Myrocarpus frondosus Allem.   X  
Ormosia fastigiata Tul.   X  
Parapiptadenia rigida (Benth.) Bren.  X X  
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.   X  
Piptadenia colubrina Benth.  X X  
Pithecellobium edwalli Hoehne   X  
Pithecellobium incuriale (Vell.) Benth.   X  

Lythraceae 
   

Lafoensia pacari St. Hil. ssp. petiolata Koehne   X  

Melastomataceae 
   

Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.    X 

Meliaceae 
   

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.   X  
Cedrela fissilis Vell.  X X X 
Trichilia clausseni A. DC.  X  
Trichilia elegans A. Juss.  X X  

Monimiaceae 
   

Hennecartia omphalandra Poiss.   X  
Mollinedia elegans Tul.   X X 

Myrsinaceae 
   

Rapanea ferruginea (R. & P.) Mez  X X 
Rapanea megapotamica Mez  X X 
Rapanea parvula Mez  X  
Rapanea umbellata (Mart. ex A. DC.) Mez   X X 
Rapanea wettsteinii Mez ex Char.   X X 

Myrtaceae 
   

Blepharocalyx mugiensis (Camb.) Legr.   X  
Blepharocalyx picrocarpus Berg   X  
Blepharocalyx salicifolius (H.B.K.) Berg var. longipes (Berg) Legr.  X X X 
Blepharocalyx salicifolius (H.B.K.) Berg var. longipes (Berg) Legrand  
forma catharinae Legrand  

 
X 

 
X 

 
X 

Blepharocalyx suaveolens (Camb.) Burr. var. suaveolens  X X 
Britoa glazioviana Kiaersk.   X  
Britoa guazumaefolia (Camb.) Legrand   X  
Calycorectes sellowianus Berg   X  
Calyptranthes concinna DC. var.  concinna X X X 
Calyptranthes concina DC. var. paulistana Legr.   X X 
Calyptranthes reitziana Legr.  X X  
Calyptrogenia hatschbachii Legr.   X  
Campomanesia adamantium (Camb.) Berg   X  
Campomanesia aurea Berg. var.  aurea  X  
Campomanesia cambessedeana Berg   X  
Campomanesia eugenioides (Camb.) Legr.   X  
Campomanesia hirsuta Gardn.   X X 
Campomanesia montana Legr.   X  
Campomanesia reitziana Legr.   X  
Campomanesia rhombea Berg var.  rhombea  X  
Campomanesia rhombea Berg var. kleinii Legr.     
Campomanesia xanthocarpa Berg var. xanthocarpa X X X 
Campomanesia xanthocarpa Berg var . malifolia (Berg) Legr.   X  
Eugenia blastantha (Berg) Legr.   X X 
Eugenia catharinae Berg   X X 
Eugenia glazioviana Kiaersk.   X  
Eugenia involucrata DC.  X  
Eugenia pluriflora DC.  X X 
Eugenia pyriformis Camb.   X X 
Eugenia ramboi Legr.   X  
Eugenia reitziana Legr.   X  
Eugenia rotundicostata Legrand   X  
Eugenia sclerocalyx Legr. var.  cambajuvensis Legr.    X 
Eugenia speciosa Camb.   X  
Eugenia uniflora L. X X X 
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Eugenia uruguayensis Camb. forma  uruguayensis  X  
Feijoa sellowiana Berg   X X 
Gomidesia affinis (Camb.) Legrand var.  catharinensis Legr.   X X 
Gomidesia palustris (DC.) Legr.   X X 
Gomidesia sellowiana Berg   X X 
Hexachlamys itatiaiae Mattos var. kleinii Legr.   X X 
Myrceugenia acrophylla (Berg) Legr. var. ulei (Burr.) Legr .  X X 
Myrceugenia bracteosa (DC.) Legr. var. australis Legr.   X X 
Myrceugenia bracteosa (DC.) Legr. var. fuliginea (Berg) Legr   X  
Myrceugenia bracteosa (DC.) Legr. var. seriato-pedunculata (Kiaersk.)  
Legr.  

   
X 

Myrceugenia campestris (DC.) Legr. et Kaus var.  distans Legr.   X  
Myrceugenia estrellensis (Berg) Legr.   X  
Myrceugenia euosma (Berg) Legr.  X X X 
Myrceugenia filibracteata (Burr.) Legr.    X 
Myrceugenia glaucescens (Camb.) Legr. et Kaus   X X 
Myrceugenia hoehnei (Burr.) Legr. et Laus.   X  
Myrceugenia latior (Burr.) Legr. et Kaus.   X  
Myrceugenia leptorhyncha Legr.    X 
Myrceugenia macrosepala (Burr.) Legr. et Kaus.   X X 
Myrseugenia miersiana (Gardn.) Legr. et Kaus var.  miersiana  X  
Myrseugenia miersiana (Gardn.) Legr. et Kaus var.  venosa Legr.   X  
Myrceugenia myrcioides (Camb.) Berg var. myrcioides  X X 
Myrceugenia nothorufa Legr. var. major Legr.    X 
Myrceugenia nothorufa Legr. var . nothorufa   X 
Myrceugenia nothorufa Legr. var . venosa Legr.   X X 
Myrceugenia planiramea (Berg) Legr .  X  
Myrceugenia ramboi Legr.    X 
Myrceugenia regnelliana (Bg.) Legr. et Kaus. var.  capillaris Berg  X X X 
Myrceugenia regnelliana (Berg) Legr. et Kaus var. dubia Legr.   X X 
Myrceugenia regnelliana (Berg) Legr. et Kaus. var.  regnelliana X X X 
Myrceugenia reitzii Legr. et Kaus.   X  
Myrceugenia rufescens (DC.) Legr. et Kaus. var.  alegrensis Legr .   X 
Myrceugenia scutellata Legr.  X   
Myrcia anomala Camb.   X X 
Myrcia arborescens Berg   X  
Myrcia bombycina (Berg) Kiaersk.   X  
Myrcia breviramis (Berg) Legr.   X X 
Myrcia calumbaensis Kiaersk.   X  
Myrcia castrensis Berg   X X 
Myrcia diaphana Berg   X  
Myrcia elaeodendra DC.  X  
Myrcia formosiana DC.  X  
Myrcia hatschbachii Legr.   X  
Myrcia lajeana Legr.   X X 
Myrcia laruotteana Camb. var.  australis Legr.   X X 
Myrcia laruotteana Camb. var.  laruotteana  X X 
Myrcia laruotteana Camb. var.  paraguayensis Berg.   X  
Myrcia leptoclada DC.  X  
Myrcia multiflora (Lam.) DC. var. multiflora  X  
Myrcia mutabilis Berg   X  
Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. var.  alternifolia (Berg) Legr.   X X 
Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. var.  obtecta  X X 
Myrcia ramulosa DC. var.  microsiphonata (Legr.) Legr.    X 
Myrcia richardiana Berg var. fenzliana (Berg) Legr.  X X 
Myrcia rostrata DC. var. rostrata  X X 
Myrcia rostrata DC. for. gracilis (Berg) Legr.   X  
Myrcia rufidula Miq. var.  linkiana DC.  X  
Myrcia rupicola Legr.   X  
Myrcia sosias Legr.   X  
Myrcia tomentosa (Aubl.)  Amshff.  X  
Myrcia venulosa DC.  X X 
Myrcianthes gigantea (Legr.) Legr.   X X 
Myrcianthes pungens (Berg) Legr.   X  
Myrciaria delicatula (DC.) Berg  X X X 
Myrciaria dichotoma Legr.   X  
Myrciaria rivularis Camb. var. baporeti (Legr.) Legr.    X 
Myrciaria tenella (DC.) Berg  X X X 
Myrciaria trunciflora Berg  X X  
Myrrhinium loranthoides (Hook. et Arn.) Burr.   X X 
Neomitranthes maria-aemiliae (Legr.) Legr.   X  
Pseudocaryophyllus acuminatus (Link) Burr.   X X 
Pseudocaryophyllus fulvescens (Mart. ex DC.) Berg  X  
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Pseudocaryophyllus sericeus Gom.  X  
Psidium cattleianum Sab.  X  
Psidium cinereum Mart. ex DC. var . cinereum  X X 
Psidium cinereum Mart. ex DC. var . incanescens (Mart. ex DC.) Legr.   X X 
Psidium cinereum Mart. var.  paraguariae Legr.   X  
Psidium luridum (Spr.) Burr.   X X 
Psidium pubifolium Burr.   X  
Siphoneugena reitzii Legr.  X X X 

Nyctaginaceae 
   

Bougainvillea glabra Choisy var.  glabra  X  

Palmae 
   

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Beccari var.  australe Beccari   X  
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Beccari var.  romanzoffianum X   
Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Beccari   X  
Trithrinax brasiliensis Wendl.  X  

Phytolaccaceae 
   

Phytolacca dioica L. X X  

Podocarpaceae 
   

Podocarpus lambertii Kl. X X X 

Proteaceae 
   

Roupala asplenioides Sleumer   X X 
Roupala brasiliensis Kl.  X X  
Roupala cataractarum Sleumer   X  
Roupala meisneri Sleumer   X  

Rhamnaceae 
   

Colletia exserta Klot. & Reisseck  X X X 
Rhamnus sphaerosperma Sw. var.  pubescens (Reisssseck) M. C. 
Johnston  

 
X 

 
X 

 
X 

Scutia buxifolia Reisseck  X X X 

Rosaceae 
   

Prunus sellowii koehne  X X X 
Quillaja brasiliensis Mart .  X X 

Rubiaceae 
   

Alseis floribunda Schott   X  
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.  X X  
Faramea porophylla (Vell.) Muell. Arg.   X  
Guettarda uruguensis Cham. & Schlecht .  X X  
Machaonia brasiliensis (Hoffmannsegg ex Humb.) C. & S.   X  

Rutaceae 
   

Fagara hyemalis (St. Hil.) Engler  X X  
Fagara kleinii Cowan   X X 
Fagara rhoifolia (Lam.) Engler var.  intermedia Cowan & L. B. Smith   X X 
Fagara rhoifolia (Lam.) Engler var. rhoifolia  X X 
Heliatta longifoliata Britton   X  

Salicaceae 
   

Salix humboldtiana Kunth  X   
Santalaceae    
Jodina rhombifolia Hook. et Arn.  X X  

Sapindaceae 
   

Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk.  X X  
Allophylus guaraniticus (St. Hil.) Radlk.  X X X 
Cupania vernalis Camb.   X X 
Matayba elaeagnoides Radlk.  X X X 

Sapotaceae 
   

Pouteria torta (Mart.) Radlk.   X  

Saxifragaceae 
   

Escallonia farinacea St. Hil.   X  
Escallonia montevidensis Cham.  X X X 

Simaroubaceae 
   

Picramnia parvifolia Engler   X  
Simarouba sp.  X  

Solanaceae 
   

Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don  X X X 
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Cestrum amictum Schlecht   X  
Cestrum intermedium Sendtn.   X  
Solanum compressum Smith & Downs  X X 
Solanum erianthum D. Don  X X 
Solanum gemellum Mart. ex Sendtn .  X X 
Solanum inaequale Vell.   X  
Solanum lacerdae Dusén   X  
Solanum pabstii Smith & Downs   X X 
Solanum reitzii Smith & Downs  X  
Solanum sanctae-catharinae Dunal X X  
Solanum variabile Mart.  X X  

Styracaceae 
   

Styrax acuminatus Pohl   X  
Styrax camporum Pohl  X  
Stirax leprosus Hooker & Arnott  X X 

Symplocaceae 
   

Symplocos celastrina Mart.   X X 
Symplocos corymboclados Brand.  X X X 
Symplocos glanduloso-marginata Hoehne   X X 
Symplocos itatiaiae Wawra ex char.   X X 
Symplocos lanceolata (Mart.) A. DC. X X X 
Symplocos laxiflora Benth.  X X 
Symplocos nitens (Pohl) Benth.   X  
Symplocos nitidiflora Brand.   X  
Symplocos pentandra (Mattos) Occh.   X  
Symplocos tenuifolia Brand.  X X X 
Symplocos uniflora (Pohl) Benth.  X X  
Symplocos uruguensis Brand.   X  

Theaceae 
   

Laplacea fruticosa (Schrader) Kobuski   X  
Ternstroemia brasiliensis Camb. 
 

 X  

Thymelaeaceae    
Daphnopsis fasciculata (Meissn.) Nevl.  X X  
Daphnopsis racemosa Griseb.  X   

Tiliaceae 
   

Luehea divaricata Mart. 
 

X X  

Verbenaceae    
Aloysia virgata (Ruiz et Pav.) A. L. Juss.  X X  
Cytharexylum solanaceum Cham.  X X  
Duranta vestita Cham.  X X  
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke  X X  

Vochysiaceae 
   

Vochysia emarginata (Vahl) Poir.   X  
Vochyssia magnifica Warm.  X  
Vachysia tucanorum Mart.  X  

Winteraceae 
   

Drimys brasiliensis Miers  X X X 

 
 
4.3.4.4 ─ Região da Floresta Estacional Semidecidual 

Esta região fitoecológica ocupa uma superfície de 25.721 km², no 
extremo oeste do Terceiro Planalto Paranaense, abrangendo 
áreas da bacia hidrográfica do rio Paraná que fazem as bacias dos 
rios Iguaçu, Piquiri e Ivaí (Fig. 4.23 e 4.24). 

A área possui curva ombrotérmica sempre positiva, com 
precipitação média anual em torno de 1.647 mm. No período de 
novembro a março são observadas as maiores chuvas, sendo 
registrada uma média mensal de 200 mm; por outro lado, notam-
se menores índices pluviométricos nos meses de julho e agosto, 
quando a média fica em torno de 77 mm. O período mais frio se 

faz presente nos meses de julho e agosto, quando a média 
compensada mensal fica situada em 16oC. Nesta área, podem-se 
observar duas isócronas: uma, com 6 a 7 meses de temperaturas 
médias iguais ou acima de 20oC; outra, com até 3 meses de 
temperatura média acima de 25oC. Têm-se, assim, para esta área 
as maiores temperaturas registradas neste estudo (Fig. 4.12 e 
4.25, Tab. 4.III). 

A Floresta Estacional Semidecidual ocupa solos provenientes 
de rochas basálticas e, em menor escala, solos provenientes do 
Arenito Caiuá, ambos da Era Mesozoica (vide 1 ─ Geologia). 
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Esta região fitoecológica está associada a clima de duas 

estações, marcado por acentuada variação térmica e um curto 
período de déficit hídrico. A queda foliar de elementos arbóreos, 
uma função hormonal, coincide principalmente com o pequeno 
período de deficiência hídrica que ocorre associado às baixas 
térmicas hibernais. Neste período, ocorre uma deciduidade parcial 
da folhagem dos estratos superiores, nos quais a percentagem 
das árvores caducas (macrofanerófitas) situa-se entre 20 e 50%. 
Convém acrescentar que esta é uma floresta tropical azonal 
(ocorre abaixo do trópico de Capricórnio), e sua decidualidade se 
deve mais às grandes diferenças térmicas entre o verão e o 
inverno, próprias de clima subtropical. Apesar de o período frio 
não apresentar dias com temperaturas médias menores do que 
15oC, a grande variação térmica (considere-se a ocorrência de 
vários dias com médias superiores a 25oC) parece ser suficiente 
para fazer este fenômeno coincidir com a caducidade foliar da 
vegetação do “espaço intertropical”. 

A Floresta Estacional Semidecidual caracteriza-se por um 
aspecto fitofisionômico exuberante. Sua grande homogeneidade é 
acentuada por seu estrato emergente (megafanerofítico) bastante 
descontínuo, constituído de poucas espécies. A cobertura 
superior, que varia de 30 a 40%, é formada por árvores altas, que 
podem atingir até 40 m de altura. Em quase toda a área de 
ocorrência desta floresta, a Aspidosperma poliyneuron (peroba-
rosa) desempenhava papel relevante, dominando de forma muito 
evidente, constituindo não raramente 60 a 80% da cobertura do 
estrato superior. 

O estrato dominado (macrofanerofítico), de modo geral, 
apresenta uma cobertura pouco densa, composta de árvores de 
dominância pouco evidente, que podem chegar a 25 m de altura. 

Já a submata (mesofanerofítico) é muito esparsa, sendo 
formada em geral por plantas jovens dos estratos superiores. 

O estrato herbáceo, normalmente muito ralo, acha-se 
constituído por gramíneas geófitas dos gêneros Olyra e Pharus, 
bem como por pteridófitas epífitas pertencentes, principalmente, às 
famílias das aspideáceas e polipodiáceas. 

Esta floresta apresenta duas nuanças bem distintas, uma 
menos exuberante situada em solos provenientes do Arenito 
Caiuá, a noroeste da área em estudo, e outra localizada sobre 
solos de origem basáltica, que apresenta uma floresta mais 
exuberante com árvores bem desenvolvidas e mais vigorosas. 
Nesta última, ocorre uma dominância de Euterpe edulis 
(palmiteiro), que forma densos povoamentos, contribuindo assim 
decididamente para a fisionomia no interior da floresta. 

Cabe ainda salientar que esta floresta possui um relativo 
número de lianas lenhosas bem desenvolvidas, distribuídas por 
poucas espécies, porém de grande densidade de indivíduos. 
Pode-se inclusive observar, em florestas exploradas, árvores 
praticamente cobertas por um denso emaranhado de lianas, fato 
que pode provocar, inclusive, estrangulamento das árvores e 
consequente degradação da floresta para uma Vegetação 
Secundária com cipó. 

O epifitismo arborícola é pouco expressivo, sendo 
representado principalmente pelas bromeliáceas, aráceas, 
orquidáceas e piperáceas. 

A Região da Floresta Estacional Semidecidual foi dividida em 
apenas duas formações: Submontana e Montana. 
 
4.3.4.4.1 ─ Floresta Submontana 

Esta formação é a mais extensa desta região fitoecológica e é 
encontrada, na área, sobre relevo suavemente ondulado, com 
litologia predominantemente constituída de basaltos, em altitudes 
que variam de 150 a 400 m. 

A ocupação desta área, outrora florestal, teve início em 1911, 
quando o agrimensor Edmundo Alberto Merces de Tibagi dirigiu os 
trabalhos de abertura de uma picada para o transporte do gado 
diretamente de Mato Grosso ao Paraná. A partir desta data, 
iniciaram-se várias colônias na área. Como a região possui um 
relevo pouco dissecado e grandes extensões de solos bem 
desenvolvidos, os colonos promoveram o desmatamento, que foi 
cedendo lugar à agricultura cíclica de minifúndio, mais tarde 
transformada em extensas plantações de trigo e soja, fazendo 
com que, atualmente, a área se apresente absolutamente 
desflorestada. 

Da superfície original desta floresta restam hoje apenas 
156.000 ha, pertencentes ao Parque Nacional do Iguaçu, além de 
inexpressiva superfície de pequenos agrupamentos florestais 
relictos. 

A composição florística da Floresta Estacional Semidecidual 
Submontana pode ser melhor estudada na área do Parque 
Nacional do Iguaçu e nos maiores agrupamentos remanescentes. 
Aí foram encontradas as seguintes espécies: Aspidosperma 
polyneuron (peroba-rosa), normalmente dominante no estrato 
superior, e ainda Parapiptadenia rigida (angico-vermelho) e 
Peltophorum dubium (canafístula), como as mais expressivas 
neste estrato. No estrato dominado, foram encontradas: Alchornea 
triplinervea (tanheiro), Holocalyx balansae (alecrim) e Phytolacca 
dioica (maria-mole). Esta composição florística, no entanto, pode 
variar de um lugar para outro, quando também podem ser 
encontradas espécies como Matayba elaeagnoides (camboatá-
branco), Cryptocarya aschersoniana (canela-fogo), Patagonula 
americana (guajuvira), Nectandra megapotamica (canela-merda) e 
Cabralea canjerana (canjerana), entre outras. 
 
4.3.4.4.2 ─ Floresta Montana 

A Formação Montana está localizada em relevo ondulado a 
fortemente ondulado, em altitudes entre 400 e 800 m e, 
normalmente, sobre solos rasos provenientes de rochas 
basálticas.  



 706

As maiores concentrações remanescentes situam-se na bacia 
do rio Iguaçu, região de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul 
(PR). 

Como ocorreu com a Formação Submontana, neste caso 
também a floresta foi sendo derrubada, cedendo lugar à 
agricultura de subsistência dos primeiros colonizadores. No 
entanto, face ao relevo acidentado, grande parte dos cultivos 
foram abandonados e as áreas passaram a ser recobertas por 
Vegetação Secundária, normalmente com seu desenvolvimento 
restrito apenas aos primeiros estágios. 

Também são encontradas algumas áreas com pastagens e 
pequenas áreas com reflorestamento de Pinus spp. Cabe 

salientar, no entanto, que muitas destas áreas reflorestadas já 
foram ou estão sendo derrubadas para cederem lugar à 
agricultura, uma vez que esta apresenta-se, atualmente, muito 
mais rentável. 

Com respeito à composição florística, nos locais de difícil 
acesso, podem-se encontrar, de forma restrita, espécies como: 
Parapiptadenia rigida (angico-vermelho), Aspidosperma 
polyneuron (peroba-rosa), Apuleia leiocarpa (grápia), 
Diatenopteryx sorbifolia (maria-preta), Lonchocarpus leucanthus 
(rabo-de-macaco) e Luehea divaricata (açoita-cavalo), além de 
outras. 
 

 
 
4.3.4.4.3 – Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Floresta Estacional Semidecidual (espécies determinadas e organizadas pelo Prof. 

Dr. Roberto M. Klein) 
 

Formações  
Nomes Científicos Aluvial 

(Fa) 
Submontana 

(Fs) 
Montana  

(Fm) 

Achatocarpaceae 
   

Achatocarpus bicornutus Schinz et Autran  X X  

Anacardiaceae 
   

Astronium balansae Engler   X  
Astronium fraxinifolium Schott   X X 
Lithraea brasiliensis L. March .  X X 
Schinus terebinthifolius Raddi   X X 

Annonaceae 
   

Annona cacans Warm. var.  glabriuscula R. E. Fries   X  
Rollinia exalbida (Vell.) Mart.   X  
Rollinia rugulosa Schlecht.   X X 
Rollinia salicifolia Schlecht   X  
Rollinia silvatica (St. Hil.) Mart.   X X 

Apocynaceae 
   

Aspidosperma australe M. Arg.  X X X 
Aspidosperma polyneuron Muell. Arg.   X X 
Peschiera australis (M. Arg.) Miers  X X  
Rauvolfia sellowii Muell. Arg.   X X 

Aquifoliaceae 
   

Ilex brevicuspis Reiss.   X X 
Ilex dumosa Reiss.  X X X 
Ilex paraguariensis St. Hil.   X X 
Ilex theezans Martius  X X X 

Araliaceae 
   

Didymopanax morototonii (Aubl.) Decne   X X 
Pentapanax warmingianus (L. March.) Harms   X  

Araucariaceae 
   

Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Ktze.  X X X 

Bignoniaceae 
   

Cybistax antisyphilitica Mart.  X X  
Jacaranda micrantha Cham.   X X 
Jacaranda puberula Cham.   X X 
Tabebuia alba (Cham.) Sandw.   X X 
Tabebuia avellanedae Lor. ex. Criseb.   X  
Tabebuia chrysotricha (Mar. ex DC.) Standl .  X  
Tabebuia pulcherrima Sandw.   X  

Bombacaceae 
   

Chorisia crispiflora H.B.K.   X  
Chorisia speciosa St. Hil.   X  

Boraginaceae 
   

Cordia ecalyculata Vell.  X X X 
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. Ex Steud.   X X 
Patagonula americana L.  X X X 

Caprifoliaceae 
   

Sambucus australis Cham. & Schl.   X  
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Caricaceae 
   

Carica quercifolia (St. Hil.) Hieron   X X 
Jacaratia spinosa (Aubl.) DC.   X  

Combretaceae 
   

Terminalia australis Camb.  X   
Terminalia glabrescens Mart.   X  

Compositae 
   

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabr.   X X 

Cunoniaceae 
   

Lamanonia speciosa (Camb.) L. B. Smith   X X 
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Seringe  X X X 

Ebenaceae 
   

Maba inconstans (Jacq.) Griseb.   X X 

Elaeocarpaceae 
   

Sloanea lasiocoma K. Schum.   X X 
Sloanea monosperma Vell.   X X 

Erythroxylaceae 
   

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O. E. Schulz   X X 
Erythroxylum myrsinites Mart  X   

Euphorbiaceae 
   

Actinostemon concolor (Spreng.) M. Arg.  X X X 
Alchornea sidifolia Muell. Arg.   X X 
Alchornea triplinervia (Dpreng.) M. Arg.   X X 
Cróton celtidifolius Baill.    X 
Croton floribundus Spreng.   X  
Croton urucurana Baill.  X X X 
Pachystroma longifolium (Nees) J. M. Johnston   X X 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax  X X X 
Sebastiania brasiliensis Spreng.  X X X 
Sebastiania klotzschiana Muell. Arg. var. klotzschiana  X X X 
Sebastiania schottiana Muell. Arg.  X   
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl.   X X 

Flacourtiaceae 
   

Banara parviflora (Gray) Benth.   X  
Banara tomentosa Clos  X X  
Casearia aculeata Jacquin   X  
Casearia decandra Jacq.   X X 
Casearia gossypiosperma Briq.    X X 
Casearia hirsuta Sw.  X  
Casearia obliqua Spreng.   X X 
Casearia sylvestris Sw. X X X 
Prockia crucis L.  X  
Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichl.   X X 
Xylosma pseudosalzmannii Sleum.  X X  

Guttiferae 
   

Rheedia gardneriana Tr. & Pl.   X  

Icacinaceae 
   

Citronella paniculata (Mart.) Howar   X X 

Lauraceae 
   

Endlicheria paniculata (Spr.) Macbr.   X X 
Nectandra grandiflora Nees X X X 
Nectandra lanceolata Nees  X X 
Nectandra megapotamica Mez X X X 
Nectandra rigida Nees  X  
Nectandra saligna Nees et Mart.   X  
Ocotea acutifolia (Nees) Mez  X X 
Ocotea diospyrifolia (Meissn.) Mez   X X 
Ocotea puberula Nees X X X 
Ocotea pulchella Mart.   X X 
Ocotea spectabilis (Meissn.) Mez   X X 

Lecythidaceae 
   

Cariniana estrellensis (Raddi) Ktze.   X  

Leguminosae 
   

Acacia polyphylla DC.  X X 
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Albizia niopoides (Benth.) Burk   X X 
Albizia polycephala (Benth.) Killip   X X 
Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.   X X 
Ateleia glazioviana Baill.  X X X 
Bauhinia candicans Benth.  X X X 
Bauhinia pruinosa Vog.   X  
Calliandra foliosa Benth.  X X  
Calliandra selloi (Spreng.) Macbr.  X   
Calliandra tweedei Benth.  X   
Cassia oblongifolia Vog.  X X  
Cathormion polyanthum (Spreng.) Burk.   X  
Copaifera langsdorffii Desf.  X   
Dahlstedtia pinnata Malme  X X  
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong   X X 
Erythrina crista-galli L. X   
Erythrina falcata Benth.  X X X 
Ferreiria spectabilis Fr. Allem.   X  
Gleditschia amorphoides (Gris.) Taub.  X X  
Holocalyx balansae Mich.   X  
Hymenaea altissima Ducke   X X 
Hymenaea stilbocarpa Hayne   X X 
Inga marginata Willd. X X X 
Inga sessilis (Vell.) Mart.  X X 
Inga uruguensis Hook. et Arn. X X  
Inga virescens Benth.  X X 
Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme  X X X 
Lonchocarpus leucanthus Burk . X X X 
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl.  X X X 
Lonchocarpus neuroscapha Benth .  X  
Lonchocarpus nitidus (Vog.) Benth . X X X 
Machaerium angustifolium Vogel   X  
Machaerium brasiliense Vog.   X  
Machaerium nictitans (Vell.) Benth.   X  
Machaerium paraguariense Hassler   X X 
Machaerium stipitatum Vogel  X X X 
Myroxylum balsamum (L.) Harms   X  
Myrocarpus frondosus Allem.   X X 
Parapiptadenia rigida (Benth.) Bren.  X X X 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.   X X 
Pithecellobium edwalli Hoehne   X  
Pithecellobium glomeratum (DC.) Benth.  X X  
Pithecellobium inaequale (Willd.) Benth.  X   
Plathymenia foliolosa Benth.   X  
Pecilanthe parviflora Benth.   X  
Pterogyne nitens Tul.   X  

Malvaceae 
   

Bastardiopsis densiflora (Hook. et Arn.) Hassl .  X  

Melastomatoceae 
   

Miconia cinerascens Miq. var.  cinerascens   X 
Miconia cinerascens Miq. var . robusta Wurdack    X 

Meliaceae 
   

Cabralea canjerana (Vell.) Mart .  X X 
Cedrela fissilis Vel. X X X 
Cedrela lilloi C. DC.  X  
Guarea kunthiana A. Juss.   X X  
Guarea macrophylla Vahl subsp . Spicaeflora (A. Juss.) Penn.  X X  
Guarea macrophylla Vahl subsp . Tuberculata (Vell.) Penn.  X X  
Trichilia catigua A. Juss.  X X  
Trichilia clausseni A. DC.  X X 
Trichilia Elegans A. Juss.   X X 
Trichilia pallens C. DC.  X  

Monnimiaceae 
   

Hennecartia omplalandra Poiss.   X X 
Mollinedia elegans Tul   X X 

Moraceae 
   

Cecropia obtusa Tréc.  X X  
Xhlorophora tinctoria (L.) Gaud.  X X X 
Ficus guaranitica Chodat   X  
Ficus insipida Willdenow var.  adhaatodaefolia (Schott ex Spreng.) M.  X X X 
Ficus monckii Hassler  X X X 
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Sorocea bonplandii (Baillon) Burger, Lanjow & Boer  X X X 

Myrtaceae 
   

Britoa guazumaefolia (Camb.) Legrand   X X 
Calycorectes riedelianus Berg  X   
Campomanesia xanthocarpa Berg var.  xanthocarpa X X X 
Eugenia florida DC.  X  
Eugenia gardneriana Berg  X   
Eugenia involucrata DC.  X X 
Eugenia pyriformis Camb.   X X 
Eugenia ramboi Legr.   X X 
Eugenia uniflora L. X X X 
Myrcia laruotteana Camb. var.  paraguayensis Berg   X  
Myrcianthes pungens (Berg) Legr.   X X 
Myrciaria ciliolata Camb.  X   
Myrciaria trunciflora Berg   X X 

Nyctaginaceae 
   

Pisonia ambigua Heimerl  X X  

Oleaceae 
   

Linociera mandioccana Eichl.   X X 

Palmae 
   

Acrocomia sclerocarpa Mart.   X  
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Beccari var.  australe Beccari  X X X 
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Beccari var.  romanzoffianum X X X 
Euterpe edulis Mart.  X X X 

Phytolaccaceae 
   

Gallesia gorarema (Vell.) Moq.  X X  
Phytolacca dioica L.  X X X 

Polygonaceae 
   

Coccoloba cordata Cham.  X X  
Ruprechtia laxiflora Meissn.  X X  

Proteaceae 
   

Roupala cataractarum Sleumer   X  
Roupala meisneri Sleumer   X  

Rhamnaceae 
   

Colubrina glandulosa Perkins var.  reitzii (M. C. Johnston) M. C. 
Johnston  

 
 

 
X 

 
 

Rosaceae 
   

Prunus sellowii Koehne   X X 

Rubiaceae 
   

Faramea porophylla (Vell.) Muell. Arg.   X X 
Randia armata (Sw.) DC. X X  

Rutaceae 
   

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engler   X X 
Esenbeckia febrifuga (St. Hil.) A. Juss.   X  
Esenbeckia gracilis (K. Schum.) Cowan   X  
Esenbeckia grandiflora Mart .  X  
Fagara hyemalis (St. Hil.) Engler  X X X 
Fagara naranjillo (Griseb.) Engler   X  
Fagara rhoifolia (Lam.) Engler var. rhoifolia  X  
Helietta longifoliata Brittom   X X 
Metrodorea nigra St. Hil.   X  
Pilocarpus pennatifolius Lem.   X  

Salicaceae 
   

Salix humboldtiana Kunth  X X  

Sapindaceae 
   

Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk.  X X X 
Cupania vernalis Camb.   X X 
Diatenopteryx sorbifolia Radlk.   X X 
Matayba Elaeagnoides Radlk.  X X X 

Sapotaceae 
   

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichl.) Engler   X  
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  X X X 
Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk.  X X  
Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk.  X   
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Simaroubaceae 
   

Aeschrion crenata Vell. Ex chart.   X  

Solanaceae 
   

Cestrum amictum Schlecht.   X X 
Cestrum intermedium Sendtn.   X X 
Sessea regnellii Taubert   X  
Solanum erianthum D. Don   X X 
Solanum inaequale Vell.   X X 
Solanum rantonnetii Carr. ex Lescuyer   X  
Solanum sanctae-catharinae Dunal   X X 

Styracaceae 
   

Styrax acuminatus Pohl   X  
Styrax leprosus Hooker & Arnott  X X X 

Symplocaceae 
   

Symplocos celastrina Mart.   X  

Thymelaeaceae 
   

Daphnopsis racemosa Griseb.  X   

Tiliaceae 
   

Luehea divaricata Mart.  X X X 

Ulmaceae 
   

Trema micrantha (L.) Blume   X X 

Verbenaceae 
   

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke  X X X 

Vochysiaceae 
   

Vochysia tucanorum Mart.   X X 

 
4.3.4.5 ─ Região da Floresta Estacional Decidual 

Ao longo do curso médio e superior do rio Uruguai, bem como nos 
seus principais afluentes, estende-se a região fitoecológica da 
Floresta Estacional Decidual, ocupando uma superfície de 15.986 
km2, conforme o mapeamento. 

Esta formação decidual tropical extra-zonal apresenta, em 
linhas gerais, várias áreas descontínuas subtropicais, situadas na 
vertente sudoeste do “Planalto das Araucárias”. São encontradas, 

no seu estrato dominante, espécies pertencentes a gêneros 
pantropicais, que apresentam adaptações hormonais tidas como 
responsáveis pela queda da folhagem na época do frio máximo. 
Esta decidualidade atinge mais de 50% das espécies do estrato 
emergente, e o evento, em si, coincide com o período de clima 
seco da área tropical de origem destes gêneros. E eles, aqui, 
passam a conviver com outros gêneros, deciduais ou não, de 
origem australásica (Fig. 4.26). 
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No clima geral desta área distinguem-se dois períodos bem 

distintos (Fig. 4.12, 4.27 e Tab. 4.IV): um, de temperaturas 
quentes, onde se tem até 5 meses em que as médias térmicas 
compensadas se acham acima de 20oC; outro, de temperaturas 
baixas, que apresenta 2 meses abaixo de 15oC, sendo o mês mais 
frio o de julho, quando os termômetros chegam a registrar 
temperaturas inferiores a 10oC (a média compensada fica em 
torno de 13,5oC). A pluviosidade na área é bastante regular e 
intensa, tendo sido registrada uma média anual de 1.878 mm. 
Assim, mesmo se considerando P = 3T, a curva ombrotérmica 
mostra-se sempre positiva. 

 
 

 
 
Este tipo de vegetação ocupou a parte oeste do Planalto 

Ocidental Catarinense e o extremo norte do Rio Grande do Sul, 
estendendo-se para o leste através das bacias hidrográficas, 
seguindo o rio Uruguai até aproximadamente o entroncamento dos 
rios Pelotas e Canoas (Fig. 4.25). A bacia do rio Uruguai, com 
seus grandes formadores Pelotas e Canoas, drena na sua quase 
totalidade terrenos basálticos em calhas profundas, dissecando a 
área de modo a lhe emprestar uma topografia bastante 
acidentada. Os solos, basicamente provenientes dos derrames 
basálticos (Juracretáceo), são normalmente rasos, mas de boa 
fertilidade. 

A Floresta Estacional Decidual, conhecida pelos colonizadores 
da área como “mata-branca” ou “mata do Uruguai”, possui uma 
composição florística consideravelmente mais homogênea do que 
a da Floresta Ombrófila Densa. Esta homogeneidade acentua-se 
na época da primavera e verão, quando as copas das árvores 
emergentes encontram-se revestidas por densa folhagem e 
abundantes inflorescências. Durante o período hibernal, a quase 
totalidade destas árvores perde suas folhas, dando assim à 
floresta aspecto verdadeiramente decidual. 

De acordo com Klein (1972), esta floresta constitui um 
prolongamento da floresta do rio Paraná, migrado através da 
Província de Missiones, República da Argentina, porém com 
menos espécies do que aquela que se encontra ao longo do rio 
Paraná, no Estado do Paraná. Diversas espécies arbóreas do rio 
Paraná não chegam até o rio Uruguai, e entre elas citam-se: 
Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa), Hymenaea altissima 
(jatobá) e Euterpe edulis (palmito). 

Ainda conforme Klein (1978), a Floresta Estacional Decidual é 
formada por uma estrutura distinta, podendo ser agrupada em 4 
estratos, a saber: o primeiro, descontínuo, das árvores altas e 
emergentes (mega-fanerófitas); o segundo, bastante denso, das 
árvores (macrofanerófitas); o terceiro, das arvoretas 
(mesofanerófitas) e finalmente o quarto, dos arbustos 
(nanofanerófitas). 

O estrato emergente (megafanerofítico) é constituído em sua 
maioria por espécies deciduais que, durante o inverno, perdem 
parcial ou totalmente as folhas, quando então aparecem as 
densas copas verdes do segundo estrato. Esse estrato dominante 
forma uma cobertura superior bastante aberta, com árvores que 
chegam a atingir 30 a 40 m de altura. Grande parte das madeiras 
de lei que são exploradas nesta floresta pertencem a este estrato. 

Entre as árvores mais comuns e responsáveis pela fisionomia 
deste estrato, encontra-se a Apuleia leiocarpa (grápia) como 
principal espécie. É uma árvore alta, de 25 a 35 m de altura e 
diâmetro de 60 a 100 cm na altura do peito, tronco geralmente 
pouco tortuoso, de madeira muito durável e com larga aceitação 
no mercado, razão pela qual foi muito procurada, restando hoje 
poucos exemplares. Em seguida vêm Parapiptadenia rigida 
(angico-vermelho), Cordia trichotoma (louro-pardo), Diatenopterix 
sorbifolia (maria-preta), Balfourodendron riedelianum (pau-marfim), 
Peltophorum dubium (canafístula) e Enterolobium contortisiliquum 
(timbaúva) entre as mais comuns. Por vezes, Myrocarpus 
frondosus (cabreúva), em geral pouco frequente, pode tornar-se 
bastante comum, sobretudo nos ambientes mais úmidos. 

O estrato dominado pelas árvores (macrofanerofítico) é 
formado principalmente por lauráceas, vulgarmente conhecidas 
por canelas, e pelas leguminosas. Este estrato é bastante denso e 
em geral com espécies perenifoliadas, contrastando assim 
vivamente com o estrato superior durante o período hibernal. A 
árvore mais importante deste estrato é a Nectandra megapotamica 
(canela-merda), que possui vasta e regular dispersão. É seguida 
por Nectandra lanceolata (canela-amarela), Ocotea diospyrifolia 
(canela), Ocotea puberula (canela-guaicá) e Patagonula 
americana (guajuvira). 

O estrato das arvoretas (mesofanerofítico), apesar de denso, é 
formado por um pequeno número de espécies, porém com 
elevado número de indivíduos e, sem dúvida, a mais comum é a 
Sorocea bomplandii (cincho), que forma, por vezes, densos 
agrupamentos. Além desta, ainda destacam-se Actinostemonn 
concolor (laranjeira-do-mato) e Trichilia clausseni (catiguá). As 
demais espécies são pouco representativas, não tendo muita 
influência na fitofisionomia. Neste estrato, são encontradas, 
normalmente, densas touceiras de Bambusa trinii (taquaruçu) e, 
mais esparsamente, Merostachys multiramea (taquara-lisa).  

No estrato arbustivo (nanofanerofítico), vê-se a dominância 
dos gêneros Piper e Psychotria, juntamente com densas e 
grandes touceiras de Chusquea ramosissima (criciúma). 

Já o estrato herbáceo, formado por epífitas terrícolas e 
hemicriptófitas rizomatosas, e bastante denso, caracteriza-se por 
um grande número de espécies de pteridófitas, bem como de 
gramíneas dos gêneros Pharus e Olyra, sendo que, em áreas 
mais úmidas, o terreno acha-se revestido por denso tapete de 
Bromelia balansae (gravatá). 

Além destas espécies citadas, constatou-se próximo às 
margens do rio Uruguai, no extremo sudoeste da área em estudo, 
a ocorrência de duas espécies características da bacia do rio 
Paraná, a Pterogyne nitens (amendoim) e a Cecropia pachycarpa 
(embaúva). 

Com base em critérios altimétricos, esta região fitoecológica foi 
separada em duas formações: Submontana e Montana. 
Floristicamente as duas são semelhantes, porém, estruturalmente, 
não são idênticas. 
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4.3.4.5.1 ─ Floresta Submontana 

Situada na faixa altimétrica entre 100 e 400 m, esta formação 
apresenta um estrato emergente decidual e esparso. Ocupa as 
partes suave-onduladas ao longo do vale do Uruguai, adentrando 
a oeste nos planaltos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
revestindo solos basálticos provenientes do Grupo São Bento, 
Formação Serra Geral (vide 1 ─ Geologia). 

Como esta floresta ocupava uma área onde os solos, 
originários da desagregação e consequente decomposição de 
rochas do Triássico (basáltico meláfiro), eram muito adequados à 
agricultura, a mesma sofreu um dos mais intensos processos de 
devastação. A intensa colonização e o mau uso deste patrimônio 
natural iniciou-se por volta de 1916, com os colonos advindos da 
parte leste do Rio Grande do Sul. Atualmente, não restam mais do 
que pequenos agrupamentos de florestas primárias, além de duas 
áreas de preservação: o Parque Nacional do Turvo, com 17.491 
ha, e parte do Parque Estadual de Nonoai, com aproximadamente 
7.500 ha de Floresta Estadual Decidual Submontana. Em seu 
lugar veem-se extensas áreas com plantações de trigo e soja, 

poucas pastagens e alguns agrupamentos de Vegetação 
Secundária. 
 
4.3.4.5.2 ─ Floresta Montana 

É a formação florestal situada na faixa altimétrica de 400 a 800 m, 
que ocupa áreas de relevo dissecado e de solos relativamente 
férteis das encostas dos vales do rio Uruguai e seus afluentes. 

Aqui, também, a colonização foi intensa, mas, em virtude das 
dificuldades apresentadas pelo relevo quanto ao aproveitamento 
agrícola, resta um maior número de agrupamentos 
remanescentes, bem como uma cobertura maior de Vegetação 
Secundária, vegetação esta caracterizada pela presença de 
Solanum erianthum (fumo-bravo), que invade a capoeira de 
Bacharis sp. e, posteriormente, ocorre a invasão da Ocotea 
puberula (canela-guaicá). Nestas encostas existem, ainda, 
lavouras de milho entremeadas com feijão e culturas de 
subsistência de cebola, fumo e batatinha. Também são vistas 
pequenas áreas de pastagens, normalmente formadas por 
Axonopus fissifolius (grama-jesuíta). 
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4.3.4.5.3 – Relação das espécies arbóreas ocorrentes na Floresta Estacional Decidual (Espécies determinadas e organizadas pelo Prof. Dr. 

Roberto M. Klein) 
 

Formações  

Nomes científicos Aluvial 
(Ca) 

Submontana 
(Cs) 

Montana  
(Cm) 

Achatocarpaceae 
   

Achatocarpus bicornutus Schinz et Autran  X X  

Agavaceae 
   

Cordyline dracaenoides Kunth   X  

Anacardiaceae 
   

Astronium balansae Engler   X  
 Lithraea brasiliensis L. March.   X X 
Schinus terebinthifolius Raddi   X X 

Annonaceae 
   

Rollinia exalbida (Vell.) Mart.   X  
Rollinia rugulosa Schlecht.   X X 
Rollinia salicifolia Schlecht.   X  
Rollinia silvatica (St. Hil.) Mart.   X X 

Apocynaceae 
   

Aspidosperma australe Muell. Arg.   X X 
Peschiera australis (Muell. Arg.) Miers  X X  
Peschiera hilariana (Muell. Arg.) Miers   X  
Rauvolfia sellowii Muell. Arg.   X X 

Aquifoliaceae 
   

Ilex brevicuspis Reiss.   X X 
Ilex dumosa Reiss.  X X X 
Ilex paraguariensis St. Hil.   X X 
Ilex theezans Martius  X X X 

Araliaceae 
   

Didymopanax morototonii (Aubl.) Decne.   X X 
Pentapanax warmingianus (L. March.) Harm   X  

Araucariaceae 
   

Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kze.  X X X 

Bignoniaceae 
   

Cybistax antisyphilitica Mart.  X X  
Jacaranda micrantha Cham.   X X 
Jacarandda puberula Cham.   X X 
Tabebuia alba (Cham.) Sandw.   X X 
Tabebuia avellanedae Lor. ex Griseb.   X  
Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.   X  
Tabebuia pulcherrima Sandw.   X  

Bombacaceae 
   

Chorisia crispiflora H.B.K.   X  
Chorisia speciosa St. Hil.   X  

Boraginaceae 
   

Cordia ecalyculata Vell.  X X X 
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. Ex Steud.   X X 
Patagonula americana L. X X X 

Caprifoliaceae 
   

Sambucus australis Cham. & Schlecht.   X  

Caricaceae 
   

Carica quercifolia (St. Hil.) Hieron.   X X 
Jacaratia spinosa (Aubl.) DC.   X  

Celastraceae 
   

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss.  X X X 

Combretaceae 
   

Terminalia australis Camb.  X   

Compositae 
   

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabr.   X X 

Cunoniaceae 
   

Lamanonia speciosa (Camb.) L. B. Smith   X X 
Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Seringe  X X X 

Ebenaceae 
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Maba inconstans (Jacq.) Griseb.   X X 

Elaeocarpaceae 
   

Sloanea lasiocoma K. Schum.   X X 
Sloanea monosperma Vell.   X X 

Erythroxylaceae 
   

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O. E. Schulz   X X 
Erythroxylum myrsinites Mart.  X   

Euphorbiaceae 
   

Actinostemon concolor (Spreng.) Muell. Arg.  X X X 
Alchornea sidifolia Muell. Arg.   X X 
Alchornea triplinervea (Spreng.) Muell. Arg.   X X 
Croton celtidifolius Baill.    X 
Croton urucurana Baill.  X X X 
Pachystroma longifolium (Nees) J. M. Johnston   X X 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax  X X X 
Sebastiania brasiliensis Spreng.  X X X 
Sebastiania klotzschiana Muell. Arg. Var.  Blotzschchiana    
 X X X 
Sebastiania schottiana Muell. Arg.  X   
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl.   X X 

Flacourtiaceae 
   

Banara parviflora (Gray) Benth.   X  
Banara tomentosa Clos   X X 
Casearia decandra Jacq.   X X 
Casearia obliqua Spreng.   X X 
Casearia sylvestris Sw. X X X 
Prockia crucis P. Browne ex L.   X  
Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichl.   X X 
Xylosma pseudosalzmannii Sleum.  X X  

Icacinaceae 
   

Citronella paniculata (Mart.) Howard   X X 

Lauraceae 
   

Cryptocarya aschersoniana Mez X X X 
Endlicheria paniculata (Spr.) Macbr.   X X 
Nectandra grandiflora Nees X X X 
Nectandra lanceolata Nees  X X 
Nectandra megapotamica Mez X X X 
Nectandra saligna Nees et Mart.   X  
Ocotea acutifolia (Nees) Mez  X X 
Ocotea diospyrifolia (Meissn.) Mez   X X 
Ocotea puberula Nees X X X 
Ocotea pulchella Mart.   X X 
Ocotea spectabilis (Meissn.) Mez   X X 

Leguminosae 
   

Albizia austrobrasilica Burk.   X X 
Albizia niopoides (Benth.) Burk.   X X 
Albizia polycephala (Benth.) Killip   X X 
Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.   X X 
Ateleia glazioviana Baill.  X X X 
Bauhinia candicans Benth.  X X X 
Bauhinia pruinosa Vog.   X  
Bauhinia uruguayensis Benth.  X X  
Calliandra foliosa Benth.  X X  
Calliandra selloi (Spreng.) Macbr.  X   
Calliandra tweedei Benth.  X   
Cassia oblongifolia Vog.  X X  
Cathormion polyanthum (Spreng.) Burk.   X  
Dahlstedtia pinnata Malme  X X  
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong   X X 
Erythrina crista-galli L. X   
Erythrina falcata Benth.  X X X 
Ferreiria spectabilis Fr. Allem.   X  
Gleditschia amorphoides (Griseb.) Taub.  X X  
Holocalyx balansae Mich.   X  
Inga affinis DC. X X  
Inga marginata Willd.  X X X 
Inga uruguensis Hook. et Arn.  X X  
Inga virescens Benth.   X X 
Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme  X X X 
Lonchocarpus leucanthus Burk.  X X X 
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl.  X X X 
Lonchocarpus neuroscapha Benth.   X  
Lonchocarpus nitidus (Vog.) Benth.  X X X 
Machaerium nictitans (Vell.) Benth.   X  



 715 

Machaerium paraguariense Hassler   X X 
Machaerium stipitatum Vogel  X X X 
Myrocarpus frondosus Fr. Allem.   X X 
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan   X X X 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.   X X 
Pithecellobium sp.  X  

Lythraceae 
   

Lafoensia nummularifolia St. Hil.  X   

Malvaceae 
   

Bastardiopsis densiiflora (Hook. et Arn.) Hassl.   X  

Melastomataceae 
   

Miconia cinerascens Miq. var. cinerascens   X 
Miconia cinerascens Miq. var. robusta Wurdack    X 

Meliaceae 
   

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.   X X 
Cedrela fissilis Vell.  X X X 
Cedrela lilloi C. DC.  X  
Guarea macrophylla Vahl subsp.  tuberculata (Vell.) Penn.  X X  
Trichilia catigua A. Juss.  X X  
Trichilia clausseni A. DC.  X X 
Trichilia elegans A. Juss.  X X X 

Monimiaceae 
   

Hennecartia omphalandra Poiss.   X X 
Mollineedia elegans Tul.   X X 

Moraceae 
X X  

Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.  X X X 
Ficus insipida Willdenow var.  adhatodaefolia (Schott ex Spreng.) M.  X X  
Ficus monckii Hassler  X X X 
Sorocea bonplandii (Baullon) Burger, Lanjow. & Boer  X X X 

Myrtaceae 
   

Britoa guazumaefolia (Camb.) Legrand   X X 
Calycorectes riedelianus Berg  X   
Calyptranthes reitziana Legr.  X X  
Calyptranthes tricona Legr.   X X 
Campomanesia xanthocarpa Berg var.  xanthocarpa X X X 
Eugenia gardneriana Berg  X X  
Eugenia involucrata DC.  X X 
Eugenia moraviana Berg  X   
Eugenia pyriformis Camb .  X X 
Eugenia ramboi Legr.   X X 
Eugenia rostrifolia Legr.   X X 
Eugenia uniflora L. X X X 
Eugenia uruguayensis Camb. forma  uruguayensis  X X  
Myrceugenia grisea Legr.   X  
Myrcia laruotteana Camb.var.  paraguayensis Berg    X 
Myrcianthes pungens (Berg) Legr.   X X 
Myrciaria tenella (DC.) Berg  X X X 
Myrciaria trunciflora Berg   X X 

Nyctaginaceae 
   

Pisonia ambigua Heimerl  X X  

Oleaceae 
   

Linociera mandioccana Eichl.   X X 

Palmae 
   

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Beccari var.  australe Beccari  X X X 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Beccari var.  romanzoffiana X X X 
Butia yatay (Mart.) Beccari   X  

Phyytolaccaceae 
   

Phytolacca dioica L. X X X 

Polygonaceae 
   

Coccoloba cordata Cham.  X X  
Ruprechtia laxiflora Meissn.  X X  

Proteaceae 
   

Roupala cataractarum Sleumer   X  
Roupala meisneri Sleumer   X  

Rosaceae 
   

Prunus sellowii Koehne   X X 

Rubiaceae 
   

Faramea porophylla (Vell.) Muell. Arg.   X X 
Randia armata (Sw.) DC. X X  
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Rutaceae 
   

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engler   X X 
Esenbeckia grandiflora Mart.   X  
Fagara hyemalis (St. Hil.) Engler  X X X 
Fagara naranjillo (Griseb.) Engler   X  
Fagara rhoifolia (Lam.) Engler var.  rhoifolia  X X 
Helietta longifoliata Britton   X X 
Pilocarpus pennatifolius Lem.   X  

Salicaceae 
   

Salix humboldtiana Kunth  X X  

Sapindaceae 
   

Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk.  X X X 
Cupania vernalis Camb.   X X 
Diatenopteryx sorbifolia Radlk.   X X 
Matayba elaeagnoides Radlk.  X X X 

Sapotaceae 
   

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichl.) Engler   X  
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.  X X X 
Pouteria gardneriana (A. DC.) Radlk.  X X  
Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk.  X   

Simaroubaceae 
   

Aeschrion crenata Vell. ex chart.   X  

Solanaceae 
   

Cestrum amictum Schlecht.   X X 
Cestrum calycinum Willd.   X  
Cestrum intermedium Sendtn.   X X 
Cestrum strigilatum R. & P.  X  
Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex Willd.   X  
Sessea regnellii Taubert   X  
Solanum erianthum D. Don   X X 
Solanum inaequale Vell.   X X 
Salanum rantonnetii Carr. ex Lescuyer   X  
Solanum sanctae-catharinae Dunal   X X 

Styracaceae 
   

Styrax acuminatus Pohl   X  
Styrax leprosus Hooker & Arnott  X X X 

Symplocaceae 
   

Symplocos celastrina Mart.   X  

Thymelaeaceae 
   

Daphnopsis racemosa Griseb.  X   

Tiliaceae 
   

Luehea divaricata Mart.   X X X 

Ulmaceae 
   

Trema micrantha (L.) Blume   X X 

Verbenaceae 
   

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke  X X X 

 
 
4.3.4.6 ─ Áreas das Formações Pioneiras 

Estas áreas, praticamente restritas à zona litorânea e a alguns 
trechos das bacias dos rios Iguaçu, Potinga e Tibagi (Fig. 4.28), 
são caracterizadas por uma vegetação típica das primeiras fases 
de ocupação de novos solos. São áreas normalmente instáveis, 
em virtude da constante deposição e rejuvenescimento do solo 
ribeirinho por deposições sedimentares. Nelas observa-se, 
frequentemente, uma vegetação campestre ou lenhosa de 
terófitas, geófitas, caméfitas e, às vezes, hemicriptófitas que são, 
por sucessão natural, substituídas por micro e nanofanerófitas.  

As Formações Pioneiras relacionam-se diretamente à 
qualidade e natureza dos sedimentos do substrato. Ocupam uma 
superfície sedimentar aproximada de 1.900 km² e foram 

classificadas em: áreas de influência fluviomarinha e áreas de 
influência fluvial. 

 
4.3.4.6.1 ─ Áreas de Influência Fluviomarinha (manguezal) 

Contrastando com a praia aberta das “restingas”, nas orlas das 
baías, nas grandes ilhas assoreadas e em embocadura de rios 
sob influência fluviomarinha, domina esta vegetação comumente 
denominada mangue. É uma vegetação singular e especializada, 
composta por uma flora esclerófila, com elementos providos de 
pneumatóforos e raízes-suporte. Ocupam uma superfície 
aproximada de 600 km² (Fig. 4.29). 
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Os manguezais ocupam solos lodosos caracterizados por 

elevado teor salino e escassez de oxigênio. Estes aspectos, 
associados à grande mobilidade ambiental (sob fluxo das marés), 
dificultam a fixação das plantas, inviabilizando o desenvolvimento 
de uma vegetação florística e estruturalmente mais complexa. 

A espécie dominante dos manguezais desta área é a 
Avicennia schaueriana (siriúba) (KLEIN, 1980). Povoa as partes 
mais baixas do solo limoso e apenas na baixa-mar se encontra 
fora da água. 

Nas pequenas depressões existentes por trás da área de 
ocorrência da siriúba, predomina a Rhizophora mangle (mangue-
vermelho), espécie caracterizada por altas raízes adventícias. 

Finalmente, nos locais somente alcançados pelas marés mais 
altas, formam-se densos agrupamentos de Laguncularia 
racemosa (mangue-branco), constituindo uma vegetação mais 
baixa, de folhagem verde-clara muito característica. Por entre os 
arbustos de mangue-branco, frequentemente, podemos notar o 
aparecimento de Hibiscus tiliaceus var. pernambucensis 
(guaxuma), Acrostichum danaeaefolium, Annona glabra, Juncus 
acutus, Rapanea parvifolia e Dalbergia hecastophylla (marmeleiro-

da-praia), denotando a fase de transição do manguezal para o tipo 
de vegetação brejosa da restinga, de composição já bem mais 
heterogênea. Ainda, em algumas dessas planícies, justamente 
onde a água do mar fica represada pelos terraços dos rios, a área 
salobra é densamente povoada por gramíneas do gênero Spartina 
e pela Salicornia portulacoides, que emprestam ao “campo salino” 
o caráter de “restinga herbácea”. 

Esta área acha-se ainda mais ou menos preservada da ação 
antrópica, mas, em vários lugares, principalmente junto às zonas 
urbanas, muitas áreas destes manguezais estão sendo soterradas 
pela expansão imobiliária. 
 
4.3.4.6.2 ─ Áreas de Influência Fluvial 

Esta Formação Pioneira compreende os terrenos sedimentares 
aplainados, deprimidos e brejosos do Quaternário recente, 
classificados por Maack (1968) e Klein (l978) como “campos de 
inundação dos rios”.  

São terrenos formados de argila bastante fina, constituindo 
solos muito úmidos, de lenta drenagem e que, durante as intensas 
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chuvas de verão, são invadidos pelas águas pluviais, ficando 
parcial ou totalmente inundados, formando então um charco 
temporário de drenagem bastante difícil. Trata-se, assim, de áreas 
de condições edáficas especiais, onde a água em excesso 
constitui, sem dúvida, um fator de inibição ao estabelecimento de 

uma vegetação mais exuberante e heterogênea. Representa, pois, 
este ambiente ecológico, mais como uma amostra típica das 
condições edáficas locais do que uma resultante de condições 
climáticas regionais (Fig. 4.30). 

 

 
 
Estes extensos terrenos de várzeas pantanosas são povoados 

por um pequeno número de espécies higrófitas, entre as quais 
sobressaem principalmente as gramíneas e ciperáceas altas. 
Estas áreas, quando drenadas, são cobertas por compostas e 
verbenáceas de altura mediana. Entre as gramíneas destacam-se 
a Hypogynium virgatum (macega), em geral, uma das principais 
formadoras da fisionomia destas áreas, Andropogon lateralis 
(capim-caninha), Paspalum erianthoides, Paspalum filifolium, 
Paspalum proximum, Poidium calotheca (treme-treme), além de 
Festuca, Leptocoryphium e Axonopus. Muitas vezes, ao longo dos 
rios, veem-se associações puras de Zizaniopsis microstachya, um 
capim de dois a três metros de altura. 

Dentre as ciperáceas (tiriricas), destacam-se nestas áreas 
úmidas a Rhynchospora emaciata, Fimbristylis autummalis e 
Rhynchospora tenuis, formando por vezes densos tapetes, 
principalmente em locais permanentemente encharcados e onde o 
solo apresenta elevado teor de argila. 

São freqüentes, também, nos brejos, comunidades de 
Eryngium spp. (caraguatás), além de diversas espécies de 
carquejas e vassouras (Baccharis spp.). Estas áreas campestres 
de caméfitas lenhosas são pontilhadas de agrupamentos de 
microfanerófitas que, em geral, coalescem em formações 
florestais. Estas ocupam terrenos mais bem drenados ou pouco 
inundáveis e, por vezes, podem formar estreita mata ciliar ao 
longo dos rios. Estas formações são compostas por um pequeno 

número de árvores, arvoretas e arbustos, na sua maioria espécies 
exclusivas e altamente especializadas, caracterizando-se este tipo 
de vegetação por uma extraordinária uniformidade fitofisionômica, 
a tal ponto de serem facilmente reconhecíveis. Observa-se nestes 
lugares uma grande dominância da Sebastiania klotzschiana 
(branquilho), que muitas vezes representa 70 a 90% da cobertura 
vegetal. Além desta espécie principal, tem-se ainda: Myrciaria 
tenella (cambuí), Caliptranthes concinna (guamirim-ferro), 
Symplocos uniflora (sete-sangrias), Myrceugenia euosma 
(cambuizinho), Gomidesia sellowiana (guamirim) e Schinus 
terebinthifolius (aroeira-vermelha). Nos locais mais brejosos 
destes agrupamentos frequentemente são observadas reboleiras 
de Erythrina crista-galli (corticeira-do-brejo). Raramente, 
aparecem como árvores emergentes destas florestas edáficas 
indivíduos de: Luehea divaricata (açoita-cavalo), Blepharocalyx 
salicifolius (murta) e Salix humboldtiana (salgueiro). 

Estas áreas pioneiras, que se estendem por uma superfície de 
aproximadamente 1.300 km², sofrem pouca intervenção humana. 
Isto ocorre em virtude de os solos serem demasiadamente úmidos 
e, também, porque aí não se encontram espécies arbóreas de 
valor comercial. Assim, o antropismo nesta área caracteriza-se, de 
modo geral, pela lavoura de subsistência e pelo pastoreio 
extensivo nos campos menos encharcados, onde a vegetação é 
submetida a intenso pisoteio. 
 

 
4.3.4.6.3 – Relação das espécies arbóreas ocorrentes nas Áreas das Formações Pioneiras (espécies determinadas e organizadas pelo Prof. 

Dr. Roberto M. Klein) 
 

Áreas das Formações Pioneiras 
Nomes científicos 

Marinha Fluviomarinha Fluvial 

Anacardiaceae 
   

Lithraea brasiliensis L. March.  X   
Schinus terebinthifolius Raddi  X  X 

Annonaceae 
   

Annona glabra L.  X  

Apocynaceae 
   

Peschiera australis (Muell. Arg.) Miers    X 

Aquifoliaceae 
   

Ilex brevicuspis Reiss.    X 
Ilex dumosa Reiss.  X  X 
Ilex pseudobuxus Reiss.  X   
Ilex theezans Martius    X 

Bignoniaceae 
   

Cybistax antisyphilitica Mart.    X 
Tabebuia pulcherrima Sandw.  X   

Combretaceae 
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Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f.   X  
Terminalia australis Camb.    X 

Cunoniaceae 
   

Weinmannia discolor Gardner  X   

Ebenaceae 
   

Maba inconstans (Jacq.) Griseb.  X   

Erythroxylaceae 
   

Erythroxylum argentinum O. E. Schulz var.  calophyllum O. E. Schulz  X   
Erythroxylum myrsinites Mart.    X 

Euphorbiaceae 
   

Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell. Arg.    X 
Pera glabrata (Schott) Baill.  X   
Sapium glandulatum (Vell.) Pax    X 
Sebastiania brasiliensis Spreng.    X 
Sebastiania klotzschiana Muell. Arg. var.  klotzschiana   X 

Flacourtiaceae 
   

Casearia sylvestris Sw.   X 

Lauraceae 
   

Ocotea pulchella Mart.  X   
Ocotea tristis Mart.  X   

Leguminosae 
   

Andira anthelmia (Vell.) Macbr.  X   
Erythrina crista-galli L.   X 

Myrsinaceae 
   

Rapanea parvifolia (DC.) Mez X   
Rapanea venosa (A. DC.) Mez X   

Myrtaceae 
   

Blepharocalyx solicifolius (H.B.K.) Berg var.  longipes (Berg) Legr.    X 
Campomanesia littoralis Legr.  X   
Eugenia catharinae Berg  X   
Eugenia sulcata Spring. ex Mart.  X   
Eugenia umbelliflora Berg  X   
Eugenia uniflora L. X   
Gomidesia palustris (DC.) Legr.  X   
Gomidesia sellowiana Berg  X   
Myrcia bombycina (Berg) Kiaersk.    X 
Myrcia laruotteana Camb. var.  laruotteana   X 
Myrcia multiflora (Lam.) DC. var.  glaucescens (Berg) Legr.  X   
Myrcia ramulosa DC. var.  ramulosa   X 
Myrcia rostrata DC. for.  gracilis (Berg) Legr.  X   
Myrciaria tenella (DC.) Berg    X 

Nyctaginaceae 
   

Guapira opposita (Vell.) Reitz var.  opposita X   

Palmae 
   

Butia capitata Beccari var.  odorata Beccari  X   

Poligonaceae 
   

Ruprechtia laxiflora Meissn.    X 

Rhizophoraceae 
   

Rhizophora mangle L.  X  

Rubiaceae 
   

Guettarda uruguensis Cham. et Schlecht.    X 

Rutaceae 
   

Fagara hyemalis (St. Hil.) Engler    X 

Salicaceae 
   

Salix humboldtiana Kunth    X 

Sapindaceae 
   

Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk.    X 
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.  X   
Matayba elaeagnoides Radlk.    X 

Sapotaceae 
   

Pouteria gardnerana (A. DC.) Radlk.    X 
Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk.    X 

Symplocaceae 
   

Symplocos uniflora (Pohl) Benth.    X 

Theaceae 
   

Ternstroemia brasiliensis Camb.  X   
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Thymelaeaceae 
   

Daphnopsis racemosa Griseb.    X 

Tiliaceae 
   

Luehea divaricata Mart.    X 

Verbenaceae 
   

Avicennia schaueriana Stapt et  Leechmann   X  
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke  X  X 

 
 
4.3.4.6.4 – Relação das espécies arbustivas e herbáceas ocorrentes nas Áreas das Formações Pioneiras (espécies determinadas e 

organizadas pelo Prof. Dr. Roberto M. Klein) 
 

Áreas das Formações Pioneiras 
Nomes científicos 

Marinha Fluviomarinha Fluvial 

Aizoaceae 
   

Sesuvium portulacastrum L. X   

Amaranthaceae 
   

Alternanthera brasiliana (Moq.) O. Ktze.  X   
Alternanthera maritima (Mart.) St. Hil.  X   
Philoxerus portulacoides St. Hil. var.  portulacoides X   

Amaryllidaceae 
   

Crinum maritimum Ravenna   X  

Anacardiaceae 
   

Lithraea brasiliensis March.  X   
Schinus terebinthifolius Raddi  X  X 

Annonaceae 
   

Annona glabra L.  X  
Rollinia emarginata Schlecht.  X   

Apocynaceae 
   

Peschiera australis (Muell. Arg.) Miers    X 

Aquifoliaceae 
   

Ilex dumosa Reisseck  X  X 
Ilex pseudobuxus Reisseck  X   
Ilex theezans Martius    X 

Araceae 
   

Anthurium acutum N.E. Brown  X   
Philodendron cordatum (Vell.) Kunth  X   

Compositae 
   

Acanthospermum australe (L.) O. Ktze.  X   
Achyrocline satureioides (Lam.) DC.  X   
Baccharis cassiniaefolia A. P. Candolle   X   
Baccharis muelleri Baker  X   
Conyza dunensis (Malme) Cabr.  X   
Mutisia speciosa Hook.  et Arn . X   
Senecio crassiflorus (Poir.) DC.  X   

Convolvulaceae 
   

Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet. ssp. brasiliensis (L.) van Ooststr.  X   
Ipomoea stolonifera (Cyr.) Gmel.  X   

Cunoniaceae 
   

Weinmannia discolor Gardner  X   

Cyperaceae 
   

Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiff.  X   
Cyperus giganteus Vahl    X 
Cyperus obtusatus (Presl.) Mattf. Et Kukenthal  X   
Eleocharis geniculata (L.) R. et P.  X   
Fimbristylis spathacea Roth   X  
Remirea maritima Aubl.  X   
Rhynchospora emaciata Boeck.    X 
Rhynchospora tenuis Link    X 
Scirpus californicus (C. A. Mey.) Steud.   X X 
Scirpus giganteus Kunth    X 
Scleria hirtella Swartz    X 

Eriocaulaceae 
   

Paepalanthus polyanthus (Bong.) Kunth  X   

Erythroxylaceae 
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Erythroxylum amplifolium (Mart.) O. E. Schulz  X   
Erythroxylum argentinum O. E. Schulz var.  argentinum X   
Erythroxylum myrsinites Mart.    X 

Euphorbiaceae 
   

Euphorbia hypericifolia L.  X   
Phyllanthus caroliniensis Walter ssp. guianensis (Kl.) Webster    X 
Phyllanthus sellowianus Muell. Arg.    X 
Sebastiania brasiliensis Spreng .   X 
Sebastiania klotzschiana Muell.  Arg .   X 
Sebastiania schottiana Muell. Arg.    X 

Goodeniaceae 
   

Scaevola plumieri (L.) Vahl  X   

Gramineae 
   

Andropogon arenarius Hackel  X   
Andropogon lateralis Nees   X 
Andropogon selloanus (Hackel) Hackel  X   
Cenchrus echinatus L. X   
Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauvois    X 
Hypogynum virgatum (Desv.) Dandy    X 
Panicum grumosum Nees   X 
Panicum racemosum (Beauvois) Sprengel  X  X 
Panicum spathellosum Doell  X   
Paspalum distichum L. X X  
Paspalum erianthoides Lind.    X 
Paspalum filifolium Nees ex Steud.    X 
Paspalum proximum Mez   X 
Poidium calotheca (Trin.) Matthei    X 
Sorghastrum nutans (L.) Nash.    X 
Spartina alterniflora Loiseleur   X  
Spartina ciliata Brongniart  X   
Spartina densiflora Brongniart   X  
Sporobolus virginicus (L.) Kunth  X   
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze  X   
Zizaniopsis microstachya (Nees) Doell et Ascherson    X 

Guttiferae 
   

Clusia criuva Camb.  X   

Juncaceae 
   

Juncus acutus L. var.  conglomeratus Buchenau   X  

Lauraceae 
   

Ocotea pulchella Mart.  X   
Ocotea tristis Mart.  X   

Leguminosae 
   

Andira anthelmia (Vell.) Macbr.  X   
Bauhinia candicans Benth.    X 
Calliandra selloi (Spreng.) Macbr.    X 
Calliandra tweedei Benth.    X 
Canavalia obtusifolia (Lam.) DC.  X   
Centrosema virginianum (L.) Benth.  X   
Dalbergia ecastophylla (L.) Taub.  X   
Erythrina crista-galli L.   X 
Inga uruguensis Hook. et Arn.    X 
Sophora tomentosa L. X   
Stylosanthes viscosa Swartz  X   
Vigna luteola (Jacq) Benth.  X   

Malvaceae 
   

Hibiscus tiliaceus L. var.  pernambucensis (Bertol.) Johnst.   X  

Moraceae 
   

Cecropia obtusa Tréc.    X 

Musaceae 
   

Heliconia velloziana L. Emygdio    X 

Myrsinaceae 
   

Rapanea parviflora (A. DC.) Mez X X  
Rapanea venosa (A. DC.) Mez X   

Myrtaceae 
   

Calyptranthes concinna DC.   X 
Campomanesia littoralis Legr.  X   
Eugenia catharinae Berg  X   
Eugenia sulcata Spring. ex Mart.  X   
Eugenia umbelliflora Berg  X   
Eugenia uniflora L. X   
Gomidesia palustris (DC.) Legr.  X   
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Gomidesia sellowiana Berg  X   
Myrceugenia euosma (Berg) Legr.    X 
Myrcia bombycina (Berg) Kiaersk.    X 
Myrcia laurotteana Camb. var.  laurotteana   X 
Myrcia multiflora (Lam.) DC. var.  glaucescens (Berg) Legr.  X   
Myrciaria tenella (DC.) Berg    X 

Nyctaginaceae 
   

Guapira opposita (Vell.) Reitz var.  opposita X   

Ochnaceae 
   

Ouratea salicifolia (St. Hil. et Tul.) Engl.  X   
Oenothera mollissima L. X   

Orchidaceae 
   

Cattleya intermedia Grah.  X   
Epidendrum mosenii Rchb. F.  X   

Passifloraceae 
   

Passiflora foetida Mart.  X   

Plumbaginaceae 
   

Limonium brasiliense (Boiss.) O. Ktze.  X   

Polygalaceae 
   

Polygala cyparissias Gardner  X   

Polypodiaceae 
   

Polypodium lepidopteris (L. et F.) Ktze.  X   

Pontederiaceae 
   

Eichornia azurea (Sw.) Kunth    X 
Eichornia crassipes (Mart.) Solms    X 
Pontederia cordata L. 
 

  X 

Pteridaceae     
Acrostichum danaefolium Langsd. et Fisch.   X  

Rhizophoraceae 
   

Rhizophora mangle L.  X  

Rubiaceae 
   

Diodia radula Cham. et Schlecht.  X   
Guettarda uruguensis Cham. et Schlecht.    X 

Sapindaceae 
   

Dondonaea viscosa (L.) Jacq.  X   

Saxifragaceae 
   

Escallonia megapotamica Spreng. var.     
Spiraeifolia (Cham. et Schlecht.) Sleum.    X 

Solanaceae 
   

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz et Thelleug var.  depauperata (R. E. 
Fries) Smith et Dows  

 
X 

  

Petunia littoralis Smith et Downs  X   

Theaceae 
   

Ternstroemia brasiliensis Camb.  X   

Thymelaeaceae 
   

Daphnopsis racemosa Griseb.    X 

Typhaceae 
   

Typha domingensis (Pers.) Kunth    X 

Umbelliferae 
   

Eryngium eburneum Decne.    X 
Eryngium pandanifolium Cham. et Schlecht. var.  pandanifolium   X 
Hydrocotyle bonariensis Lam.  X   

Verbenaceae 
   

Avicennia schaueriana Stapf. et Leach.   X  
Lantana camara L. X   
Lantana undulata Schrank  X   
Vitex megapotamica (Spreng.) Mold.  X  X 

Yridaceae  
   

Xyris jupicai L. C. Rich. var.  jupicai   X 
Xyris regnellii Alb. Nilsson    X 
Xyris tortula Mart.    X 
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4.3.4.7 ─ Áreas de Tensão Ecológica 

O conceito de tensão ecológica fundamenta-se na mistura da 
vegetação, como resultado da intercalação dos diversos 
parâmetros ecológicos dos ambientes regionais. A delimitação de 
áreas de Tensão Ecológica identifica antagonismos entre a 
dinâmica de duas ou mais regiões fitoecológicas, caracterizadas 
pela mistura de espécies (ecótono) ou por encraves de dois tipos 
de vegetação, sendo um, em geral, mais amplo e mais bem 
adaptado. 

Constitui recurso cartográfico importante na minimização de 
erros, devido às generalizações comuns às escalas regionais de 
mapeamento. 

Neste estudo, identificaram-se quatro diferentes áreas de 
contato: Savana/Floresta Estacional, Floresta 
Ombrófila/”Restinga”, Floresta Ombrófila Densa/Floresta 
Ombrófila Mista e Savana/Floresta Ombrófila Mista, abrangendo 
uma superfície de 13.000 km² (Fig. 2.31). 

 

 
 

4.3.4.7.1 ─ Contato Savana/Floresta Estacional 

No extremo sudoeste da área em estudo, ocupando terrenos de 
relevo aplainado (planalto do Rio Grande do Sul) que abrangem 
aproximadamente 1 200 km², encontra-se uma Área de Tensão 
Ecológica (encrave), entre a Savana e a Floresta Estacional 
Decidual. 

Climaticamente, a área caracteriza-se pela ausência de 
período seco e ocorrência de considerável amplitude térmica. 

Embora ocorram na área dois períodos climáticos 
desfavoráveis (um longo quente e outro longo frio), a causa 
fundamental desta mistura entre dois tipos de vegetação parece 
mais correlacionada aos parâmetros pedológicos, ligados às 
planuras e à presença do arenito Tupanciretã em contato com 
derrame basáltico. 

Neste contato de Savana Gramíneo-Lenhosa com Floresta 
Estacional Decidual Submontana, tem-se o predomínio da Savana 
sobre a Floresta, porquanto esta última só pode ser observada em 
forma de pequenos capões esparsamente distribuídos. 

Os solos, quando de origem basáltica, são profundos e de boa 
fertilidade. Em virtude disto e, também, pelas facilidades 
condicionadas por um relevo quase plano, esta área acha-se 
praticamente tomada pela agricultura de trigo e soja. 

Nas poucas áreas remanescentes, pode-se constatar que a 
Savana é caracterizada pela presença, em aproximadamente 
60%, de Andropogon lateralis (capim-caninha), acompanhado por 

outras gramíneas dos gêneros Paspalum, Panicum e Axonopus. 
Os capões remanescentes têm em seu interior a presença sempre 
marcante da Apuleia leiocarpa (grápia), árvore caraterística da 
Floresta Estacional Decidual, secundada pela presença de 
Patagonula americana (guajuvira). 

Em agrupamentos secundários, observa-se, com frequência, a 
ocorrência maciça de Ateleia glazioviana (timbó), que, muitas 
vezes, é encontrada isolada ou esparsamente na Savana, 
caracterizando a Formação Parque. 
 
4.3.4.7.2 ─ Contato Floresta Ombrófila/"Restinga" 

A leste das Folhas SG.23 Iguape e SG.22 Curitiba, 
acompanhando a zona litorânea no sentido norte-sul, observou-se 
a ocorrência de uma mistura de tipos de vegetação: o contato da 
Floresta Ombrófila Densa (Formação Terras Baixas) com a de 
“Restinga”. Esta vegetação abrange uma área mapeável de 911 
km² e ocupa solos arenosos do Quaternário. 

Estas áreas, em virtude da pobreza dos solos, são 
desfavoráveis ao desenvolvimento de grande número de espécies 
vegetais climaticamente adaptadas. A permeabilidade à água, a 
salinidade, a intensa radiação solar e a acentuada ação do vento 
selecionam a vegetação que, aí, apenas, poderá ser formada por 
espécies dotadas de adaptações especiais. Nestas áreas, 
também denominadas de “ante-dunas”, são encontradas plantas 
psamófito-halófitas representadas principalmente por indivíduos 
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de Philoxerus portulacoides (capotiraguá), Remirea maritima 
(pinheiro-da-praia), Hydrocotyle bonariensis (acariçoba) e 
Paspalum distichum (grama-da-praia). 

À medida que se caminha da praia em direção ao interior, os 
solos vão se tornando mais estáveis, surgindo uma densa 
vegetação de nanofanerófitas formada por um pequeno grupo de 
espécies pertencentes, sobretudo, à família das mirtáceas, dentre 
as quais se destacam: Eugenia catharinae (guamirim-de-folha-
miúda), Gomidesia palustris (guamirim) e Myrcia multiflora 
(cambuí). A estas associam-se elementos característicos da 
Floresta das Terras Baixas. 

Nas ondulações arenosas (cordões) com menor teor de 
umidade, encontram-se, frequentemente, as microfanerófitas: 
Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha) e Lythraea brasiliensis 
(pau-de-bugre), associadas a Guapira opposita (maria-mole), 
Erytthroxylum amplifolium (concon) e Rapanea parvifolia, 
entremeadas por densos agrupamentos de Polystichum 
adiantiforme (samambaia-da-praia), que visivelmente caracteriza o 
estrato mais baixo. 

A atividade antrópica nestas áreas foi, até pouco tempo atrás, 
bastante reduzida em virtude da baixa fertilidade do solo, porém, 
atualmente pode-se notar o surgimento de novos balneários que 
aos poucos vão eliminando estes agrupamentos vegetais. 
 
4.3.4.7.3 ─ Contato Floresta Ombrófila Densa/Floresta Ombrófila 

Mista 

Este contato ocupa uma área mapeável de 1.930 km² e acha-se 
distribuído ao longo das bordas das serras costeiras (serrania do 
vale do Ribeira), no sentido norte-sul das Folhas SG.23 Iguape e 
SG.22 Curitiba. Seus terrenos, em geral Pré-Cambrianos, 
ondulados a fortemente ondulados, são de história e constituição 
geológica bastante complexas (vide 1 ─ Geologia). 

As massas de ar quentes e úmidas, penetrando de leste, 
invadem os vales dos rios e sobem as encostas das serras 
voltadas para o mar, possibilitando o avanço de elementos 
florísticos tropicais da Floresta Ombrófila Densa sobre os flancos 
do planalto, reduzindo, por assim dizer, a Floresta Ombrófila Mista 
a encraves presos às depressões e vales protegidos das 
correntes quentes e úmidas, ou brejosos, onde os parâmetros 
ecológicos dos ambientes restringiram as comunidades de origem 
temperada (austro-brasileira). Assim, pode-se hoje observar 
nestas áreas agrupamentos naturais de Araucaria angustifolia 
(pinheiro-do-paraná), associada a Syagrus romanzoffiana (jerivá), 
Drimys brasiliensis (casca-d’anta), Weinmania paullinifolia 
(gramoinha), Ilex spp., entre outras. 

Atualmente, a Floresta Ombrófila Densa ainda constitui a 
cobertura dominante, embora destituída das suas espécies de 
maior valor econômico, entremeada de agrupamentos 
secundários constituídos principalmente de espécies autóctones, 
destacando-se: Inga sessilis (ingá-macaco), Alchornea triplinervea 
(tanheiro), Cabralea canjerana (canjerana) e Ocotea puberula 
(canela-guaicá), misturados a touceiras de Merostachys spp. 
(taquaras) e Chusquea spp. (carás).  

A maioria destas florestas remanescentes pertencem a 
Parques Estaduais precariamente preservados. Em torno delas 
predomina a fisionomia de Vegetação Secundária em diversos 
estágios de desenvolvimento e pontilhada de pequenas pastagens 
e culturas de subsistência. 

 
4.3.4.7.4 ─ Contato Savana/ Floresta Ombrófila Mista 

Na porção nordeste do Paraná (terrenos do Pré-Cambriano e 
Bacia do Paraná) observam-se diversas áreas deste tipo de 
contato, com aproximadamente 8.900 km², dos quais apenas 
1.737 km² retêm a paisagem primitiva.  

São encraves de formações vegetais com espécies típicas da 
Savana inseridos na Floresta Ombrófila Mista.  

Em face da ação antrópica caracterizada principalmente pelo 
reflorestamento com pinheiro americano, pastagem e por 
pequenos tratos culturais de lavoura de subsistência, a fisionomia 
em geral é de uma vegetação secundária (capoeira) em diferentes 
níveis de desenvolvimento. Nestes ambientes antrópicos, 
observa-se comumente uma mistura florística na qual prevalecem 
espécies típicas de Floresta Ombrófila sobre outras típicas da 
Savana, como: Stryphnodendron adstringens (barbatimão), 
Anadenanthera macrocarpa (angico), Dimorphandra mollis 
(barbatimão-de-folha-miúda), Erytroxylum suberosum (mercúrio-
do-campo), Copaifera langsdorffii (pau-óleo) e Aspidosperma 
tomentosum (peroba-do-campo). No estrato rasteiro, tem-se, 
frequentemente, a predominância de: Andropogon spp., Aristida 
spp., Briza spp., Poidium spp., Axonopus spp., Tristachya adustus 
(capim-limão) e representantes das liliáceas, amarilidáceas, 
iridáceas e compostas. 
 
4.3.4.8 ─ Refúgio Ecológico 

Inseridas na Região Ecológica da Floresta Ombrófila Densa, em 
terrenos acidentados, de forte declividade, do embasamento Pré-
Cambriano, com altitudes superiores a 1.000 m, distribuem-se 
pequenas áreas caracterizadas como Refúgio Ecológico 
Altomontano (Fig. 4.32). 

Estas áreas frequentemente estão cobertas por densa 
neblina, que se forma pela ascensão das correntes úmidas de ar 
vindas do oceano. Estas, ao serem barradas pelas encostas 
abruptas da Serra do Mar, são obrigadas a subir e, 
consequentemente, a se esfriarem, provocando desta forma uma 
constante condensação, que aparece em forma de densa neblina, 
localmente conhecida por cerração ou viração. 

Neste ambiente de constante precipitação e elevada umidade, 
sobretudo no verão, observam-se comunidades vegetais muito 
específicas, dominantemente herbáceo-graminoides, conhecidas 
localmente como “campos de altitude”. 

Estes campos apresentam fisionomia dominantemente 
gramíneo-lenhosa, povoada de pequenos capões arbustivo-
arbóreos bastante densos, com diversas espécies endêmicas. 
Alguns capões podem conter árvores de até 8 m, geralmente 
tortuosas, providas de denso e rijo esgalhamento, com troncos e 
ramos cobertos de musgos e hepáticas, estando integrados 
frequentemente a touceiras de Chusquea mimosa (cará) e a 
densas populações de bromélias (caraguatás). 

A fisionomia herbáceo-graminosa é predominante em toda a 
área, acompanhando os declives acentuados, em geral de 
barlavento e com exígua camada de terra, bem como as 
depressões constantemente encharcadas onde, por vezes, 
encontram-se pequenas turfeiras formadas por densas 
populações de musgos do gênero Sphagnum. Nestes campos, 
dominam espécies de gramíneas, sobressaindo-se pela 
abundância o Andropogon lateralis (macega), sem dúvida a mais 
importante sob o ponto de vista da fitofisionomia em todos os 
campos de altitude do sul do Brasil. Observam-se ainda diversas 
espécies de ciperáceas, xiridáceas (geófitas), compostas e 
verbenáceas (caméfitas), cujos elementos cobrem completamente 
a superfície do solo. 

A não ser através de esporádicas queimadas, a ação 
antrópica não se verifica na maioria dos Refúgios Alto-montanos. 
As extremas dificuldades de acesso são as principais 
responsáveis pelo aspecto original destas áreas, ainda pouco 
conhecidas do ponto de vista de sua composição florística. 

Em situações mais acessíveis, como, por exemplo, nas serras 
do Iqueririm e Itararé, observa-se a ampliação destes campos 
altomontanos pelo pastoreio, que hoje está cedendo lugar ao 
reflorestamento com Pinus spp. 
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4.4 ─ ÁREAS ANTRÓPICAS 

Dos 269.650 km² abrangidos pelas Folhas SG.22 Curitiba, parte 
da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, 
aproximadamente 78% (210.000 km²) acham-se submetidos à 
ação antrópica nas mais variadas formas e intensidades. 

As florestas, que ocupavam 85% da área estudada, resumem-
se a apenas 14%, sendo que este percentual remanescente já 
está alterado, pois, em sua maior parte, encontra-se destituído de 
seus elementos de maior valor econômico.  

Este intenso antropismo é consequente do avanço 
indiscriminado da agricultura, especialmente das culturas de ciclo 
curto (trigo/soja/milho), sobre o planaltino meridional, devido a 
suas melhores condições ambientais, quase ideais, requeridas 
pela colonização de origem europeia.  

De início, por volta de 1715, surgiram as colônias 
portuguesas, notadamente junto à orla marítima do Estado de 
Santa Catarina. Estes colonos, originários dos Açores, dedicaram-
se mais à pesca e, portanto, pouco modificaram a paisagem 
natural. 

Porém, com as levas de imigrantes alemães (1828), italianos 
(1836), poloneses (1874) e espanhóis (1915), teve início a grande 
modificação da cobertura vegetal dos ambientes até então quase 
intactos. Desta forma, grande parte das florestas existentes foram 
simplesmente derrubadas e queimadas para dar lugar à expansão 
agrícola, tendo sido muito pouco o seu aproveitamento para a 
indústria madeireira. 

Atualmente, veem-se agrupamentos florestais primitivos 
quase que apenas em parques e reservas protegidos por órgãos 
públicos, além de algumas reservas particulares, especialmente 
de grupos madeireiros, como é o caso da maior reserva de 
Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual, 
localizadas ao longo do rio Iguaçu, no município de Quedas do 
Iguaçu. 

 

Relação dos principais Parques e Reservas situados no Bloco SG  

1 ─ Parque Estadual do Turvo 
Localizado a 27o12’S e 54o00’WGr, município de Tenente Portela 
(RS). Criado pelo Decreto no 2.312 de 11.03.74, com uma área de 
17.491,4 ha. Região da Floresta Estacional Decidual – Formação 
Submontana. 

2 ─ Parque Estadual de Nonoai 
Localizado a 27o20’S e 53o30’WGr, município de Nonoai (RS). 
Criado pelo Decreto no 658 de 10.03.59, com uma área de 
17.498,51 ha. Uma disjunção da Região da Floresta Ombrófila 
Mista dentro da Região da Floresta Estacional Decidual – 
Formação Submontana. 

3 ─ Parque Florestal Estadual Espigão Alto 
Localizado a 27o40’S e 51o30’WGr, município de Barracão (RS). 
Criado pelo Decreto no 658 de 10.03.49, com uma área de 
1.431,97 ha. Região da Floresta Ombrófila Mista – Formação 
Montana. 

4 ─ Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 
Localizado a 27o50’S e 48o30’WGr, município de Palhoça (SC). 
Criado pelo Decreto no 1.260 de 01.11.75, com uma área de 
90.000 ha. Região da Floresta Ombrófila Densa – Formações: das 
Terras Baixas, Submontana e Montana. 

5 ─ Parque Florestal Rio Vermelho  
Localizado a 27o30’S e 40o30’WGr, município de Florianópolis 
(SC). Área de 1.100 ha. Região da Floresta Ombrófila Densa 
(Formação das Terras Baixas), contato com a “Restinga”. 

6 ─ Parque Botânico Morro do Baú 
Localizado a 26o50’S e 48o55’WGr, município de Ilhota (SC). 
Propriedade do Herbário “Barbosa Rodrigues” de Itajaí (SC), o 
Parque foi fundado em 08.04.61, com uma área de 600 ha. 
Região da Floresta Ombrófila Densa – Formações Submontana e 
Montana. 

7 ─ Reserva Estadual Biológica do Sassafrás 
Localizada no município de Benedito Novo (SC). Criada pelo 
Decreto no 2.221 de 04.02.77 com uma área de 5.416 ha. Região 
da Floresta Ombrófila Densa – Formação Montana. 

8 ─ Reserva Municipal da Lagoa do Peri 
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Localizada a 27o45’S e 48o35’WGr, município de Florianópolis 
(SC). Área de 2.030 ha. Região da Floresta Ombrófila Densa – 
Formações: das Terras baixas e Submontanas. 

9 ─ Floresta Nacional de Chapecó 
Localizada no município de Chapecó (SC). Área de 1.480 ha. 
Região da Floresta Ombrófila Mista – Formação Montana. 

10 ─ Floresta Nacional Três Barras 
Localizada no município de Três Barras (SC). Área de 4.000 ha. 
Região da Floresta Ombrófila Mista – Formação Montana. 

11 ─ Floresta Nacional Caçador 
Localizada no município de Caçador (SC). Área de 1.200 ha. 
Região da Floresta Ombrófila Mista – Formação Alto-Montana. 

12 ─ Reserva Florestal de Joaçaba 
Localizada no município de Joaçaba (SC). Área de 200 ha. Região 
da Floresta Ombrófila Mista – Formação Montana. 

13 ─ Horto Florestal de Trindade 
Localizado no município de Florianópolis (SC). Área de 10 ha. 
Região da Floresta Ombrófila Densa – Formação Submontana. 

14 ─ Reserva Biológica Estadual da Canela-preta. 
Localizada a 27o15’S e 49o10’WGr, municípios de Botuverá, Nova 
Trento e Vidal Ramos (SC). Criada pelo Decreto no 11.232 de 
20.06.80, com 1.844 ha. Região da Floresta Ombrófila Densa – 
Formação Montana 

15 ─ Posto de Fomento Ibirama 
Localizado no município de Ibirama (SC). Área de 680 ha. Região 
da Floresta Ombrófila Densa – Formação Submontana 

16 ─ Parque Estadual de Vila Velha 
Localizado no município de Ponta Grossa (PR). Criado pelo 
Decreto-Lei nº 86 de 16.10.42, com uma área de 3.122 ha. Região 
da Savana – Formação Gramíneo-Lenhosa. 

17 ─ Parque Florestal de Caxambu 
Localizado no município de Castro (PR). Criado pela Portaria nº 
302 de 12.05.66, com uma área de 984 ha. Área de contato entre 
a da Savana (Formação Gramíneo-Lenhosa) e a Floresta 
Ombrófila Mista (Formação Montana). 

18 ─ Parque Estadual do Monge 
Localizado no município de Lapa (PR). Criado pela Lei nº 4.170 de 
22.02.60 e Decreto nº 8.575 de 20.06.62, com uma área de 55 ha. 
Região da Floresta Ombrófila Mista – Formação Montana. 

19 ─ Parque Estadual de Campinhos 
Localizado no município de Bocaiúva do Sul (PR). Criado pelo 
Decreto nº 31.013 de 20.07.60 e pelo Decreto nº 8.577 de 
20.06.62, com uma área de 204 ha. Região da Floresta Ombrófila 
Mista – Formação Montana. 

20 ─ Parque Nacional de Sete Quedas 
Localizado a 24o00’S e 54o00’WGr, município de Guaíra (PR). 
Criado pelo Decreto nº 50.665 de 30.05.61, com uma área de 
1.400 ha. Região da Floresta Estacional Semidecidual – 
Formação Submontana. 

21 ─ Parque Nacional do Iguaçu 
Localizado próximo à foz do rio Iguaçu. Criado pelo Decreto nº 
1.035 de 10.01.39 e alterado pelo Decreto nº 6.587 de 14.07.44, 
com uma área de 156.000 ha. Área de contato entre a Região da 
Floresta Estacional Semidecidual (Formação Submontana) e a 
Região da Floresta Ombrófila Mista (Formação Montana). 

22 ─ Estação Ecológica de Lapa 
Localização a 25o45’S e 49o40’WGr, município de Lapa (PR), com 
uma área de 1.400 ha. Região da Floresta Ombrófila Mista – 
Formação Montana. 

23 ─ Floresta Nacional de Irati 
Localizada a 25o27’S e 50o35’WGr, município de Teixeira Soares 
(PR). Área de 3.500 ha. Região da Floresta Ombrófila Mista – 
Formações: Montana e Alto-Montana. 

24 ─ Parque Internacional 
Localizado a 25o00’S e 54o00’WGr, município de Foz do Iguaçu 
(PR). Área de 47.000 ha. Região da Floresta Estacional 
Semidecidual – Formação Submontana. 

25 ─ Unidade Regional de Pesquisa Florestal Centro-Sul 
(URPFCS) 
Localizada no município de Colombo (PR). Área de 300 ha. 
Região da Floresta Ombrófila Mista – Formação Montana. 

26 ─ Reserva Estadual de Xitué 
Localizada a 24o15’S e 48o20’WGr, município de Capão Bonito 
(SP). Criado pelo Decreto nº 26.872 de 27.11.55, com uma área 
de 2.397 ha. Área de contato entre a Região da Floresta Ombrófila 
Densa (Formação Montana) e a Região da Floresta Ombrófila 
Mista (Formação Montana). 

27 ─ Reserva Estadual de Capão Bonito 
Localizada a 24o00’S e 47o55’WGr, município de Capão Bonito 
(SP). Criada pelo Decreto nº 12.277 de 29.10.41, com uma área 
de 6.534 ha. Área de contato entre a Região da Floresta Ombrófila 
Densa (Formação Montana) e a Região da Floresta Ombrófila 
Mista (Formação Montana). 

28 ─ Reserva Estadual de Carlos Botelho 
Localizada a 24o00’S e 47o50’WGr, município de São Miguel 
Arcanjo (SP). Com uma área de 7.189 ha. Área de contato entre a 
Região da Floresta Ombrófila Densa (Formação Montana) e a 
Região da Floresta Ombrófila Mista (Formação Montana). 

29 ─ Reserva Estadual de Travessão 
Localizada a 24o05’S e 47o44’WGr, municípios de Sete Barras e 
Tapiraí (SP). Criada pelo Decreto nº 28.862 de 03.06.57, com uma 
área de 8.273 ha. Região da Floresta Ombrófila Densa ─ 
Formação Submontana. 

30 ─ Reserva Estadual de Itatins 
Localizada a 24o20’S e 47o07’WGr, municípios de Iguape, Iatiri, 
Pedro de Toledo e Miracatu (SP). Criada pelo Decreto nº 31.650 
de 08.04.58, com uma área de 12.058 ha. Região da Floresta 
Ombrófila Densa ─ Formação Submontana. 

31 ─ Reserva Estadual de Sete Barras 
Localizada a 24o10’S e 47o48’WGr, município de Sete Barras 
(SP). Criada pelo Decreto nº 12.276 de 29.10.41, com uma área 
de 15.646 ha. Região da Floresta Ombrófila Densa – Formação 
Submontana. 

32 ─ Parque Estadual da Ilha Cardoso 
Localizado a 25o05’S e 47o53’WGr, município de Cananéia (SP). 
Criado pelo Decreto nº 40.310 de 03.07.62, com uma área de 
22.500 ha. Região da Floresta Ombrófila Densa – Formação das 
Terras Baixas. 

33 ─ Parque Estadual do Alto Ribeira 
Localizado a 24o20’S e 48o27’WGr, município de Iporanga (SP). 
Criado pelo Decreto nº 32.283 de 19.05.58, com uma área de 
35.712 ha. Região da Floresta Ombrófila Densa – Formação 
Submontana. 

34 ─ Parque Estadual de Jacupiranga 
Localizado a 24o35’S e 48o03’WGr, municípios Jacupiranga, 
Eldorado Paulista, Barra do Turvo e Cananéia (SP). Criado pelo 
Decreto nº 145 de 08.08.69, com uma área de 150.000 ha. Região 
da Floresta Ombrófila Densa – Formação Submontana. 

35 ─ Parque Estadual do Rio da Onça 
Localizado no município de Matinhos (PR). Criado pelo Decreto nº 
3.225 de 04.06.81, com uma área de 118 ha. Região da Floresta 
Ombrófila Densa – Formação Submontana. 

36 ─ Parque Estadual de Pinhão 
Localizado no município de Pinhão (PR). Área de 363 ha. Região 
da Floresta Ombrófila Mista – Formação Montana. 

37 ─ Parque Marumbi II 
Localizado nos municípios de Paranaguá e Matinhos (PR). Criado 
pelo Decreto nº 5.590 de 02.10.78, com uma área de 6.547 ha. 
Região da Floresta Ombrófila Densa – Formação Submontana e 
Montana. 

38 ─ Parque Marumbi I 
Localizado nos municípios de Piraquara, Quatro Barras, São José 
dos Pinhais, Antonina, Morretes e Campina Grande do Sul. Criado 
pelo Decreto nº 590 de 02.10.78, com uma área de 66.732 ha. 
Regiões da Savana (Formação Gramíneo-Lenhosa), Floresta 
Ombrófila Mista (Formações Montana e Alto-Montana) e Floresta 
Ombrófila Densa (Formações Montana e Alto-Montana). 
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39 ─ Parque Estadual das Lauráceas 
Localizado a 25o40’S e 48o31’WGr, município de Adrianópolis 
(PR). Criado pelo Decreto nº 729 de 27.06.79, com uma área de 
9.700 ha. Área de contato entre as Regiões da Floresta Ombrófila 
Densa (Formação Montana) e a Floresta Ombrófila Mista 
(Formação Montana). 
 
4.4.1 ─ Vegetação Secundária sem Palmeiras 

Entende-se por Vegetação Secundária as “fácies” de 
comunidades que surgem espontaneamente após a completa 
derrubada da floresta ou, as densas aglomerações de formas de 
vida que invadem os terrenos de cultivos, abandonados após um 
período mais ou menos prolongado de utilização. 

Na área em estudo, estima-se que aproximadamente 52.000 
km² (19% da área total), acham-se ocupados por esta vegetação. 

A Vegetação Secundária, principalmente nos seus primeiros 
estágios, é condicionada por diversos fatores, entre os quais 
destacam-se a fertilidade e as condições fisicas do solo. A grande 
variação nesses fatores cria uma grande variabilidade na 
constituição das fácies da Vegetação Secundária. 

No desenvolvimento de uma Vegetação Secundária, podem-
se observar vários estágios sucessionais bem característicos e 
bem demarcados quanto ao início e ao fim de cada um deles. 
Estes diversos estágios, se não forem interrompidos, constituirão 
uma cobertura vegetal com estrutura semelhante à vegetação 
primitiva da área, porém floristicamente diferente. 

 
A) Estágio pioneiro 

Logo após o desflorestamento de uma área, ou logo após o seu 
abandono pela agricultura, inicia-se este estágio com a brotação 
de caméfitas, dentre as quais destacam-se plantas pouco 
exigentes como a Erechthites valerinaefolia (erva-gorda), 
normalmente seguida pelo Solanum erianthum (fumo-bravo). Em 
muitos locais, de minifúndios, principalmente onde antes 
dominavam as florestas, a Vegetação Secundária chega apenas a 
este estágio, pois o pequeno agricultor, sem recursos técnicos e 
financeiros para melhorar sua terra, realiza um rodízio entre época 
de plantio (2 a 3 anos seguidos) e período de descanso da terra 
(de 3 a 4 anos seguidos), conseguindo com isto um certo aumento 
da capacidade do solo. 

Em áreas degradadas, após longo período de cultivo, surgem 
as geófitas adaptadas ao horizonte B mineralizado dos solos, 
lideradas pelo Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas) e 
Andropogon bicornis (capim-rabo-de-burro). 
 
B) Capoeirinha 

Este estágio é considerado a partir do surgimento das primeiras 
caméfitas xerófitas, representadas em sua maioria por elementos 
da família das compostas. São comuns neste estágio espécies de 
Baccharis (vassouras), que formam por vezes densos 
aglomerados, provocando com isto uma sensível diminuição das 
geófitas do estágio anterior. 

Em terrenos uniformizados, aparece a terófita Senecio 
brasiliensis (flor-das-almas), formando uma comunidade quase 
pura de uma fácies da sucessão mais higrófita. 

Este estágio ocorre após cerca de cinco anos de abandono 
dos terrenos e pode perdurar por 5 anos, quando então começam 
a surgir elementos de uma outra fácies da associação em franca 
sucessão. 
 
C) Capoeira 

O início deste estágio se dá com a invasão da Rapanea ferruginea 
(capororoca), que é uma microfanerófita xeromorfa de 5 a 6 m. 
Esta espécie é mais exigente e, à proporção que vai se instalando 
e se desenvolvendo, as caméfitas xerófitas vão rareando. Junto à 
capororoca, predominam duas melastomatáceas do gênero 
Leandra, de caráter ainda xeromórfico. 

Este estágio normalmente assinala terrenos abandonados por 
cerca de 10 a 15 anos. 
 
D) Capoeirão 

Até aqui, o desenvolvimento de uma vegetação Secundária é 
semelhante para todas as áreas florestais das folhas em estudo, 
no entanto, a partir deste estágio cada fácies da associação 
começa a apresentar suas próprias características. Assim, na 

Região da Floresta Ombrófila Densa, exemplares de Miconia 
cinnamomifolia (jacatirão-açu), nanofanerófita de 10 a 15 m, ainda 
de caráter xeromorfo, forma agrupamentos bastante densos. Mais 
raramente, este estágio pode ser dominado pela Psychotria 
longipes (caxeta), pela Tibouchina pulchra (jacatirão) ou pela 
Cecropia adenopus (imbaúva). 

Já nas áreas anteriormente ocupadas pela Floresta Ombrófila 
Mista, tem-se a presença das vacariantes, Vernonia discolor 
(vassourão-preto) e Piptocarpha angustifolia (vassourão-branco), 
mesofanerófitas xeromorfas, juntamente com um grande número 
de mesofanerófitas já de caráter higrófito, como a Mimosa 
scabrella (bracaatinga), que não raramente é a única espécie 
presente neste estágio. 

Por outro lado, nas áreas da Floresta Estacional Decidual, 
vemos a maciça presença da mesofanerófita xeromorfa Ateleia 
glazioviana (timbó), enquanto nas áreas da Floresta Estacional 
Semidecidual as mesofanerófitas estacionais, de caráter xerófito 
na fase desfavorável e higrófito na favorável, como Inga marginata 
(ingá-feijão) e Bauhinia candicans (pata-de-vaca), dominam nesta 
fase da associação. 

 
E) Floresta Secundária 

Este último estágio tem o seu início marcado pela presença de 
macrofanerófitas, desde xeromorfas até higrófitas, 
correspondendo a cada tipo de vegetação. Desta forma, na 
Região da Floresta Ombrófila Densa, normalmente veem-se nesta 
fase exemplares de Miconia cabuçu (pixiricão), Didymopanax 
angustissimum (mandioqueiro) e Alchornea triplinervea (tanheiro), 
enquanto, na Floresta Mista, surgem elementos de Ocotea 
puberula (canela-guaicá) e Actinostemon concolor (laranjeira-do-
mato), entre outras. 

Após decorrido certo tempo, há uma mudança desta fase 
xeromorfa para a higrófita, quando então começam a surgir 
macrofanerófitas mais exigentes, como as lauráceas. 

Desta maneira, passados aproximadamente 50 a 80 anos 
desde o abandono da terra, tem-se uma floresta secundária com 
um grande número de espécies componentes da antiga floresta 
primitiva. 
 
4.4.2 ─ Atividades agrícolas 

Estas atividades variam muito em função da qualidade geral do 
solo, tipo de colonização e desenvolvimento tecnológico. Assim, 
as áreas campestres, que até o início da década de 70 tinham 
como sua principal ocupação a criação extensiva de gado, 
mudaram rapidamente: primeiro pela introdução de grandes 
reflorestamentos e, logo em seguida, de extensas áreas de 
cultivos de soja e trigo. Esta mudança decorreu principalmente do 
baixo valor destas terras e da modernização das técnicas e 
equipamentos empregados na agricultura. 

Já nas florestas, uma vez retirada a madeira de valor 
comercial, os terrenos, por apresentarem solos melhores, na 
maioria das vezes foram logo ocupados pela agricultura. 

As atividades agrícolas correspondem a 58% (156.913 km²) 
da área das Folhas em estudo, sendo este antropismo mais 
intenso no planalto do que na faixa costeira. Isto ocorre em virtude 
de, no planalto, os terrenos, de um modo geral, apresentarem um 
relevo mais aplainado (exceção feita aos vales de rios 
encaixados). 

Para melhor análise, as atividades antrópicas foram 
subdivididas em três grandes grupos: reflorestamento, agricultura 
e pastagens. 
 
4.4.2.1 ─ Reflorestamento 

Localizados principalmente em áreas ocupadas anteriormente 
pela Floresta Ombrófila Mista e pela Savana, os reflorestamentos 
estão representados quase exclusivamente por espécies exóticas 
dos gêneros Pinus e Eucalyptus, perfazendo um total de 5.748 
km². 

As áreas reflorestadas com espécies nativas, como a 
Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná), não foram mapeadas 
em virtude de suas reduzidas dimensões. 

 
A) Reflorestamento com Pinus spp. 

Estes reflorestamentos, em sua maioria concentrados no “Planalto 
das Araucárias”, em áreas anteriormente ocupadas pela Savana e 
Floresta Ombrófila Mista, ocupam uma superfície de 4.024 km², 
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que representa cerca de 70% da área total reflorestada das 
Folhas em estudo. 

A maior parte destes reflorestamentos tem como destino as 
fábricas de papel e celulose, e apenas uma pequena parcela da 
madeira proveniente destes plantios é empregada em serrarias. 

 
B) Reflorestamento com Eucalyptus spp. 

Este gênero foi introduzido há mais tempo do que o Pinus com a 
finalidade de abastecer o sistema ferroviário do sul do país. 
Atualmente destina-se quase exclusivamente para a indústria de 
papel e celulose. A área ocupada pelos reflorestamentos de 
Eucalyptus spp. perfaz 1.724 km² e acha-se concentrada ao norte 
das Folhas SG.22 Curitiba e SG.23 Iguape, onde o clima é mais 
ameno e mais propício a essas espécies. 

O eucalipto é também muito utilizado nas propriedades rurais, 
onde serve de abrigo para o gado, além de fornecer madeira para 
diversas finalidades, como por exemplo, postes e moirões de 
cercas. 

 
C) Reflorestamento com Araucaria angustifolia 

As áreas reflorestadas com esta espécie não puderam ser 
mapeadas, pois constituem pequenas parcelas esparsas por 
quase todo o “Planalto das Araucárias”. 

Os reflorestamentos com espécies nativas, de um modo geral, 
são realizados apenas para cumprir o que determina a lei que 
rege o setor florestal. Desta maneira, as áreas cultivadas com 
Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná) geralmente são 
simplesmente abandonadas após plantio, o que resulta no 
fracasso destes. O pouco interesse demonstrado pelos 
reflorestadores para com estas espécies se dá em razão de a 
araucária ter um crescimento consideravelmente mais lento em 
relação às exóticas Pinus spp. e Eucalyptus spp. e também em 
função do alto preço de suas sementes (o pinhão), que são muito 
procuradas para alimentação. 

Assim, esta espécie, que durante anos seguidos foi a mola 
propulsora da indústria madeireira no sul do País, e que ainda 
hoje tem seus exemplares mais jovens muito utilizados como 
adorno por ocasião do Natal, tem a sua preservação limitada à 
ação de dispersão de suas sementes realizada por roedores e 
pássaros que delas se alimentam. 

 
D) Reflorestamento com Ilex paraguariensis.  

No Planalto Meridional, ao sul do Estado do Paraná e 
praticamente em todo o Planalto Central de Santa Catarina, 
observa-se uma grande dispersão de Ilex spp. Estas áreas são 
permanentemente melhoradas com a introdução de novos 
indivíduos de Ilex paraguariensis (erva-mate), espécie que tem 
seu valor comercial pautado principalmente na utilização de suas 
folhas para infusão. 

 
E) Reflorestamento com Mimosa scabrella 

Também ocupando terras anteriormente dominadas pela Floresta 
Ombrófila Mista, veem-se grandes agrupamentos de Mimosa 
scabrella (bracatinga). Esta espécie brota e se desenvolve bem na 
Vegetação Secundária e tem suas áreas aumentadas pela 
semeadura direta, efetuada pelos pequenos proprietários rurais, 
que têm nela uma excelente fonte energética, pois a mesma 
fornece considerável quantidade de lenha para as mais variadas 
aplicações e tem sido cultivada, inclusive, na Região da Floresta 
Densa. 
 
4.4.2.2 ─ Agricultura 

Nos últimos anos, a agricultura tem-se expandido 
consideravelmente em virtude da necessidade de exportação 
como fonte de divisas. Com isto, grandes áreas foram tomadas às 
florestas para aí se instalarem extensas plantações cíclicas ou 
perenes. 

Atualmente, estas culturas ocupam cerca de 53% da área 
estudada, ou seja, aproximadamente 143.000 km². Naturalmente, 
nestes valores, acham-se incluídos os terrenos de “descanso” e 
outros, degradados. 

 
A) Culturas permanentes 

Cerca de 3,5% das áreas ocupadas pela agricultura são de 
policulturas permanentes. Entre elas destacam-se principalmente 

os plantios de café, ao norte da Folha SG.22 Curitiba, que desde 
1934 ocupa consideráveis áreas; os bananais, dispersos ao longo 
do litoral catarinense, paranaense e paulista e, finalmente, a cana-
de-açúcar, uma gramínea perene introduzida no litoral catarinense 
pelos açorianos que, recentemente, vem tendo uma grande 
expansão ligada à exportação açucareira. 

Dentre as culturas perenes pode-se ainda destacar os plantios 
de maçã e pêssego em áreas de clima mais frio. 

 
B) Culturas cíclicas 

A grande disponibilidade de terras de relevo pouco ondulado, 
facilitando a mecanização da lavoura, a introdução de novas 
técnicas de plantio e o crescente emprego de adubos e defensivos 
fez com que as áreas de culturas cíclicas aumentassem 
consideravelmente, dando-se maior ênfase aos plantios de soja e 
trigo, alternadamente. Estas culturas antes ocupavam 
preferencialmente solos conservados e profundos, com morfologia 
quase plana, na Região da Floresta Estacional Semidecidual. 
Porém, nos últimos anos, expandiram-se rapidamente sobre as 
áreas campestres e demais áreas florestais. 

Em terrenos menos apropriados à mecanização, destacam-se 
as pequenas propriedades com culturas de subsistência, 
apresentando como culturas cíclicas de maior importância: milho 
consorciado com feijão, cebola, batatinha, alho, mandioca e fumo, 
entre outras. 

Já nas áreas deprimidas ou brejosas, em solos de aluvião, os 
terrenos de notória fertilidade são intensamente utilizados para 
cultura do arroz. 
 
4.4.2.3 ─ Pastagens 

As áreas de pastagens ocupam 5.753 km² (2,14% da área total 
das Folhas em estudo), sendo que, deste total, 4.753 km² situam-
se em terrenos ocupados anteriormente pela Floresta Ombrófila 
Mista. 

As pastagens possuem uma composição florística muito 
variada, apresentando espécies nativas ou exóticas de grande 
adaptação ao intenso pastoreio, sendo as mais comuns: 
Axonopus compressus (grama-jesuíta), Pennisetum clandestinum 
(capim-kikuyu), Paspalum spp., Panicum spp., Andropogon spp., 
entre outras. 

Nas pastagens próximas ao litoral, as espécies mais utilizadas 
são: Axonopus spp. e Paspalum spp. Por outro lado, em áreas 
destinadas ao gado leiteiro, veem-se constantemente pastagens 
com Pennisetum purpureum (capim-elefante) e Panicum 
maximum (capim-colonião), duas gramíneas de forragem 
“sempre-verde” de alto valor nutritivo. 

Nas áreas campestres, tradicionais terras de pastoreio, muitas 
pastagens foram melhoradas com a introdução de espécies 
rizomatosas como Axonopus fissifolius (grama-missioneira), que é 
pouco sensível ao frio e, portanto, de crescimento ininterrupto. 
 
4.5 ─ CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O estudo integrado dos parâmetros ecológicos dos ambientes 
(litologia, relevo e clima) permitiu o mapeamento de cinco Regiões 
Fitoecológicas no espaço determinado pelas Folhas SG.22 
Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, 
cuja superfície totaliza 269.650 km²: Savana (Campos), Floresta 
Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Estacional Decidual, além das Áreas das 
Formações Pioneiras, de Tensão Ecológica, de Refúgio Ecológico 
e de Ação Antrópica. 
 
4.5.1 ─ Região da Savana (Campos) 

Ocupa cerca de 10% da área total e é representada 
principalmente pela formação Gramíneo Lenhosa. Mais da metade 
da sua área apresenta fisionomia mais ou menos primitiva e a 
restante suporta intenso uso agrícola (culturas 
cíclicas/permanentes, pastagens e reflorestamento). A flora que 
constitui os capões e as florestas-de-galeria é, na maioria, comum 
à Região da Floresta Ombrófila Mista e constitui-se 
aproximadamente de 250 espécies, das quais 105 características 
(75 preferenciais e 30 exclusivas) (Tab. 4.V). 

Para as áreas savanícolas, as melhores perspectivas para o 
reflorestamento estão voltadas às espécies exóticas (Pinus spp. e 
Eucalyptus spp.), destinadas à indústria de celulose e papel, e a 
implantação de florestas para produção de lenha e carvão. 
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4.5.2 ─ Região da Floresta Ombrófila Densa 

Compreende 16% (±±±± 44.000 km²) da área total e foi definida, 
fundamentalmente, em função de peculiaridades climáticas e 
geomorfológicas serranas. Apresenta grande variedade de flora e 
de fisionomia ecológica, somente comparáveis às florestas zonais 
tropicais. A flora arbórea dessa região fitoecológica pode ser 
expressa em termos de 708 espécies, das quais: 426 (mais de 
50%) exclusivas, que se mostram com adaptações ecológicas 
limitadas aos ambientes desta região; 216 com maior amplitude 
de tolerância, que caracterizam também ambientes de outras 
regiões; e 66 em ambientes preferenciais desta região, que 
ocupam posição ecológica intermediária com tolerância situada 
entre os dois grupos anteriores. Dentre as espécies preferenciais 
e exclusivas (Tab. 4.V), estão, provavelmente, as de maiores 
perspectivas ao manejo de reposição ou ao enriquecimento 
florestal, entretanto, necessitam ser estudadas quanto ao 
comportamento silvicultural em povoamentos puros ou 
consorciados. 

O fato de uma espécie apresentar ampla adaptação aos 
ambientes ecológicos não significa, necessariamente, que ela seja 
adequada ao reflorestamento. As áreas “core” ou preferenciais 
das espécies deverão oferecer aos ecótipos maiores 
probabilidades de êxito, no tocante aos empreendimentos 
silviculturais. 

Tanto quanto permitiu a escala do mapeamento, foram 
separados agrupamentos florestais mais ou menos originais ou 
primitivos daqueles de vegetação dominantemente derivada do 
antropismo. Assim, foi possível determinar 20.000 km² de floresta 
remanescente (cerca de 45% da região) e aproximadamente 
15.000 km² (±±±± 35%) de Vegetação Secundária. 

As áreas com maior intensidade de utilização (culturas cíclicas 
e pastagens, etc.) abrangem em torno de 20% da região. 

Os agrupamentos florestais primitivos remanescentes desta 
vegetação não constituem formações intactas, preservadas no 
seu todo. Compreendem terras devolutas, exploradas por 
posseiros e grandes proprietários, de onde, em geral, são 
extraídas as madeiras de valor comercial (canelas, perobas, etc.), 
e áreas de Parques e Reservas. 

É do conhecimento geral que as formas abruptas do relevo e 
o encharcamento periódico ou permanente das planícies 
constituem os principais fatores favoráveis à preservação das 
florestas, porque inviabilizam a exploração madeireira e a 
ocupação agropastoril dos terrenos. 

O desenvolvimento da tecnologia agrícola e dos processos de 
exploração florestal, com o emprego de equipamentos pesados de 
alta produtividade, viabilizou o aproveitamento das planícies 
encharcadas para grandes plantações (cana-de-açúcar em Santa 
Catarina e bananais em São Paulo) e das florestas dos terrenos 
acidentados, nas serras do Mar e Geral (áreas de preservação 
permanente – Código Florestal), por agropecuaristas e industriais 
madeireiros. 

A manutenção da cobertura florestal remanescente, 
provavelmente, terá êxito quando se conciliarem os aspectos 
social, econômico e ecológico em um plano de ação integrada 
capaz de tornar o setor conservacionista produtivo e auto-
sustentado. É evidente que estudos e pesquisas deverão ser, 
prioritariamente, efetuados testando a viabilidade de projetos 
neste sentido. O primeiro passo, provavelmente, deverá ser 
desapropriar os importantes agrupamentos florestais 
remanescentes da área, objetivando determinar, segundo a 
vocação natural de cada um deles, a sua utilidade. Num projeto 
assim, definir-se-iam: 
a) áreas intocáveis, destinadas à proteção dos elementos 
integrados do ambiente, com acesso limitado a estudiosos 
(preservação permanente); 
b) áreas de manejo, objetivando rendimento sustentado do 
povoamento, onde se permitiriam abater árvores periodicamente, 
coletar sementes e mudas, cultivar folhagens ornamentais, 
proceder enriquecimento introduzindo espécies de valor 
econômico, instalar apiários, ranários, fomentar a cunicultura, a 
piscicultura, etc.; 
c) áreas devastadas, onde se faz necessária a recuperação da 
cobertura florestal, tanto para proteção do ecossistema como para 
torná-las produtivas;  
d) áreas de comprovada vocação agrícola, situadas na periferia 
das reservas florestais ou das áreas de preservação permanente, 
além daquelas localizadas junto aos centros administrativos, 

rodovias e centros urbanos, onde se poderá estimular o 
desenvolvimento da pequena lavoura de subsistência. 

A meta fundamental de um projeto de manejo silvicultural 
nestes termos seria fortalecer o setor florestal a partir da 
administração de uma área muito maior do que aquela a 
preservar. Tal empreendimento teria também importante ação 
social, fixando o homem à terra, expandindo o conhecimento de 
técnicas silviculturais, que tornariam o setor florestal mais 
dinâmico, diversificando a mão-de-obra rural, criando mais opções 
de emprego e sobrevivência para as populações do interior. 

A execução de um projeto desta natureza preveria a 
compartimentação das áreas florestais em módulos ideais, onde 
desenvolver-se-iam planos de pesquisa, manejo e uso tais como: 
coleta de sementes, produção de mudas, manejo silvicultural, 
extração racional de madeira, apicultura, cunicultura, etc. 

Estudar-se-ia a viabilidade de proceder o enriquecimento de 
determinadas áreas com espécies florestais mais promissoras. 
Uma sugestão seria a Euterpe oleracea (açaí), espécie amazônica 
que assumiu a liderança no mercado interno e externo do palmito, 
nos últimos anos. 

Outras poderiam também ser testadas e dentre elas destaca-
se o gênero Virola, com uma espécie regional e outras 
amazônicas, cuja madeira é de tradicional valor para a exportação 
e os frutos são ricos em óleos combustíveis e medicinais. 

O manejo de áreas revestidas por Vegetação Secundária, 
objetivando torná-las a um só tempo produtivas e protetoras 
ambientais, poderá dar oportunidade de incremento a várias 
espécies heliófitas de rápido crescimento, utilizáveis como fonte 
energética e/ou caixaria, etc., tais como: Alchornea triplinervea 
(tanheiro), Miconia cinnamomifolia (jacatirão-açu), Hieronyma 
alchorneoides (licurana), Cecropia spp., Schizolobium parahyba, 
etc. 

O conhecimento da dinâmica sucessional dos povoamentos é 
um importante passo que permitirá tirar proveito dos vários 
estágios de desenvolvimento das formações secundárias, 
podendo-se interferir sobre elas na oportunidade certa, 
enriquecendo-as com espécies ecologicamente adequadas a cada 
um dos seus estágios. 
 
4.5.3 ─ Região da Floresta Ombrófila Mista 

Foi definida em função da distribuição natural da Araucaria 
angustifolia e abrange, aproximadamente, 52% da área mapeada. 
Em seu âmbito, expandiu-se intensa e desordenadamente a 
atividade agrícola, determinando significativa alteração na 
vegetação, que foi submetida a processos irreversíveis de 
degradação, caracterizados principalmente pela eliminação de 
agrupamentos de matrizes, redução da fauna e erosão dos solos, 
estabelecendo-se desordem nos processos naturais de dispersão 
e desenvolvimento vegetais. Os agrupamentos florestais 
remanescentes ocupam cerca de 9% da área e encontram-se, em 
sua maioria, destituídos das espécies de maior valor econômico. 
As culturas e pastagens estendem-se por aproximadamente 63% 
da região (+ ou – 87.500 km²), restando ocupados por Vegetação 
Secundária cerca de 26% (36.400 km²). 

A flora arbórea regional pode ser definida em termos de 352 
espécies (161 preferenciais, 47 exclusivas e 145 espécies apenas 
ocorrentes, não características) diversamente adaptadas aos 
ambientes (Tab. 4.V). 

A Tabela 4.V e as listas de espécies por formações, inseridas 
neste relatório, permitem o conhecimento das preferências 
específicas frente aos elementos do meio, aspecto importante da 
dinâmica dos povoamentos naturais, fundamental ao êxito dos 
projetos de multiplicação e condução florestais. Isto porque a 
floresta natural é o grande e diversificado laboratório de 
aprendizado, no qual devem-se intensificar as pesquisas sobre o 
comportamento das espécies, antes de se iniciarem projetos 
sistemáticos de plantio ou enriquecimento com nativas. 

Isto posto, e de acordo com a referida tabela, podem ser 
selecionados, prioritariamente, dois grupos de espécies nativas 
com potencial de reposição florestal nesta região. 
a) o primeiro, para os terrenos em altitudes abaixo de 800 m: 
Araucaria angustifolia (pinheiro), Anadenanthera colubrina 
(angico-branco), Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa), 
Cabralea canjerana (canharana), Cordia trichotoma (louro-pardo), 
Didymopanax morototoni (morototó), Jacaranda micrantha 
(caroba), Myrocarpus frondosus (cabreúva), Parapiptadenia rigida 
(angico-vermelho), Patagonula americana (guajuvira) e 
Peltophorum dubium (canafístula); 
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b) o segundo grupo é definido para os terrenos situados acima de 
800m: Araucaria angustifolia (pinheiro), Mimosa scabrella 
(bracatinga), Ocotea puberula (canela-guaicá), Ocotea pulchella 
(canela-lajeana), Anadenanthera colubrina (angico-branco), Ilex 
paraguariensis (erva-mate) Prunus sellowwi (pessegueiro-bravo) e 
Tabebuia alba (ipê). 

Pelas tendências naturais do setor florestal, pode-se 
prognosticar grande redução do número de espécies nativas no 
mercado. Futuramente, permanecerão apenas espécies que 
reunirem características de uso mais popular, com crescimento 
mais rápido e baixo custo de produção. 

As espécies destinadas a usos considerados nobres, em geral 
de lento crescimento, deverão ser introduzidas ou estimuladas 
principalmente nos povoamentos secundários, consorciados às 
espécies de rápido incremento, objetivando torná-los de 
rendimento auto-sustentado. 
 

4.5.4 – Região das Florestas Estacionais (Decidual e 
Semidecidual) 

Ocupam cerca de 15% da Folha e aproximadamente 90% de suas 
áreas suportam intenso uso agrícola, sendo inexpressivos os 
agrupamentos residuais primitivos e os de Vegetação Secundária. 
Na Floresta Estacional Semidecidual, registra-se a ocorrência de 
213 espécies (20 exclusivas, 43 preferenciais e 150 apenas 
ocorrentes), enquanto a Região da Floresta Decidual caracteriza-
se pela presença de 194 espécies (7 exclusivas, 61 preferenciais 
e 126 ocorrentes de baixa expressividade). 

Em face da melhor qualidade das terras, o reflorestamento 
assumirá nestas Regiões caráter protecionista e econômico, 
sendo amplas as opções de uso de espécies nativas e exóticas, 
principalmente para produção de lenha, tão necessária como 
alternativa energética. 
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TABELA 4.I 

Dados climáticos da Região da Savana e da Floresta Ombrófila Mista 

MESES E DADOS 

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 
 

ESTAÇÕES 
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ºC 
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mm 
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ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
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mm 

Caçador 20,8 166,2 20,9 165,8 19,5 153,5 16,5 89,8 13,8 94,6 12,3 120,0 12,1 81,9 13,6 129,2 15,5 168,0 16,9 156,6 18,8 119,1 20,2  

Campos Novos 20,6 214,6 20,8 198,4 19,4 137,3 16,2 108,9 14,3 120,7 11,5 189,2 12,6 123,9 12,9 190,4 14,9 155,8 15,9 135,1 17,8 124,3 19,7 167,2 

Cascavel 22,6 172,9 23,0 166,8 22,0 128,6 19,2 118,8 16,2 139,7 15,4 110,6 15,4 89,7 16,2 133,8 17,8 128,0 19,9 207,4 20,9 202,8 22,1 167,6 

Castro 20,6 198,7 20,5 173,1 19,6 131,2 16,8 79,4 14,2 93,1 12,8 95,6 12,2 83,8 13,7 81,2 15,2 121,1 17,0 141,2 18,2 124,1 19,8 138,0 

Clevelândia 20,8 230,4 21,3 135,2 20,2 137,5 16,8 118,1 14,0 176,1 12,6 137,3 13,4 145,5 14,1 42,6 15,5 160,4 17,4 222,8 18,5 193,9 20,3 160,9 

Curitiba 20,2 196,3 20,2 187,5 19,4 130,5 16,7 84,6 14,4 81,0 12,9 107,6 12,6 82,6 14,1 72,6 15,3 119,9 16,5 143,8 17,7 114,3 19,0 159,0 

Curitibanos 19,4 179,4 19,0 144,2 18,0 129,3 14,7 84,1 12,9 103,2 11,3 110,2 10,3 112,7 12,3 119,8 13,5 156,0 15,0 179,3 16,9 96,3 18,3 113,3 

Faxinal 23,9 122,3 23,1 118,5 21,5 116,3 18,5 86,3 16,5 68,6 16,8 126,2 14,6 68,2 15,8 141,1 17,2 182,8 19,0 191,3 22,1 116,6 23,5 285,6 

Francisco Beltrão 23,5 136,0 23,3 126,1 22,0 92,0 18,1 102,7 15,4 164,2 13,9 115,6 14,6 89,7 15,5 144,4 17,3 143,8 19,7 248,4 20,6 200,1 22,6 164,2 

Guarapuava 20,0 152,7 20.6 131,7 19,4 172,5 15,7 75,4 13,3 119,0 12,4 95,2 12,6 111,3 14,0 110,7 15,0 131,8 17,4 137,1 18,6 154,4 19,8 194,0 

Herval d’Oeste 22,5 215,5 22,0 139,6 20,9 129,0 17,5 153,2 14,8 143,2 13,6 189,4 13,3 102,7 13,3 168,8 15,5 203,1 17,8 249,7 19,8 118,0 21,9 161,3 

Irineópolis 20,8 170,1 20,8 131,1 19,5 154,5 15,3 119,7 12,9 101,0 11,5 138,7 11,5 101,8 12,6 115,3 14,7 131,1 16,3 168,6 18,9 127,0 20,1 145,9 

Ivaí 21,9 186,2 21,7 149,6 20,8 119,8 17,9 96,6 15,3 114,7 13,8 121,0 13,5 98,7 15,3 89,7 16,8 141,1 18,5 148,6 19,8 127,1 21,4 128,9 

Jaguariaíva 21,3 218,6 21,1 171,7 20,4 118,2 17,8 80,4 15,2 82,3 13,6 79,7 13,2 65,0 14,9 58,8 16,4 99,3 18,1 128,3 19,3 129,9 20,5 236,9 

Lages 20,4 148,2 20,4 149,2 18,7 134,3 15,3 76,4 13,0 94,5 11,3 102,4 11,2 103,7 11,6 128,6 13,6 98,5 14,6 121,1 16,7 127,1 18,6 148,2 

Laranjeiras do Sul 22,3 151,0 22,4 131,1 21,3 83,3 18,0 102,8 15,4 120,5 14,4 133,5 15,2 114,1 16,6 129,6 17,4 129,7 19,4 182,7 20,2 192,5 21,7 158,2 

Nova Cantu 24,4 133,9 24,5 123,1 23,5 129,9 19,9 97,1 17,5 100,0 16,4 108,9 17,7 112,6 18,0 101,8 18,4 142,6 19,4 178,4 22,5 190,7 23,7 194,0 

Palmas 19,6 214,9 19,3 229,1 18,2 180,8 14,8 166,2 12,6 166,1 11,2 225,6 10,5 187,9 12,3 214,2 14,2 279,6 15,7 251,2 17,8 126,4 18,9 162,9 

Palmeira das Missões 22,9 165,2 22,5 150,7 21,1 141,0 17,6 128,2 15,2 119,8 13,4 170,7 13,0 139,5 14,6 145,1 16,1 224,5 18,0 191,7 20,4 106,5 21,9 149,2 

Ponta Grossa 20,9 181,6 21,5 164,3 20,3 150,8 17,4 68,7 15,3 100,2 13,9 81,1 14,3 89,4 15,0 95,2 15,9 125,0 17,7 130,1 19,0 126,1 20,4 131,7 

Porto União 21,6 174,8 22,0 135,5 20,6 156,8 16,9 107,6 14,6 116,4 12,6 151,1 12,3 117,6 13,5 138,8 15,6 149,6 17,6 164,3 19,5 134,4 21,1 196,5 

Quedas do Iguaçu 23,9 202,2 21,3 163,6 22,8 137,1 19,6 124,7 16,5 144,0 15,0 143,3 15,7 113,9 16,6 138,6 18,3 139,1 20,5 217,9 21,6 182,2 23,4 177,8 

Rio Negro 20,6 163,4 20,4 168,3 19,3 119,7 16,4 68,8 14,0 85,9 12,9 102,4 11,6 81,6 13,2 71,3 14,8 115,0 16,2 132,4 17,8 86,5 19,3 140,7 

Teixeira Soares 21,4 161,9 20,9 134,7 20,3 164,1 17,1 87,6 15,4 94,8 13,6 137,8 13,5 102,3 14,2 96,6 15,8 119,0 17,3 138,9 18,8 128,1 20,0 169,7 

Tibagi 22,8 173,5 22,7 172,2 21,5 109,1 19,0 89,9 15,8 81,5 12,8 101,4 14,7 35,4 15,0 68,6 17,0 100,5 18,8 108,5 21,0 156,6 22,6 165,3 

Xanxerê 21,3 237,8 21,3 165,4 20,8 181,4 18,3 137,1 15,3 145,5 13,7 192,3 14,1 109,2 14,6 182,3 16,1 191,0 17,2 169,5 19,2 150,4 20,9 163,3 

 
Temperatura média compensada (em ºC) e Precipitação média mensal (em mm) 
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TABELA 4.II 
Dados Climáticos da Região da Floresta Ombrófila Densa 

MESES E DADOS 

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 
 

ESTAÇÕES 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

Blumenau 24,5 186,9 24,4 189,2 23,5 164,0 20,7 75,3 18,4 70,7 16,1 111,6 15,9 114,8 17,0 130,4 18,2 121,1 19,9 128,9 21,8 109,9 23,5 145,5 

Brusque 25,2 185,7 14,5 228,6 23,9 190,5 20,8 128,3 18,1 103,1 16,3 86,4 15,6 101,5 16,6 118,8 18,2 142,6 19,8 168,0 22,0 133,7 23,5 163,9 

Camboriú 24,0 161,6 24,0 180,3 23,2 141,4 20,4 95,2 17,9 85,9 15,6 110,3 15,3 120,7 15,9 121,1 17,6 158,0 19,3 129,7 20,9 124,7 22,7 154,2 

Florianópolis 24,5 161,6 24,7 210,2 23,6 178,0 20,9 81,4 18,8 101,6 16,9 98,3 16,5 97,7 16,9 130,4 17,9 129,4 19,2 107,1 21,1 140,2 23,0 152,9 

Morretes 24,3 261,4 24,8 239,4 23,7 282,7 21,1 90,6 18,8 113,4 16,4 98,3 16,5 85,6 17,2 96,4 18,2 136,1 20,1 147,5 21,4 144,6 23,6 181,3 

Paranaguá 24,6 273,5 24,8 332,9 23,9 239,0 21,5 146,1 19,4 116,5 17,8 106,4 16,4 75,6 17,4 61,1 18,5 109,1 19,9 164,4 21,6 157,1 23,1 161,7 

São Francisco do Sul 24,5 205,9 24,4 288,2 23,6 227,2 21,5 144,5 19,3 127,4 17,6 90,4 16,4 101,5 17,0 95,3 18,0 121,0 19,4 139,7 21,1 142,1 22,9 134,3 

Timbó 24,6 186,1 24,5 220,1 23,3 168,1 20,8 121,4 17,3 100,6 15,7 99,1 15,5 84,6 16,6 107,6 18,1 172,2 20,2 153,6 21,9 132,1 23,3 150,8 

 
TABELA 4.III 

Dados climáticos da Região da Floresta Estacional Semidecidual 

MESES E DADOS 

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 
 

ESTAÇÕES 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

Foz do Iguaçu 25,5 138,0 25,0 164,6 24,5 231,0 19,9 163,2 19,0 187,1 16,1 157,5 14,8 79,3 18,0 74,6 18,8 95,2 20,5 111,7 22,6 146,5 23,9 163,1 

Guaíra 26,2 185,3 25,0 147,6 24,1 128,8 20,0 146,7 17,5 132,1 16,0 114,8 16,2 77,6 18,0 86,8 20,2 166,1 22,5 169,5 23,2 151,1 25,6 137,7 

Palotina 25,2 154,7 25,3 119,0 24,4 104,6 22,6 98,5 17,8 110,5 16,4 109,8 16,6 67,2 17,4 100,8 19,5 113,0 22,1 161,1 23,3 205,8 24,6 206,0 

Planalto 25,3 159,7 25,4 143,0 24,2 115,3 20,5 110,7 17,8 114,8 16,8 131,0 17,6 90,8 18,3 119,1 19,7 145,9 22.,1 185,8 23,1 183,7 24,9 183,8 

 
 

TABELA 4.IV 
Dados climáticos da Região da Floresta Estacional Decidual 

MESES E DADOS 

JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 
 

ESTAÇÕES 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

T 
ºC 

P 
mm 

Iraí 24,3 179,5 24,0 133,7 28,1 148,9 18,4 153,0 15,4 157,0 14,1 161,1 13,3 134,5 15,1 120,1 17,1 171,7 19,6 171,9 21,2 146,7 23,4 151, 

Marcelino Ramos 24,1 171,7 23,6 111,9 22,2 127,8 18,0 154,9 15,3 125,0 13,3 100,3 12,9 118,3 14,8 105,5 17,3 159,1 19,2 155,0 21,5 114,4 23,5 110, 

Santa Rosa 25,5 138,5 24,8 112,1 22,7 121,7 19,3 163,9 15,9 118,7 14,4 135,5 13,9 109,7 16,0 143,8 18,2 175,0 22,2 169,9 22,2 106,9 24,3 126, 

São Miguel d’Oeste 22,3 254,4 22,9 198,3 21,0 189,5 18,3 169,8 16,3 149,5 13,6 203,7 15,5 53,5 16,4 222,5 17,6 164,2 18,6 244,5 20,2 192,6 22,3 215, 

 
Temperatura média compensada (em ºC) e precipitação média mensal (em mm)
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TABELA 4.V 

Distribuição das Espécies Arbóreas nas Regiões Fitoecológicas e Áreas das Formações Pioneiras 

Regiões Fitoecológicas 

Floresta Ombrófila Floresta Estacional 

 
 

Espécies 
 

Savana 
Densa Mista Semide-

cidual 
Decidual 

 

Áreas das 
Formações 
Pioneiras 

Achatocarpaceae 
      

Achatocarpus bicornutos Schinz et Autran  (cabo-de-lança)    X X  

Agavaceae  
      

Cordyline dracaenoides Kunth  (tuvarana, uvarana, palma-de-são-joão)   *  X  

Anacardiaceae  
      

Astronium balansae Engler  (pau-ferro, aroeirão) X   * X  
Astronium fraxinifolium Schott (guaritá)    *   
Lithraea brasiliensis L. Marc  (aroeira-braba, bugreiro, pau-de-bugre) * X X X X X 
Lithraea molleoides (Vell.) Engler  (aroeira-brava, aroeira-branca, aroeira)  *      
Schinus lentiscifolius L. March  (aroeira-do-campo, aroeirinha, aroeira-cinzenta) *  X    
Schinus molle L. (aroeira-salsa, aroeira-mansa, molhe) *  X    
Schimus polygamus (Cas.) Cabrera  (assobieira, molho, assobiadeira) *  X    
Schinus terebinthifolius Raddi  (aroeira-vermelha, aroeira, aroeira-mansa) * X X X X * 
Schinus weinmannifolius Mart. ex Engler  (aroeira) X  *    
Tapirira guianensis  Aubl.  (copiúva, pau-pombo, copiúva) X *     

Annonaceae  
      

Annona cacans Warm.  var.  glabriuscula R. E. Fries  (cortição, pinha-do-mato, corticeira)  *  X   
Annona glabra L. (corticeira)      * 
Duguetia lanceolata St. Hil.  (corticeira, pindabuna, pindaúva)  *     
Guatteria australis St. Hil.  (cortiça)  *     
Guatteria dusenii R. E. Fries  (cortiça)  *     
Guatteria neglecta R. E. Fries  (cortiça)   *     
Guateria parviflora R. E. Fries  (cortiça)  *     
Guateria salicifolia R. E. Fries  (cortiça)  *     
Porcelia macrocarpa (Warm.) R. E. Fries  (banana-de-macaco, louro-branco)  *     
Rollinia exalbida (Vell.) Mart.  (cortiça, cortiça-de-comer, cortiça-de-ouriço)  *     
Rollinia rugulosa Schlecht.  (cortiça, cortiça-de-comer, guiné) X X X X *  
Rollinia salicifolia Schl.  (cortiça, araticum, araticum-folha-de-salso)    X X  
Rollinia sericea R. E. Fries  (cortiça, araticum)  *     
Rollinia silvatica (St. Hil.)  Mart. (cortiça, araticum) X X X X *  
Xylopia brasiliensis Spr.  (pindaíba, cortiça, pindauvuna) X *  X   

Apocynaceae  
      

Aspidosperma australe M. Arg.  (peroba, pitiá)  X X X *  
Aspidosperma camporum M. Arg.  (piquiá) * X     
Aspidosperma olivaceum M. Arg.  (peroba, peroba-vermelha)  *     
Aspidosperma polyneuron Muell. Arg.  (peroba, peroba-rosa, guatambu)   X *   
Aspidosperma ramiflorum M. Arg.  (matiambu, pitiá)  *     
Aspidosperma subincanum Mart. var.  tomentosum M. Arg.  (guatambu)  *     
Aspidosperma tomentosum Mart.  (peroba) *      
Peschiera affinis (M. Arg.) Miers   *     
Peschiera australis (M. Arg.) Miers  (jasmim-pipoca, catavento)  X  X * X 
Peschiera catharinensis (DC) Miers  (jasmim, leiteiro)  X    * 
Peschiera hilariana (Muell. Arg.) Miers  (jasmim, leiteira, sapirangui)     *  
Peschiera hystrix (Steud.) DC.  (jasmim)  *     
Rauvolfia sellowii Muell. Arg.  (para-tudo, casca-d’anta, jasmim-grado)  X  * X  

Aquifoliaceae  
      

Ilex amara (Vell.) Loes.  (congonha, caúna) *  X    
Ilex brevicuspis Reiss.  (caúna, caúna-da-serra, congonha) X X * X X X 
Ilex buxifolioides Loes.  (congonha, caúna)  X *   X 
Ilex chamaedryfolia Reiss.  (congonha-miúda, congonha-de-folha-miúda) X  *    
Ilex dumosa Reiss.  (congonha, caúna, caúna-dos-capões) * X X X X X 
Ilex kleinii Edwin  (caúna, congonha)  X *    
Ilex microdonta Reiss.  (caúna, erva-mate-miúda, congonha) X X *    
Ilex paraguariensis St. Hil.  (erva-mate, mate, erva) X X * X X  
Ilex pseudobuxus Reiss.  (caúna-da-praia, cauneira, caúna) X X X   * 
Ilex taubertiana Loes.  (caúna, caúna-nebular)  *     
Ilex theezans Martius  (caúna-de-folha-grande, caúna, congonha) X * * X X X 

Araliaceae 
      

Dendropanax cuneatum (DC.) Decne. & Planch.   *     
Didymopanax angustissimum E. March.  (pau-mandioca, mandioqueira)  *     
Didymopanax micranthum Marchal   *     
Didymopanax morototonii (Aubl.) Dcne.  (pau-mandioca, mandioqueiro-brabo)  X X X X X 
Didymopanax vinosum (Cham. Et Schlecht.) E. March.  *      
Oreopanax capitatum (Jacq .) Dcne . & Pl.  *     
Oreopanax fulvum E. March . (figueira-do-mato, tamanqueiro) X  *    
Oreopanax permixtum E. March , (figueira-do-mato, tamanqueiro)  *     
Pentapanax warmingianus (L.March.)  Harm  (paraparaí-guaçu, carobão)    X X  

Araucariaceae 
      

Araucaria angustifolia (Bertol.) O. Kze.  (pinheiro, pinheiro-do-paraná, pinho) X X * X X  

Bignoniaceae  
      

Cybistax antisyphilitica Mart.  (ipê, ipê-da-várzea, ipê-verde)  *  X X X 
Jacaranda micrantha Cham.  (caroba, caroba-rosa, carobão)  X X * X  
Jacaranda puberula Cham.  (caroba, carobinha, caroba-do-campo) *  X X X X 
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Tabebuia alba (Cham.) Sandw.  (ipê-da-serra, ipê, ipê-amarelo) X X * X X  
Tabebuia avellanedae Lor. ex Griseb.  (ipê, ipê-roxo, ipê-de-flor-roxa)  X  * X  
Tabebuia cassinoides (Lam.) DC.  (caixeta, mala-cacheta, caxeta)  *     
Tabebuia chrysotricha (Mar. ex DC.)  Standl. (ipê-do-morro, ipê, ipê-amarelo)  X  X X  
Tabebuia pulcherrima Sandw.  (ipê, ipê-amarelo, ipê-da-praia)  X  * X X 
Tabebuia umbellata (Sond.) Sandw.  (ipê, ipê-amarelo, ipê-da-várzea)  *     

Bombacaceae  
      

Chorisia crispiflora H.B.K.  (paineira barriguda)    X X  
Chorisia speciosa St. Hil.  (paineira barriguda)    X X  
Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns  (embiruçu, cedro-d’ágia)  *     
Spirotheca rivieri (Dcne.) Ulbr.  (mata-pau, figueira-mata-pau)  *     
Spirotheca passifloroides Cuatr.  (mata-pau, figueira-mata-pau)  *     

Boraginaceae  
      

Cordia ecalyculata Vell.  (louro, louro-salgueiro, louro-mole)  X X X X *  
Cordia scabrida Mart.  (louro)  *     
Cordia sellowiana Cham.  (catuteiro-branco)  *     
Cordia silvestris Fressen  (louro, catuteiro-branco, loro-mole  *     
Cordia trichotoma ( Vell.) Arrab. ex Steud.  (louro, loro-pardo, peterebi) X X X X *  
Patagonula americana L. (guajuvira, guajuvira- branca, guajibira) X  X X *  

Burseraceae  
      

Protium kleinii Cuatr.  (almíscar, almécega, almesca)  *     

Canellaceae  
      

Capsicodendron dinisii (Schwacke)  Occhioni  (pimenta, pau-para-tudo, bom-pra-tudo) X X *    

Caprifoliaceae 
      

Sambucus australis Cham. & Schl.  (sabugueiro)  X  X X  

Caricaceae  
      

Carica quercifolia (St. Hil.) Hieron.  (mamoeiro-do-mato, mamoeirinho, mamãozinho)    * X  
Jacaratia spinosa (Aubl.) DC.  (jaracatiá, mamoeiro-do-mato, mamão-do-mato)  *  X X  

Caryocaraceae  
      

Caryocar brasiliense Camb.  (pequi, piquiá, piqui) *      

Celastraceae 
      

Maytenus alaternoides Reiss.  (coração-de-bugre, seca-ligeiro, voadeira)  *     
Maytenus aquifolium Mar. (guarapicica)  *     
Maytenus boaria Mol.   X X    
Maytenus evonymoides Reiss.  X  X    
Maytenus glaucescens Reiss.  X  X    
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reiss.  (cancrosa, erva-cancrosa, espinheira-santa) * X X  X  
Maytenus muelleri Schwacke   X X    
Plenckia populnea Reiss.  (marmeleiro-do-campo) *      

Chloranthaceae  
      

Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.  (cidreira)  *     

Chrysobalanaceae  
      

Hirtela hebeclada Moric.  (cinzeiro, uvá-de-facho, ubá)  *     
Licania tomentosa (Benth.)  Fritsch (catuteiro-branco)  *     

Clethraceae  
 *     

Clethra scabra Pers.  (caúna, carne-de-vaca,caujuja) X X *    
Clethra uleana Sleumer (guaperê, carne-de-vaca, caujuja) X X *    

Combretaceae  
      

Buchenavia kleinii Exell (guarajuva, garajuva)  *     
Terminalia argentea Mart. & Zucc.  *      
Terminalia australis Camb.  (sarandi, amarelinho, sarandi-amarelo)    X * X 
Terminalia glabrescens Mart.     *   
Terminalia reitzii Exell  (garajuvinha)  *     

Compositae  
      

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabr.  (açucará, espinho-de-agulha, não-me-toque) X X * X X  
Dasyphyllum tomentosum (Spr.) Cabr.  var. tomentosum e var. multiflorum (Bak)  Cabrera 
(açucará, sucará, cambará-de-espinho) 

X  *    

Eupatorium sp. (vassourão)   *    
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr.  subsp. ceanothifolia (Less.)  Cabr.  e subsp. floccosa 
Cabrera (cambará) 

*  X    

Piptocarpha angustifolia Dusén  (vassourão, vassourão-branco, vassoura-de-casca-preta) X X *    
Piptocarpha axillaris (Less.) Bak.  (toucinho-de-folhas-largas, canela-podre, cambará-do-
campo) 

 X *    

Piptocarpha macropoda  Baker  *      
Piptocarpa organensis Cabr.  (vassourãozinho)  *     
Piptocarpha pannosa Bak.  (toucinho-de-folhas-largas)  *     
Piptocarpha regnellii (Sch. Bip.)  Cabr.   *     
Piptocarpha tomentosa Baker  (toucinho-de-folhas-largas, pau-toucinho)  *     
Vernonia densiflora Gardn.  (pau-toucinho)  *     
Vernonia diffusa Less.  var. macrocephala Hieron.  (pau-toucinho) X X *    
Vernonia discolor (Spr.) Less.  (pau-toucinho, vassourão-preto, vassourão-de-folha-larga) X X *    
Vernonia petiolaris DC. (pau-toucinho)  * X    
Vernonia puberula Less.  (pau-toucinho)  *     
Vernonia quinqueflora Less.  (cambarazinho)  * X    
Vernonia regnellii (Sch. Bip.) Cabr.   *     

Cunoniaceae  
      

Lamanonia cuneata (Camb.) O. Kuntze  (guaperê) *      
Lamanonia specisa (Camb.) L. B. Smith  (carne-de-vaca, guaperê, guaraperê) X X * X X  
Weinmannia discolor Gardner  (gramimunha)  X    * 
Weinmannia humilis Engler  (gramimunha, copiúva, gramimunha-miúda) X X *    
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Weinmannia paulliniifolia Pohl  ex Seringe  (gramoinha, gramimunha) X X * X X  

Cyatheaceae  
      

Alsophila acantha Sehnem  (xaxim, espinhento)  *     
Alsophila arbuscula Presl  (xaxim-arbustivo, xaxim-arborescente, xaxim)  * X    
Alsophila armata (Sw.) Presl  (xaxim-armado, feto arborescente, xaxim)  *     
Alsophila atrovirens (Langsd. & Fisch.) Presl  (xaxim-verde-escuro, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila campestrium Sehnem  (xaxim-dos-campos) *      
Alsophila corcovadensis (Raddi) C. Chr.  (xaxim-do-corcovado, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila decipiens Fée (xaxim-enganador, feto-arborescente, xaxim   *    
Alsophila elegans Mart.  (xaxim-elegante, feto-arborescente, xaxim)   *    
Alsophila feeana C. Chr. (xaxim-de-fée, feto-arborescente, xaxim)   *    
Alsophila impressa Fée (xaxim-impresso, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila kleinii Sehnem  (xaxim-de-klein, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila leucolepis Mart.  (xaxim-branco, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila miquelli Kze. (xaxim-de-miquel, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila nigrescens (Hook.) Sehnem  (xaxim-preto, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila nitida Kze. (xaxim-lustroso, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila phalerata Mart.  (xaxim-brilhante, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila plagiopteris Mart.  (xaxim-de-asa-oblíqua, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila proceroides  Rosenst. (xaxim-proceroide, feto-arborescente, feto)  *     
Alsophila radens Mett.  (xaxim-arranhador, feto-arborescente, xaxim)  *     
Alsophila reitzii Sehnem  (xaxim-de-reitz,samambaia-açu, xaxim)  *     
Alsophila serrae Sehnem  (xaxim-da-serra, feto-arborescente, xaxim) X X *    
Alsophila villosa (HBW) Desv . (xaxim-viloso, feto-arborescente, xaxim) X  X    
Cyathea feei Glaz (xaxim-de-fée, feto-arborescente, xaxim)  *     
Cyathea gardneri Hook  (xaxim-de-gardner, feto arborescente, xaxim)  *     
Cyathea hirtula Mart.  (xaxim, feto-arborescente)  *     
Cyathea schanschin Mart . (xaxim-nu, feto-arborescente, xaxim)  *     
Cyathea vestita Mart . (xaxim-vestido, feto arborescente, xaxim)   *     
Dicksonia sellowiana (Presl) Hook.  (xaxim-bugio. xaxim-gordo, xaxim)  X *    
Hemitelia capensis (L.) Kaulf.  (xaxim, feto-arborescente, hemitélia-do-cabo)  X *    
Lophosoria quadripinnata (Gmelin) C. Chr.  (Lophosória-quadripinada, feto) * X X    
Nephelea setosa (Kaulf.) Tryon  (xaxim-setoso, feto-arborescente, xaxim) X * X    
Nephelea sternbergii (Pohl) Tryon  (xaxim, feto-arborescente)  *     

Ebenaceae  
      

Maba inconstans (Jacq.) Gris. (granadilo, maria-preta, fruta-de-jacu-macho)    X X X 

Elaeocarpaceae  
      

Crinodendron brasiliense Reitz  & Smith  (cinzeiro) X  *    
Sloanea garckeana K. Schum.  (sapopema)  *     
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.  (laranjeira-do-mato)  *     
Sloanea lasiocoma K. Schum.  (sapopemba, sacopema, saia-de-negro) X X * X X  
Sloanea monosperma Vell.  (sacopema, sapopema, sapopemba) X X * X X  

Erythroxylaceae 
      

Erythroxylum ambiguum Peyritsch  (cocão, cocon, fruta-de-pomba)  *     
Erythroxylum amplifolium  (Mart.) O. E. Schulz  (cocão, concon, fruta-de-pomba)  *   X X 
Erythroxylum argentinum O. E. Schulz  (concon, cocão, fruta-de-pomba)  *     
Erythroxylum argentinum O. E. Schulz  var. calophyllum O. E. Schulz  (fruta-de-pomba, baga-
de-pomba) 

 X    * 

Erythroxylum catharinense Amaral  Jr.  (concon, cocão, fruta-de-pomba)  *     
Erythroxylum cuneifolium (Mart.)  O. E. Schulz  (cocão, concon, fruta-de-pomba)  *     
Erythroxylum deciduum St. Hil.  (concon) * X X    
Erythroxylum myrsinites Mart.  (concon, fruta-de-pomba, baga-de-pomba) * X X X X X 
Erythroxylum suberosum St. Hil.  (mercúrio-do-campo) *      

Euphorbiaceae 
      

Actinostemon concolor (Spreng.) M. Arg. (laranjeira-do-mato, pau-rainha, canela-de-veado)  X  X *  
Alchornea iricurana Cas. (tanheiro, tapiá, tapiá-guaçu)  *     
Alchornea sidifolia Muell.  Arg.  (tanheiro, tapiá-guaçu, urucurana)  X  X *  
Alchornea triplinervea (Spreng.) M. Arg.  (tanheiro, tapiá-guaçu, tapiá)  * X X X X 
Aparisthmium cordatum Muell. Arg.  (pau-de-facho)  *     
Croton celtidifolius Baill.  (pau-sangue, urucurana,capixingui)  X * X X  
Croton floribundus Spreng. (capixingui)    *   
Croton macrobothrys Baill.  (pau-sangue)  *     
Croton urucurana Baill.  (sangue-da-água, capixingui)    X *  
Hieronyma alchorneoides Fr.  Allem.  (licurana)  *     
Kleinodendron riosulense Smith  & Downs  (araçazeiro)  *     
Maprounea brasiliensis St. Hill.   *     
Margaritaria nobilis L. f.  (figueirinha)  *     
Pachystroma longifolium (Nees) J. M. Johnston  (espinheira-santa, mata-olho)  X  X *  
Pausandra morisiana (Casar.) Radllk.  (almecega-vermelha)  *     
Pera glabrata (Schott) Baill.  (casca-de-tatu, seca-ligeiro, tabocuva)  *     
Pera obovata Baill.  (seca-ligeiro, coração-de-bugre, tabocuva)  *     
Pera ferruginea (Schott) Müll. Arg.  (coração-de-bugre, tabocuva)  *     
Richeria australis Müell. Arg.  (santa-rita, pau-de-santa-rita)  *     
Sapium glandulatum (Vell.) Pax  (leiteiro, pela-cavalo, pau-de-leite) X X * X X X 
Sebastiania argutindens Pax & Hoffm.  (tajuvinha)  *     
Sebastiania brasiliensis Spreng . (tajuvinha, leiteiro, branquinho) * X X X X X 
Sebastiania klotzschiana Müell. Arg.  var. klotzschiana (branquinho, branquilho, branquio) * X * X X X 
Sebastiania schottiana Müell. Arg. (sarandi) X X X X X  
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl.  (canemoçu, canemochu)  X  X *  

Flacourtiaceae  
      

Azara uruguayensis (Speg.)  Sleumer  (guaçatunga-mirim)   *    
Banara parviflora (Gray) Benth.  (guaçatunga)  X * X X  
Banara tomentosa Clos  (guaçatunga-preta) X  * X X  
Casearia aculeata Jacquim     *   
Casearia catharinesis Sleumer   *     
Casearia decandra Jacq.  (guaçatunga, cambroí) X X * X X  
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Casearia gossyiosperma Briq.  (guaçatunga)    *   
Casearia lasiophylla Eichl.  X  X X   
Casearia obliqua Spreng . (cambroé, guaçatunga-branco, espeteiro) X X * X X  
Casearia paranaensis Sleumer  X  X    
Casearia sylvestris Sw. (fruta-de-pombo, café-de-bugre, cafeeiro-do-mato) X * X X X X 
Prockia crucis L. (espinho-de-judeu)   * X X  
Xylosma ciliatifolium (Clos) Eichl.  (açucará, espinho-de-judeu) X  X X X  
Xylosma glaberrimum Sleumer   *     
Xylosma pseudosalzmanni Sleum.  (açucará, sucará)   X X X  
Xylosma prockia Turcz.  (açucará, sucará)  *     
Xylosma warburgii (Briq.) Briq.  (açucará, sucará)   *    
Guttiferae       
Calophyllum brasiliense Camb.  (olandi, landim, guanandi)  *     
Clusia criuva Cambess.  (mangue-do-mato, criúva, mangue-de-formiga)  *     
Kielmeyera coriacea Mart.  (pau-santo, saco-de-boi) *      
Rheedia gardneriana Tr. & Pl. (bacopari, limãozinho)  *  X   
Humiriaceae        
Vantanea compacta (Schnitzl.) Cuatr.  (guaraparim,garaparim)  *     

Icacinaceae  
      

Citronella congonha (Mart.) Howard  (congonha) X  *    
Citronella paniculata (Mart.) Howard  (congonha, pau-de-anta, congonha verdadeira) X * * X X  
Villaresia cuspidata Miers  (congonha, tarumã-do-banhado) X  *    

Lauraceae  
      

Acrodiclidium parviflorum Mez (canela)  *     
Aiouea acarodematifera Kosterm.  (canela)  *     
Aiouea saligna Meissn.  (canela)  X X    * 
Aniba firmula (Nees) Mez (canela-amarela, imbuia, canela-de-cheiro)  *     
Cinnamomum amoenum (Nees) Kosterm.   *     
Cinnamomum australe Vattimo  (canela)  *     
Cinnamomum glaziovii Mez (canela-papagaio, garuva) X * X    
Cinnamomum hatschbachii Vattimo  (canela)  X *    
Cinnamomum riedelianum Kosterm.  (garuva)  *     
Cinnamomum sellowianum (Nees) Kosterm.  (canela) X  *    
Cinnamomum vesiculosum (Nees) Kosterm.  (canela) X  *    
Cryptocarya aschersoniana Mez (canela-fogo, canela-pururuca, canela-areia) X X *  X  
Cryptocaria moschata Nees & Mart . (canela-fogo, canela-cega, canela-batalha)  *     
Cryptocarya saligna Mez (canela)  *     
Endlicheria paniculata (Spr.) Macbr.  (canela-frade, canela-fedida, canelinha)  *  X X  
Licaria reitzkleiniana Vattimo  (canela-de-reitz-e-klein, canela)  *     
Nectandra grandiflora Nees (canela-amarela, canela-fedida) X x * X X  
Nectandra lanceolata Nees (canela-amarela, canela-branca, canelão) X X * X X  
Nectandra leucantha Nees (canela)  *     
Nectandra leucothyrsus Meissner  (canela-branca, canela-amarela, canela-da-várzea)  *     
Nectandra megapotamica Mez (canela-imbúia, canela-preta, canela-merda) X X X X * X 
Nectandra oppositifolia Nees (canela)  *     
Nectandra pichurim Mez (canela-amarela, canela-branca, canela-sassafrás)  *     
Nectandra reticulata (R.& P.) Mez (canela)   *    
Nectandra rigida Nees (canela-amarela, canela-garuva, canela-ferrugem)  *  X   
Nectandra saligna Nees et Mart.  (canela)   X X X  
Ocotea aciphylla (Nees) Mez (canela-amarela)  *     
Ocotea acutifolia (Nees) Mez (canela) X X X X X  
Ocotea bicolor Vattimo  (canela, canela-preta) X * X    
Ocotea brachybotra (Meissn.) Mez (canela-tatu, canela-limbosa, canela-gosmenta) *      
Ocotea catharinensis Mez (canela-bicho, canela-coqueira, canela-preta)  * X    
Ocotea cordata (Meissn.)  Mez (canela) *      
Ocotea corymbosa (Meissn.)  Mez (canela)  X X    
Ocotea diospyrifolia (Meissn.)  Mez (canela)   X X X  
Ocotea grandis Mez (canela)  *     
Ocotea gurgelii Vattimo  (canela) *      
Ocotea indecora Schott.  (canela-sassafrás, canela) *  X    
Ocotea kuhlmannii Vattimo  (canela-burra, canela-merda, canela-amarela)  *     
Ocotea lanata (Meissn.) Mez  (canela, canela-lanosa)  *     
Ocotea lanceolata Nees (canela, louro-amarelo) X X *    
Ocotea macropoda (H.B.K.) Mez  (canela-da-serra, canela-verdadeira) *  X    
Ocotea nutans (Nees) Mez (canela, canela-preta)   *    
Ocotea organensis (Meissn.) Mez  (canela-goiaba, canela-parda)  *     
Ocotea phillyraeoides (Nees) Mez (canela)  *     
Ocotea porosa (Nees) L. Barroso  (imbuia) X X *    
Ocotea pretiosa (Nees) Mez (canela-sassafrás, sassafrás) X * X    
Ocotea prolifer Mez (canela)  *     
Ocotea puberula Nees (canela-sebo, canela-guaicá, guaicá) X X * X X  
Ocotea pulchella Mart.  (canela-lageana, canela, canela-amarela) X X * X X X 
Ocotea pulchra Vattimo  (canela)  *     
Ocotea rubiginosa Mez (canela-sabão, canela-pimenta, canela-sassafrás)  *     
Ocotea silvestris Vattimo  (canela)  *     
Ocotea spectabilis (Meissn.) Mez  (canela, canela-amarela, caneleiro)   X X X  
Ocotea spixiana (Nees) Mez (canelão) *      
Ocotea teleiandra (Meissn.) Mez  (canela-pimenta, canela-sabão)  *     
Ocotea tristis Mart.  (canela-do-brejo, canelinha- de- folha-miúda)  *    * 
Persea alba Nees (canela)  X *    
Persea cordata Vell.  (pau-de-andrade, massaranduva, abacate-bravo)   *    
Persea major (Nees) Kopp.  (gameleira, pau-andrade)  X *    
Persea racemosa (Vell.) Mez.  (canela-sebo, canela-vermelha)  *     
Persea venosa Nees et Mart. ex Nees  (canela-sebo) X X *    
Phoebe amoena (Nees) Mez (pau-d’alho, canela) X  *    
Phoebe vesiculosa (Nees) Mez (canela)   *    

Lecythidaceae  
      

Cariniana estrellensis (Raddi) Ktze.  (estopeira, jequitibá, jequitibá-branco)  *  X   
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Cariniana legalis (Mart.) Kintze  (jequitibá-rosa, estopeira)  *     

Leguminosae  
      

Acacia polyphylla DC. (monjoleiro, juqueri-gauçú, maricá-branco)    *   
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan  (angico-branco, angico-verdadeiro) *  X    
Affonsea hirsuta Harms  (ingá-banana, ingá)  *     
Affonsea juglandifolia St. Hil.  (ingá)  *     
Albizia austrobrasilica Burk.  (pau-gambá, barbatimão)  *     
Albizia hassleri (Chod.) Burk.    *    
Albizia niopoides (Benth.) Burk.  (angico-branco)    X X  
Albizia polycephala (Benth.) Killip  (angico-branco) X   X X  
Andira anthelmia (Vell.) Macbr.  (pau-angelim, angelim)  X    X 
Andira anthelminthica (Vog.) Benth.  (pau-angelim, angelim-bracui, angelim-amargoso)  *     
Andira fraxinifolia Benth. (angelim, pau-angelim)  * X    
Andira humilis Mart. ex Benth.  (angelim) *      
Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.  (grápia, guarapeiro, grapiapunha) X  X X *  
Ateleia glazioviana Bail.  (timbó) *  X X X  
Bauhinia affinis Vogel  (pata-de-vaca)  *     
Bauhinia candicans Benth.   (pata-de-vaca, casco-de-vaca)  X X X *  
Bauhinia forficata Link  (unha-de-vaca, pata-de-vaca, mororó)  *     
Bauhinia pruinosa Vog.  (pata-de-vaca, pata-de-boi, casco-de-vaca)  X  X X  
Bauhinia rufa Steud.  (pata-de-vaca)  *     
Bauhinia uruguayensis Benth.  (pata-de-vaca, casco-de-vaca)     *  
Calliandra foliosa Benth.  (angico-do-banhado, quebra-foice, cabelo-de-anjo)    X X  
Calliandra selloi (Spreng.) Macbr.  (sarandi, quebra-foice, angiquinho)  X  X X  
Calliandra tweedei Benth.  (sarandi, tapete-de-cardeal, mandavaré)  X  X X  
Cassia fastuosa Willd.  (canafístula)   *    
Cassia ferruginea Schrad.  (canafístula)  *     
Cassia leptophylla Vog.  (barbatimão, canafístula, camurça)  X *    
Cassia multijuga Rich.  (aleluia, amarelinha, canudo-de-pito)  * X    
Cassia oblongifolia Vog.   X  X X  
Cassia racemosa Mill.  (araribá)  *     
Cassia verrugosa Vogel   *     
Cathormion polyanthum (Spreng.) Burk.  (timboi, timboi-branco, timbó-atá)    * X  
Centrolobium minus Presl.  (ararivá)  *     
Centrolobium robustum (Vell.) Mar. ex Benth.  (araribá, araribá-amarelo, ararivá)  *     
Copaifera langsdorffii Desf.  (copaíba, pau-de-óleo-rajado) *   X   
Copaifera trapezifolia Hayne  (óleo, pau-óleo, copaúva)  *     
Dahlstedtia pentaphylla (Taubert) Malme  (catingueiro-miúdo, timbó)  *     
Dahlstedtia pinnata Malme  (timbó, catingueiro-miúdo)  X  X X  
Dalbergia brasiliensis Vogel  (marmeleiro, caviúna-preta, jacarandá-graúdo)  X X    
Dalbergia myriantha (Mart.) Benth.  (sapuva-preta)   *    
Dalbergia violacea (Vog.) Malme  (cabiúna, caviúna) *      
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. (timbaúva, orelha-de-negro, tamboril) X X  X * X 
Erythrina crista-galli L. (corticeira, marrequeira, corticeira-do-banhado) X X * X X X 
Erythrina falcata Bent.  (sinhanduva, corticeira-do-mato, corticeira-da-serra)  X X X *  
Erythrina speciosa Andr.  (bico-de-papagaio)  *     
Ferreirea spectabilis Fr. Allem.  (amendoim, sucupira-amarela)    * X  
Gleditschia amorphoides (Gris.) Taub.  (faveiro, açucará, pimenteira)    * X  
Holocalyx balansae Mich.  (alecrim, alecrim-de-campinas, alecrim-do-mato)  X  X X  
Hymenaea altissima Ducke  (jatobá)    *   
Hymenaea stilbocarpa Hhayne  (jatobá)    *   
Inga affinis DC. (ingá-de-quatro-quinas, ingá)  X   X  
Inga barbata Benth.  (ingá)  *     
Inga edulis Mart.  (ingá-cipó)  *     
Inga heterophylla Wild.  (ingá-xixica, ingá-xixi)  *     
Inga lentiscifolia Benth.  (ingá)   *    
Inga luschnatiana Benth.  (ingá-de-quatro-quinas, ingá)  *     
Inga marginata Willd.  (ingá-feijão, ingá-mirim, ingá-bainha)  X  X *  
Inga sellowiana Benth.  (inga-mirim, ingá-ferro, ingá-serra)  *     
Inga sessilis (Vell.) Mart.  (ingá-macaco, ingá-ferradura, ingazeiro)  *  X   
Inga striata Benth.  (ingá-de-quatro-quinas, ingá-cipó, ingá-banana)   *     
Inga uruguensis Hook. et Arn.  (ingá-banana, ingá-beira-de-rio)    * X X 
Inga virescens Benth.  (ingá, ingá-verde)  X * X X X 
Inga velutina Mart. ex Benth.  (ingá)  *     
Inga vulpina Mart. ex Benth.  (ingá-bugio)  *     
Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth.  (rabo-de-macaco)  X  X   
Lonchocarpus denudatus Benth .      * 
Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme  (embira-de-sapo, feijão-cru, carrapateiro)  X X X X  
Lonchocarpus leucanthus Burk. (rabo-de-macaco, rabo-de-bugio, embira-de-sapo)  X X X X X 
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl.  (rabo-de-bugio, rabo-mole, rabo-de-mico)   X X X  
Lonchocarpus neuroscapha Benth. (rabo-de-mico)    X X  
Lonchocarpus nitidus (Vog.) Benth.  (rabo-de-mico, rabo-de-bugio, árvore-da-chuva)    X X  
Lonchocarpus sericeus H.B.K.   *     
Lonchocarpus subglaucescens Mart. ap. Benth.  (pau-de-arco, timbó)  * X    
Lonchocarpus virgilioides Benth.   *     
Luetzelburgia reitzii Burk.  (sucupira, pau-ripa)  *     
Machaerium aculeatum Raddi  (espinho-amarelo, bico-de-pato)  *     
Machaerium angustifolium Vogel     *   
Machaerium brasiliense Vog.  (supuvão, jacarandá)    *   
Machaerium kuhlmanii Hoehne  *      
Machaerium cf. multifoliatum Ducke  (jacarandá-de-espinho) *      
Machaerium nictitans (Vell.) Benth.  (jacarandá-ferro, guaxumbé)  X  X X  
Machaerium paraguariense Hassler      X X  
Machaerium stipitatum Vogel  (marmeleiro-do-mato, sapuva, canela-do-brejo)  X * X X X 
Machaerium villosum Vog.  (ariribá-rosa, araribá-rosa, araribá)  *     
Mimosa bimucronata (D.C.) O. Ktze. (silva, maricá)  *     
Mimosa scabrella Benth.  (bracaatinga, bracatinga, cedro-branco) X X *    
Mimosa taimbensis Burk.  (bracatinga-miúda) X  *    
Miroxylon balsamum (L.) Harms     *   
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Myrocarpus frandosus Allem.  (cabreúva, cabreúva-parda)  X X X *  
Newtonia contorta (DC.) Burkart  (angico)  *     
Newtonia glaziovii (Harms) Burk.  (cauvi)  *     
Ormosia arborea Harms  (angelim-ripa, pau-ripa,baga-de-feiticeira)  *     
Ormosia fastigiata Tul.  (óleo-pardo, cabreúva-parda)   *    
Parapiptadenia rigida (Benth.) Bren.  (angico-vermelho, angico, gurucaia)  X X X * X 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.  (canafístula, canafiste, ibirapitá)   X * X  
Piptadenia colubrina (Vell.) Benth.  (angico-branco, angico-vermelho)   *    
Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr.  (jacaré, pau-jacaré)  *     
Piptadenia macrocarpa Benth.  (angico) *      
Piptadenia paniculata Benth. var.  paniculata (angico)  *     
Pithecellobium edwalli Hoehne  (farinha-seca)   X X   
Pithecellobium glomeratum (DC.) Benth .    *   
Pithecellobium incuriale (Vell.) Benth.  (angico-rajado, corticeira)   *    
Pithecellobium inaequale (Willd.) Benth.     *   
Pithecellobium langsdorffii Benth.  (pau-gambá)  *     
Pithecellobium sp.     X  
Platymiscium floribundum Vog.  (jacarandá-vermelho, jacarandá-do-litoral, sacambu)  *     
Platymiscium nitens Vog.  (jacarandá)  *     
Platymiscium praecox Mart. ex. Benth.  (cabreúva)  *     
Plathymenia foliolosa Benth.  (vinhático-do-campo, vinhático-do-mato, vinhático-amarelo) X   X   
Poecilanthe parviflora Benth.  (coração-de-negro)  X  X   
Pterocarpus violaceus Vog. (sangueiro)  *     
Pterogyne nitens Tul.  (amendoim, viraró)    *   
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake  (guarapuvu, guarupuvu, garapuvu)  *     
Stryphnodendron barbadetiman (Vell.) Mart.  (barbatimão) *      
Sweetia elegans (Vog.) Benth.  (perobinha-do-campo) *      
Zollernia ilicifolia Vogel  (carapicica-de-folha-lisa, mocitaiba, sosocó)  *     

Lythraceae  
      

Lafoensia nummularifolia St.Hil.  (dedaleira-branca) *    X  
Lafoensia pacari St. Hil.  ssp. petiolata Koehne  (louro-da-serra, louro, dedaleira)  X *    

Magnoliaceae  
      

Talauma ovata St. Hil.  (baguaçu, pinha-do-brejo)  *     

Malpighiaceae  
      

Bunchosia fluminensis Griseb.   *     
Byrsonima coccolobaefolia H.B.K.  *      
Byrsonima ligustrifolia Juss.  (pessegueiro-do-mato, baga-de-tucano, baga-de-pomba)  *     

Malvaceae  
      

Bastardiopsis densiflora (Hook. et Arn.) Hassl.  (louro-branco, pau-barbante, capixingui)    X *  

Melastomataceae  
      

Huberia semiserrata DC. (quaresmeira-branca-de-brejo, jacatirão-do-brejo)  *     
Miconia brasiliensis (Spreng ) Triana  (pixirica)  *     
Miconia budlejoides Triana  (pixirica, pixiricão)  *     
Miconia cabuçu Hoehne  (pixirica, pixiricão)  *     
Miconia cinerascens Miq. var.  cinerascens e var . robusta Wurdack  (pixirica, pixiricão)  *  X X  
Miconia cinnamomifolia (DC.) Naud. (jacatirão-açu, carvalho-vermelho, jacatirão)  *     
Miconia cubatanensis Hoehne  (pixirica)  *     
Miconia eichleri Cogn.  (pixirica)  *     
Miconia flammea Casar.  (pixirica)  *     
Miconia fasciculata Gardn.  ssp. catharinensis Wurdack  (pixirica)  *     
Miconia jucunda (DC.) Triana  (pixirica)  *     
Miconia ligustroides (DC.) Naud.  (pixirica)  *     
Miconia lymanii Wurdack  (pixirica)  *     
Miconia patropolitana Cogn.  (pixirica)  *     
Miconia rigidiuscula Cogn.  (pixirica)  *     
Miconia sellowiana Naud.  (pixirica)  *     
Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn.  (pixirica)  *     
Miconia tristis Spreng.  ssp. australis Wurdack  (pixirica)  *     
Mouriri chamissoana Cogn.  (gumirim-ripa)  *     
Tibouchina catharinensis Brade  (quaresmeira)  *     
Tibouchina multiceps (Naud.) Cogn.  (quaresmeira)  *     
Tibouchina pilosa Cogn.  (orelha-de-onça)  *     
Tibouchina pulchra (Cham.) Cogn.  (quaresma, jacatirão)  *     
Tibouchina reitzii Brade  (quaresmeira-de-reitz)  *     
Tibouchina sellowiana (Cham.) Cogn.  (quaresmeira, tibouchina-da-serra)  * X    
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.  (quaresmeira)  *     

Meliaceae  
      

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.  (canharana, canjerana, canjarana)  X X * *  
Cedrela fissilis Vell.  (cedro, cedro-rosa, cedro-batata) X X X * *  
Cedrela lilloi C. DC. (cedro)    X X  
Guarea kunthiana A. Juss.  (figo-do-mato, peloteira)    *   
Guarea macrophylla Vahl  subsp. spicaeflora (A. Juss.)  Penn.  (catiguá-branco, catiguá-
morcego) 

   *   

Guarea macrophylla Vahl subsp. tuberculata (Vell.) Penn.  (pau-de-arco, pau-de-balaio, 
camboatá) 

X *  X X  

Trichilia casaretti C.DC. (baga-de-morcego)  *     
Trichilia catigua A. Juss  (catiguá)    X X  
Trichilia clausseni A. DC. (catiguá, catiguá-vermelho, quebra-machado)  X X * X  
Trichilia elegans A. Juss.  (pau-de-ervilha) X X X X *  
Trichilia lepidota Mart.  subsp. schumanniana (Harms) Penn.  (catiguá-maciele)  *     
Trichilia pallens C.DC. (arco-de-peneira)  *  X   
Trichilia pallida Sw. (catiguá)  *     
Trichilia pseudostipularis (A. Juss.) C. DC.  (catiguá)  *     
Trichilia silvatica C. DC. (catiguá)  *     
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Meliaceae  
      

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.  (canharana, canjerana, canjarana)  X X * *  
Cedrela fissilis Vell.  (cedro, cedro-rosa, cedro-batata) X X X * *  
Cedrela lilloi C. DC. (cedro)    X X  
Guarea kunthiana A. Juss.  (figo-do-mato, peloteira)    *   
Guarea macrophylla Vahl  subsp. spicaeflora (A. Juss.)  Penn.  (catiguá-branco, catiguá-
morcego) 

   *   

Guarea macrophylla Vahl subsp. tuberculata (Vell.) Penn.  (pau-de-arco, pau-de-balaio, 
camboatá) 

X *  X X  

Trichilia casaretti C.DC. (baga-de-morcego)  *     
Trichilia catigua A. Juss  (catiguá)    X X  
Trichilia clausseni A. DC. (catiguá, catiguá-vermelho, quebra-machado)  X X * X  
Trichilia elegans A. Juss.  (pau-de-ervilha) X X X X *  
Trichilia lepidota Mart.  subsp. schumanniana (Harms) Penn.  (catiguá-maciele)  *     
Trichilia pallens C.DC. (arco-de-peneira)  *  X   
Trichilia pallida Sw. (catiguá)  *     
Trichilia pseudostipularis (A. Juss.) C. DC.  (catiguá)  *     
Trichilia silvatica C. DC. (catiguá)  *     

Monimiaceae  
      

Hennecartia omphalandra Poiss.  (canema,canemeira)  X X * *  
Mollinedia blumenaviana Perk.  (pimenteira, capixim)  *     
Molinedia calodonta Perk.  (pimenteira, capixim)  *     
Mollinedia chrysolaena Perk.  (pimenteira, capixim)  *     
Mollinedia chrysophylla Perk.  (pimenteira, capixim)  *     
Mollinedia elegans Tul.  (pimenteira, capixim)  X * X X  
Mollinedia floribunda Tul.  (pimenteira, capixim)  *     
Mollinedia howeana Perk.  (pimenteira, capixim)  *     
Mollinedia schottiana (Spreng.) Perk.  (pimenteira, capixim)  *    X 
Mollinedia triflora (Spreng.) Tul.  (pimenteira, capixim)  *     
Mollinedia uleana Perk.  (pimenteira, capixim)  *     
Mollinedia warmingii Perk.  (pimenteira, capixim)  *     

Moraceae  
      

Brosimum lactescens (S. Moore) C. C. Berg.  (leiteiro)  *     
Cecropia catharinensis Cuatr.  (embaúva, embaúba, imbaúba)  *     
Cecropia adenopus Mart.  (embaúva, embaúba, imbaúba)  *     
Cecropia aobtusa Tréc.  (embaúva, imbaúva, umbaúba)    * X  
Chlorophora tinctoria (L.) Gaud.  (tajuva, amoreira, taiuva, guajuva)  X  X * X 
Coussapoa schottii Miq.  (figueira-mata-pau, figueira-do-brejo)  *    X 
Ficus enormis (Martius ex Miquel) Miquel  (figueira-miúda, figueira-braba)  *     
Ficus glabra Vell.  (figueira-branca, gameleira)  *     
Ficus gomelleira Kunth et Bouché  (figueira-emplastro, figueira-goiaba)  *     
Ficus guaranitica Chodat  (figueira)    *   
Ficus insipida Willdenow  var.  adhatodaefolia (Schott ex  Spreng.) M. (figueira-purgante, 
figueira-preta, figueira-branca) 

 X  * X  

Ficus monckii Hassler  (figueira-braba)    X X  
Ficus organensis (Miq.) Miquel  (mata-pau, figueira, gameleira)  *    X 
Ficus pertusa L. F. (figueira)  *     
Ficus pulchella Schott  ex Spreng . (figueira)  *     
Pourouma acutiflora Trécul.  (embaúva-do-norte)  *     
Sorocea bonplandii (Baillon) Burger, Lanjow. & Boer  (cega-olho, sorocó, cincho)  X  X *  

Myristicaceae  
      

Virola oleifera (Schott.) A. C. Sm.  (bicuíba, bicuva, bocuva)  *     

Myrsinaceae  
      

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez  (baga-de-pomba)  *     
Conomorpha peruviana A. DC. (capororoca, baga-de-pomba)  *     
Rapanea acuminata Mez (capororocão)  *     
Rapanea ferruginea (R. & P.) Mez (capororoca, pororoca, capororoca-mirim) X * X    
Rapanea guianensis Aibl.  (capororocão, capororoca)  *     
Rapanea intermedia Mez (capororoquinha, capororoca)  *    X 
Rapanea lineata Mez (capororoca)  *     
Rapanea megapotamica Mez (capororoca)  *     
Rapanea parviflora (DC.) Mez (capororoca-de-praia)  X    * 
Rapanea parvula Mez (capororoca )   *    
Rapanea umbellata (Mart. ex A. DC.)  Mez (capororoca, capororocão, capororoca-vermelha) X * X   X 
Rapanea venosa (A. DC.) Mez (capororoca, capororocão)  X    * 
Rapanea wettsteinii Mez ex Char.  (capororoca) X  * X   

Myrtaceae  
      

Blepharocalyx mugiensis (Camb.) Legr. (guamirim)   *    
Blepharocalyx picrocarpus Berg  (guamirim)  X *    
Blepharocalyx salicifolius (H.B.K.) Berg var.  longipes (Berg)  Legrand  (murta) X  *    
Blepharocalyx salicifolius (H.B.K.) Berg var.  longipes (Berg)  Legrand forma  catharinae 
Legrand  (murta) X  *   X 

Blepharocalyx suaveolens (Camb.)  Burr. var.  suaveolens (murta)    *   
Blepharocalyx suaveolens (Camb.) Burr. var.  cuneatus Legrand  (murta)  *     
Britoa glazioviana Kiaresk. (sete-capotes)   *    
Britoa guazumaefolia (Camb.) Legrand  (capoteira, sete-capotes, sete-capas)  X X X *  
Calycorectes australis Legrand  var . australis (mamona)  *     
Calycorectes australis Legr. var.  impresso-venosa Legr.  (mamona)  *     
Calycorectes duarteanus Legr.  (guamirim)  *     
Calycorectes riedelianus Berg  (guaramirim)  X  X X  
Calycorectes sellowianus Berg  (guamirim)  * X    
Calyptranthes brasiliensis Spreng. var.  mutabilis (Berg)  Legr .(guamirim-branco, guamirim)  *     
Calyptranthes concinna DC. var.  concinna (guaramirim-ferro,guamirim) X  *    
Calyptranthes concina DC. var.  paulistana Legr.  (guamirim-ferro, guamirim) X  *    
Calyptranthes eugeniopsoides Kaus. et Legr. (guaporanga, guaramirim-branco, guamirim)  *     
Calyptranthes grandifolia Berg  var . grandifolia (guaramirim-chorão, guamirim)  *     
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Calyptranthes grandifolia Berg  var.  rufa (Berg.) Legr . (guaramirim-chorão, guamirim-araçá, 
guamirim) 

 *     

Calyptranthes hatschbachii Legr.  (guamirim)  *     
Calyptranthes kleinii Legr.  (guamirim-de-klein)  *     
Calyptranthes lanceolata Berg var.  catharinensis Legr. (guamirim)  *     
Calyptranthes lucida Mart. ex DC. var.  lucida (guamirim-ferro, guaramirim-ferro, guaramirim)  *     
Calyptranthes lucida Mart. ex DC. var.  polyantha (Berg) Legr.  (guaramirim-ferro, mamona)  *     
Calyptranthes obovata Kiaersk . (guaramirim-ferro, guamirim)  *     
Calyptranthes pileata Legr.  (guaramirim-araçá, guamirim)  *     
Calyptranthes reitziana Legr. (guamirim-de-reitz, guamirim)   X  X  
Calyptranthes rubella (Berg)  Legr . (guamirim-facho, guamirim)  *     
Calyptranthes rufa Berg  (guamirim)  *     
Calyptranthes strigipes Berg  (guamirim-chorão, guamirim)  *     
Calyptranthes tricona Legr.  (guamirim-ferro, guamirim)  X   X  
Calyptranthes hatschbachii Legr. (pau-de-cove, bofe)  * X    
Campomanesia adamantium (Camb.) Berg  (guabirobeira-do-campo) *  X    
Campomanesia aurea Berg  var.  aurea (goiaba-do-campo) *  X    
Campomanesia cambessedeana Berg  (guabirobeira-do-campo) *  X    
Campomanesia eugenioides (Camb.) Legr.  (guabirobeira) X  *    
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. var.  guaviroba (guaviroba, guavirobão, guabiroba-
preta) 

 *     

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. var . itatiaiae Legr.  (guabirobão, guabirobeira)  *     
Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. var.  insulae Legr.  (guabirobeira, guabiroba)  *     
Campomanesia hirsuta Gardn. (guabiroba, guabirobeira) *  X    
Campomanesia littoralis Legr.  (guabirobinha-da-praia, guabirobeira-do-campo, guabiroba)      * 
Campomanesia montana Legr. (guabirobeira)   *    
Campomanesia reitzeiana Legr.  (guabirobeira, guabiroba-da-grada, gavirovão)  * X    
Campomanesia rhombea Berg  var.  rhombea (guabirobeira, guabiroba)  X *    
Campomanesia rhombea Berg  var. kleinii Legr.  (guabirobeira)   *    
Campomanesia tenuifolia Berg  (guabiroba, guabirobeira)  *     
Campomanesia xanthocarpa Berg  var.  xanthocarpa (guabirobeira, guabiroba, guabiroba-do-
mato) 

X X * X X  

Campomanesia xanthocarpa Berg  var.  malifolia (Berg) Legr.  (guabiroba, guabirobeira)  X X    
Eugenia bacopari Legr.  (guamirim-pimentão, guamirim)  *     
Eugenia beaurepaireana (Kiaersk.) Legr.  (guaramirim-ferro, ingabaú guamirim)  *     
Eugenia blastantha (Berg) Legr.  (grumixama-miúda, grumixama)   *    
Eugenia brasiliensis Lam.  (grumixama)  *     
Eugenia bresolini Legrand  (guamirim, guaramirim)  *     
Eugenia brevipedunculata Kiaersk.  (guamirim-de-folha-miúda, guamirim)  *     
Eugenia brevistila Legrand  (guamirim, guaramirim)  *     
Eugenia burkartiana (Legr.) Legr.  (farinha-seca)  *     
Eugenia caldensis Kiaersk.  (guamirim)  *     
Eugenia catharinae Berg  (guaramirim-do-miúdo, guamirim)   X   * 
Eugenia catharinensis Legr.  (guaramirim, guamirim-de-folha-miúda, guamirim)  *     
Eugenia ceraciflora Miq.  (mamoneira)  *     
Eugenia cereja Legr. (cereja, camboim)  *     
Eugenia convexinervia Legr.  (goiabeira, araçazeiro, goiabeira-do-mato)  *     
Eugenia cycliantha Legrand  (guamirim, guaramirim)  *     
Eugenia florida DC. (guamirim)    *   
Eugenia floscellus Legrand  (araçazeiro, guamirim)  *     
Eugenia gardneriana Berg  (pitanga)  X  X X  
Eugenia glazioviana Kiaersk.  (guamirim)  X X    
Eugenia handroana Legr.  (guamirim)  *     
Eugenia hiemalis Camb.  (guamirim-de-folha-miúda, guamirim)  *     
Eugenia imaruensis Legrand  (guamirim, guaramirim)  *     
Eugenia involucrata DC. (cerejeira, cereja, cereja-preta)  X X X *  
Eugenia kleinii Legr. var. kleinii  (guaramirim-de-folha-miúda, pitangão, araçá-branco)  *     
Eugenia lanosa Matt.  & Legr . (guamirim)  *     
Eugenia lucida Camb.  (guamirim)  *     
Eugenia magnifica Spreng.  (guamirim)  *     
Eugenia malacantha Legr.  (guamirim-ripa-miúdo, guamirim)  *     
Eugenia mattosii Legr.  (guamirim-de-matos, guamirim)  *     
Eugenia microcarpa Berg  (mamoneira-miúda, guamirim)  *     
Eugenia mooniana Gardn.  (guamirim)  *     
Eugenia moraviana Berg (cambuim, camboim, cambuí)     *  
Eugenia multicostata Legr. var.  multicostata (pau-alazão, araçá-vermelho)  *     
Eugenia multicostata Legr. var.  octocostata Legr.  (pau-alazão)  *     
Eugenia myrtifolia Camb.  (cambuí, cambuim)  *     
Eugenia obovata Berg  (guamirim-de-folha-miúda, guamirim)  *     
Eugenia pachyclada Legr. (guamirim)  *     
Eugenia pantagensis Berg.  (guamirim)  *     
Eugenia pluriflora DC. (jaboticaba-do-campo)* X X     
Eugenia prismatica Legr.  (guamirim)  *     
Eugenia pruinosa Legr.  (mamona)  *     
Eugenia pseudomalacantha Legr.  (araçazeiro)  *     
Eugenia pyriformis Camb.  (uvalha, uvaia, uvaleira) X  * X X  
Eugenia ramboi Legr.  (batinga-branca, ingabaú, batinga)  X X X X  
Eugenia reitziana Legr.  (uvaia-do-campo)   *    
Eugenia rostrifolia Legr.  (guapi, batinga, batinga-vermelha)  X   *  
Eugenia rotundicostata Legrand  (pitangueira, guamirim)   *    
Eugenia schadrackiana Legr.  (araçazeiro, araçá)  *     
Eugenia schüchiana Berg  (guamirim-de-folha-miúda, guamirim)  *     
Eugenia sclerocalyx Legr. var.  cambajuvensis Legr.  (guamirim)   *    
Eugenia sclerocalyx Legr. var.  sclerocalyx (guamirim)  *     
Eugenia silvestris Berg  (grumichama)  *     
Eugenia speciosa Camb.  (araçá, araçazeiro)  X X    
Eugenia stictosepala Kiaersk. var.  melanogyna Legr.  (mamona)  *     
Eugenia stigmatosa DC. (guamirim, pitangão)  *     
Eugenia subavenia Berg  (guamirim-de-folha-miúda, guamirim)  *     
Eugenia sulcata Spring. ex Mart.  (pitangueira, murta)      * 
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Eugenia tristis Legr. (guamirim)  *     
Eugenia umbelliflora Berg (biguaçu, guamirim, baguaçu)  X    * 
Eugenia uniflora L. (pitangueira, pitanga-roxa, pitanga) * X X X X * 
Eugenia uruguayensis Camb. forma  uruguayensis (batinga-vermelha, batinga)   X  X  
Eugenia verrucosa Legr. (araçazeiro, guamirim-ripa, guamirim)  *     
Feijoa sellowiana Berg  ( goiaba-do-campo, goiabeira-do-mato, goiabeira-serrana) * X X    
Gomidesia affinis (Camb.) Legrand var.  catharinensis Legr. (batinga, rapa-guela, guamirim)  X *    
Gomidesia affinis (Camb.) Legrand var . pohliana (Berg) Legr.  (rapa-guela, guamirim)  *     
Gomidesia anacardiaefolia (Gardn.) Berg  (rapa-guela, guamirim-vermelho)  *     
Gomidesia bergiana Legr.  (guamirim)  *     
Gomidesia fenzliana Berg  (guamirim-facho, guamirim)  *    X 
Gomidesia flagellaris Legr.  (guamirim-branco, guamirim)  *     
Gomidesia palustris (DC.) Legr. (guamirim, cambuí) * X X   * 
Gomidesia riedeliana Berg  (guamirim)  *     
Gomidesia schaueriana Berg  (guamirim-araçá, guamirim)  *     
Gomidesia sellowiana Berg  (guamirim) * X X   * 
Gomidesia spectabilis (DC.) Berg  (guamirim, guamirim-vermelho, guamirim-branco)  *     
Gomidesia tijucensis (Kiaersk.) Legr.  (ingabaú, guamirim-ferro, guamirim  *     
Hexachlamys handroi Mattos  (guamirim)  *     
Hexachlamys itatiaiae Mattos  var.  kleinii Legr.  (guamirim)  X *    
Marlierea clausseniana (Berg) Kiaersk.  (guamirim)  *     
Marlierea krapovickae Legr.  (guamirim-chorão, guamirim)  *     
Marlierea obscura Berg  (araçazeiro, guajipiroca-miúda, guajipiroca)  *     
Marlierea parviflora Berg  var.  brachybotrya Legr. (araçazeiro, araçá)  *     
Marlierea parviflora Berg  var.  parviflora (goiabeira-do-mato, araçazeiro, araçá)  *     
Marlierea reitzii Legr.  (guamirim-chorão-de-reitz, guamirim)  *     
Marlierea silvatica (DC.) Kiaersk.  (guamirim-chorão, guamirim)  *     
Marlierea suaveolens Camb.  (araçá-mulato, pitanga-do-mato)  *     
Marlierea tomentosa Camb.  (garapuruna, guarapuruna)  *     
Myrceugenia acutata Legr.  (guamirim)  *     
Myrceugenia acrophylla (Berg) Legr. var.  acrophylla (guamirim-branco, guamirim)  *     
Myrceugenia acrophylla (Berg) Legr. var.  ulei (Burr.)  Legr. (guamirim-branco, guamirim)  X *    
Myrceugenia bracteosa (DC.) Legr. var . australis Legr. (guamirim, cambuí) *  X    
Myrceugenia bracteosa (DC.) Legr. var.  seriato-pedunculata (Kiaersk.)  Legr.  (guamirim, 
cambuí) 

*  X    

Myrceugenia bracteosa (DC.) Legr. var.  fuliginea (Berg ) Legr.  (guamirim, cambuí) X  *    
Myrceugenia campestris (DC.) Legr. & Kaus. var . campestris (guamirim-da-folha-miúda, 
guamirim) 

 *     

Myrceugenia campestris (DC.) Legr. & Kaus. var.  distans Legr.  (guamirim-de-folha-miúda, 
guamirim) 

 X X   X 

Myrceugenia catharinae Legrand  (guamirim-ferro, guamirim)  *     
Myrceugenia estrellensis (Berg) Legr.  (guamirim)  X *    
Myrceugenia euosma (Berg) Legr.  (guamirim, cambuizinho) *  X    
Myrceugenia ferreira-limana Klein  et Legr . (guamirim)  *     
Myrceugenia filibracteata (Burr.) Legr. (guamirim)   *    
Myrceugenia glaucescens (Camb.) Legr. et Kaus.  (cambuí, cambuim) X X *    
Myrceugenia grisea Legr. (guamirim)     *  
Myrceugenia hoehnei (Burr.) Legr. & Kaus.  (bafo-de-boi, guamirim)   *    
Myrceugenia kleinii Legr. (guamirim-de-klein, guamirim)  *     
Myrceugenia latior (Burr.) Legr. et Kaus.  (guamirim)  X *    
Myrceugenia leptorhyncha Legr. (louro-cravo-falso)   *    
Myrceugenia macrosepala (Burr.) Legr. et Kaus.  (cambuim, cambuí)  X *    
Myrceugenia myrcioides (Camb.) Berg var.  myrcioides (guamirim, bofe)  * X    
Myrceugenia myrcioides (Camb.) Berg var.  hypericifolia (Gardn.)  Legr.  (guamirim)  *     
Myrceugenia miersiana (Gardn.) Legr. et Kaus. var.  lanceolata Legr.  (guamirim)  *     
Myrceugenia miersiana (Gardn.) Legr. et Kaus var.  miersiana (guamirim)  * X    
Myrceugenia nothorufa Legr. var.  nothorufa (guamirim) X X *    
Myrceugenia nothorufa Legr. var.  venosa Legr.  (guamirim)   *    
Myrceugenia oxysepala (Burr.) Legr. et Kaus.  (guamirim)  *     
Myrceugenia planiramea (Berg) Legr.  (guamirim)  X X    
Myrceugenia ramboi Legr.  (guamirim) *  X    
Myrceugenia regnelliana (Bg.) Legr. et Kaus.var.  capillaris Berg  (cambuí, cabuí, cabuí-do-
brejo) 

 X *    

Myrceugenia regnelliana (Berg) Legr. et Kaus. var.  dubia Legr. (cabuí, cambuim) *  X    
Myrceugenia regnelliana (Berg) Legr. et Kaus. var.  regnelliana (guamirim, cambuí, cambuim) X X *    
Myrceugenia reitzii Legr. et Kaus.  (guamirim-de-folha-redonda, guamirim)  * X    
Myrceugenia rufescens (DC.) Legr. et Kaus. var.  alegrensis Legr. (cambuí, cambuim) *  X    
Myrceugenia scutellata Legr.  (guamirim)   *    
Myrceugenia seriato-ramosa (Kiaersk.) Legr. & Kaus.  (guamirim)  *     
Myrceugenia venosa Legr. (guamirim)  *     
Myrcia anomala Camb.  (guamirim-do-campo, guamirim) *  X    
Myrcia arborescens Berg  (guamirim-ferro, guamirim) X X *    
Myrcia bicarinata (Berg) Legr.  (guamirim-ferro, guamirim)  *    X 
Myrcia bombycina (Berg) Kiaersk.  (guamirim-do-campo, guamirim) * X X   X 
Myrcia breviramis (Berg) Legr.  (guamirim) * X X    
Myrcia calumbaensis Kiaersk.  (guamirim) X * X    
Myrcia castrensis Berg  (guamirim) * X X    
Myrcia diaphana Berg  (guamirim)   *    
Myrcia dichrophylla Legr.  (guamirim-ferro, guamirim-facho, guamirim)  *     
Myrcia dictyophleba (Berg) Legr.  (guamirim) *      
Myrcia elaeodendra DC. (guamirim) *  X    
Myrcia formosiana DC. (guamirim)  X X    
Myrcia friburgensis Berg  (guamirim)  *     
Myrcia glabra (Berg) Legr.  (ubá, guamirim-ferro, guamirim)  *     
Myrcia grandiflora (Berg) Legr.  (guamirim)  X    X 
Myrcia hatschbachii Legr.  (guamirim-ferro, caingá, guamirim) X X *    
Myrcia heringii Legr.  (guamirim-de-folha-rugosa, guamirim)  *     
Myrcia huanoscensis Berg  (guamirim)  *     
Myrcia insularis Gardn.  (guamirim)  *     
Myrcia lajeana Legr.  (cambuí, cambuim) *  X X   
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Myrcia laruotteana Camb. var.  australis Legr.  (cambuí, cambuim) * X X    
Myrcia laruotteana Camb. var.  laruotteana (cambuí, cambuim) *  X   X 
Myrcia laruotteana Camb. var.  paraguayensis Berg  (cambuí, cambuim)   X X *  
Myrcia leptoclada DC. (araçazeiro, ingabaú, araçá) * X X    
Myrcia microcarpa Camb.  (guamirim) *      
Myrcia multiflora (Lam) DC. var.  multiflora (cambuí, cambuim) * X X   * 
Myrcia multiflora (Lam.) DC. var.  glaucescens (Berg) Legr. (cambuí, camboim, araçazeiro)  X    * 
Myrcia mutabilis Berg  (guamirim)   *    
Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. var.  obtecta (guamirim-branco,cambuí, guamirim) * X X    
Myrcia obtecta (Berg) Kiaersk. var.  alternifolia (Berg) Legr.  (guamirim-branco, guamirim) * X X    
Myrcia ovalifolia (Berg) Kiaersk.  (guamirim)  *     
Myrcia pubipetala Miq. var.  pubipetala (guaramirim-araçá, guamirim-chorão, guamirim)  *     
Myrcia pubipetala Miq. var.  magnifolia Legr. (guamirim-araçá, guamirim)  *     
Myrcia racemosa (Berg) Kiaersk. var.  gaudichaudiana (Berg)  Legr.  (guamirim-ferro, 
guamirim) 

 *    X 

Myrcia ramulosa DC. var.  ramulosa (cambuí, cambuim)  X    * 
Myrcia ramulosa DC. var.  microsiphonata (Legr.) Legr.  (cambuí, cambuim) *  X    
Myrcia richardiana Berg var.  richardiana (ingabaú)  *     
Myrcia richardiana Berg var.  fenzliana (Berg) Legr.  (guamirim-araçá, guamirim) * X X    
Myrcia rostrata DC. var.  rostrata (guamirim-de-folha-fina, guamirim) * X X    
Myrcia rostrata DC. for.  gracilis (Berg) Legr.  (guamirim-de-folha-fina, guamirim-de-folha-
miúda, pau-tinta) 

X X X   * 

Myrcia rufidula Miq. var.  linkiana DC. (guamirim)   *    
Myrcia rupicola Legr.  (guamirim) X  *    
Myrcia sosias Legr.  (ingabaú) X X *    
Myrcia stemmeriana Legrand  (guamirim, guamirim-branco)  *     
Myrcia tenuivenosa Kiaersk.  (guamirim)  *     
Myrcia tomentosa (Aubl.) Amshff.  (guamirim) X  *    
Myrcia torta DC. (guamirim) *      
Myrcia venulosa DC. (guamirim) X  X    
Myrcianthes gigantea (Legr.) Legr.  (araçá, araçazeiro) X  *    
Myrcianthes pungens (Berg) Legr.  (guabiju, araçá)   X X X  
Myrciaria arborea Legr.  (araçazeiro, araçá)  *     
Myrciaria axilllaris Berg  (araçazeiro, cambuim, cambuí)  *     
Myrciaria baporeti Legr.  (cambuim, cambuí)  *     
Myrciaria ciliolata Camb.  (cambuim, cereja)  *  X   
Myrciaria cordifolia Legr.  (guamirim)  *     
Myrciaria cuspidata Berg  (cambuí, cambuim) * X     
Myrciaria delicatula (DC.) Berg  (cambuim, araçazeiro, araçá) *  X    
Myrciaria dichotoma Legr.  (guamirim) *  X    
Myrciaria hatschbachii Mattos  (guamirim)  *     
Myrciaria plinioides Legr.  (guaramirim-de-folha-miúda, cambuí, guamirim)  *     
Myrciaria rivularis Camb. var.  baporeti (Legr.) Legr.  (guamirim)  X *    
Myrciaria silveirana Legrand  (araçazeiro, guamirim, cambuí)  *     
Myciaria splendens Berg  (guaramirim)  *     
Myrciaria tenella (DC.) Berg  (cambuí, camboim, cambuí-preto) X X *  X X 
Myrciaria tenuiramis Berg  (araçazeiro, araçá)  *     
Myrciaria tolypantha Berg  (cambuí, cambuim)  *     
Myrciaria trunciflora Berg  (jaboticabeira-preta, jaboticabeira-rajada, jaboticabeira-rósea) X X * X X  
Myrciaria undulata Berg  (cambuí, cambuim, araçazeiro)  *     
Myrrhinium loranthoides (Hook. et Arn.) Burr.  (cabelo-de-porco, murtilho, pau-ferro) *  X    
Neomitranthes cordifolia (Legr.) Legr.  (rapa-guela, guamirim)  *     
Neomitranthes gemballae (Legr.) Legr.  (guamirim-ferro-de-gembala, guamirim)  *     
Neomitranthes glomerata (Legr.) Legr.  (guamirim-ferro, guamirim)  *     
Neomitranthes maria-aemiliae (Legr.) Legr.  (guamirim) X  X    
Neomitranthes obscura (DC.) Legrand  (guamirim-ferro, guamirim)  *     
Pseudocaryophyllus acuminatus (Link) Burr.  (louro, louro-cravo, craveiro-do-mato, cravo)  X X    
Pseudocaryophyllus fulvescens (Mart. ex DC.) Berg  (louro) X  X    
Pseudocaryophyllus organensis Burr.  (louro)  *     
Pseudocaryophyllus sericeus Gom.  (louro, cravo-bravo, louro-cheiroso) X  X    
Psidium australe Camb.  (araçá-do-campo, araçá) *      
Psidium cinereum Mart. ex DC. var . cinereum (araçá-do-campo, araçá) *  X    
Psidium cinereum Mart. ex DC. var.  incanescens (Mart. ex DC.)  Legr.  (araçá-do-campo, 
araçá) 

*  X    

Psidium cinereum Mart. var.  paraguariae Legr.  (araçá-do-campo, araçá) *  X    
Psidium cattleianum Sab. (araçá-amarelo, araçá-vermelho, araçá-do-campo) * X X   X 
Psidium guineense Sw. (araçazeiro, araçá)  *     
Psidium spathulatum Mattos  (araçá, araçazeiro) * X     
Psidium longipetiolatum Legr. (araçá-do-mato, araçá-goiaba, araçazeiro)  *     
Psidium luridum (Spr.) Burr.  (guabiroba, araçá-do-campo, araçá) *  X    
Psidium pubifolium Burr.  (araçá, araçazeiro) *  X    
Psidium rigidum (Berg) Burret (araçá-do-campo, araçá) *      
Siphoneugena reitzii Legr.  (cambuí, cambuim-de-reitz, cambuim) * X X    
Siphoneugena widgreniana Berg  (cambuí, cambuim) *      

Nyctaginaceae  
      

Bougainvillea glabra Choisy var.  glabra (três-marias, primavera, juvu)  * X    
Guapira opposita (Vell.) Reitz var.  opposita (maria-mole, carne-de-vaca, pau-cebola)  *    X 
Pisonia ambigua Heimerl  (maria-mole)  X  X *  

Ochnaceae  
      

Ouratea parviflora (DC.) Baill.  (guaraparim-miúdo, guaraparim, canela-de-veado)  *     
Ouratea salicifolia (St. Hil. & Tul.) Engl.  (guaraparim-miúdo)  *     
Ouratea sellowii (Planch.) Engler  (guaraparim-miúdo)  *     

Olacaceae  
      

Heisteria silvianii Schwacke  (casco-de-tatu, rapadura)  *     

Oleaceae  
      

Linociera mandioccana Eichl.  (carne-de-vaca)  *  X X  
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Palmae  
      

Acrocomia sclerocarpa (macaúba)    *   
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Beccari  var.  australe (jerivá, coqueiro, coco-de-cachorro)   X X *  
Astrocarium aculeatissimum (Schott) Burret  (brejaúba)  *     
Attalea dubia (Mart.) Burr.  (indaiá, coqueiro-indaiá, indaiá-açu)  *     
Bactris lindmaniana Drude  (ticum, tucum)  *     
Butia capitata Beccari  var.  odorata Beccari  (butiá, butiazeiro, butiá-da-praia)      * 
Butia eriospatha (Mart. et Drude) Beccari  (butiá, butiá-azedo, butiá-da-serra) *  X    
Butiá yatay (Mart.) Beccari  (jataí, butiá-jataí, coqueiro-jataí)     *  
Euterpe edulis Mart.  (içara, ripa, palmito)  *  X   
Geonoma elegans Martius  (guaricana, guaricana-de-bengala)  *     
Geonoma gamiova Barb . Rodr.  (gamiova, palha, ouricana-de-folha-larga)  *     
Geonoma schottiana Martius  (ouricana, palha-estreita, guaricana)  *     
Trithrinax brasiliensis Wendl.  (buriti, carandá, carandaí) *  X    

Phytolaccaceae  
      

Phytolacca dioica L. (umbu, maria-mole, ceboleiro)  X X X *  
Seguieria glaziovii Briq. (limoeiro-do-mato, limoeiro)  *     
Gallesia gorarema (Vell.) Moq.  (pau-d’alho, guarema)    *   

Podocarpaceae  
      

Podocarpus lambertii Kl.  (pinheirinho, pinho-brabo, pinheirinho-brabo) X  *    
Podocarpus sellowii Kl.  (pinheiro-do-mato)  *     

Polygonaceae  
      

Coccoloba cordata Cham.  (pau-de-junta)  X  X X  
Coccoloba warmingii Meissn.  (racha-ligeiro, canela-cana, canela-bambu)  *     
Ruprechtia laxiflora Meissn.  (farinha-seca, viraru, marmeleiro-do-mato)   X  X X X 

Proteaceae  
      

Euplassa cantareirae Sleumer  (carvalho-da-serra, carvalho)  *     
Orites sleumeri L. B.  Smith  (carvalho-vermelho, carvalho)  *     
Roupala asplenioides Sleumer  (carvalho)   *    
Roupala brasiliensis Kl.  (carvalho, carvalho-brasileiro, carne-de-vaca)  * X    
Roupala cataractarum Sleumer  (carvalho, carne-de-vaca, carvalho-vermelho)  X X X X  
Roupala macrophylla Pohl  (carvalho)  *     
Roupala meisneri Sleumer  (carvalho-da-serra, carvalho)  X X X X  
Roupala pallida K. Schumann  (carvalho)  *     
Roupala rhombifolia Mart.  (carvalho)  *     

Quiinaceae  
      

Quiina glaziovii Engler (catuteiro-vermelho, juvarana)  *     

Rhamnaceae  
      

Colletia exserta Klot. & Reisseck  (quina-cruzeiro, quina, quina-coroa-de-cristo) X  *    
Colubrina glandulosa Perkins  var. reitzii (M. C. Johnston) M.  C. Johnston  (socurujuva, 
sobragi, sobrasil) 

 *  X   

Rhamnidium elaeocarpum Reisseck  (tarumaí)  *     
Rhamnus sphaerosperma Sw. var.  pubescens (Reisseck) M. C.  Johnston  (canjica) X   *   
Scutia buxifolia Reisseck  (laranjeira-do-mato, coronilha, laranja-brava) *  X    

Rhizophoraceae  
      

Rhizophora mangle L. (mangue-vermelho, mangue-verdadeiro, mangue)      * 

Rosaceae  
      

Prunus sellowii Koehne (pessegueiro-brabo, marmelo-bravo, pessegueiro-do-mato) X X * X X  
Quillaja brasiliensis Mart.  (pau-sabão, aça-toucinho,timbuva) X  *    

Rubiaceae  
      

Alibertia concolor (Cham.) K. Schum.  (guamirim)  *     
Alseis floribunda Schott (armação-de-serra, arma-de-serra, alma-de-serra)  X *    
Amaioua guianensis Aubl.  (carvoeiro)  *     
Anisomeris catharinae Smith & Downs   *     
Anisomeris pedunculosa (Benth.) Standl.   *     
Bathysa meridionalis Smith & Downs  (macuqueiro, fumo-do-diabo, pau-de-macuco)  *     
Coussarea contracta (Walp.) Muell. Arg.  (pimenteira, erva-d’anta)  *     
Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum.  (quineira, quina)   *    
Faramea marginata Cham.  (pimenteira-sevagem, pimenteira)  *     
Faramea montevidensis  (Cham. & Schl.) DC.  (pimenteira-selvagem, pimenteira)  *     
Faramea porophylla (Vell.) Muell. Arg.  (pimenteira)  X X X X  
Faramea salicifolia Presl.  (pimenteira)  *     
Guettarda uruguensis Cham. & Schlecht.  (veludo, veludinho) X  *   X 
Machaonia brasiliensis (Hoffmannsegg ex Humb.) C. & S.     *    
Posoqueria latifolia (Rudge) R. & S.  (laranja-de-macaco, baga-de-macaco)  *     
Psychotria alba R. & P. (sangue-de-vaca, carne-de-vaca)  *     
Psychotria barbiflora DC. (buta, grandiúva-d’anta)  *     
Psychotria carthagenensis Jacq.  (carne-de-vaca, juruvarana, jeruvarana)  *     
Psychotria hancorniifolia Benth. Var . velutipes (Müell. Arg.) Sm. &  Downs  (orelha-de-gato)  *     
Psychotria kleinii Smith & Downs  (grandiúva-d’anta)  *     
Psychotria leiocarpa C. & S. (buta, grandiúva-d’anta)  *     
Psychotria longipes Müell. Arg.  (caxeta)  *     
Psychotria nuda (C. & S.) Wawra  (cravo-de-negro, grandiúva-d’anta)  *     
Psychotria pubigera Schlecht.  (grandiúva-d’anta)  *     
Psychotria suterella Müell. Arg.  (café-do-mato, café-d’anta, grandiúva-d’anta)  *     
Randia armata (Sw.) DC. (limoeiro-do-mato, angélica, limoeiro)  X   X * 
Rudgea corniculata Benth.  (pimenteira-de-folhas-largas)  *     
Rudgea jasminoides (Cham.) Müell. Arg.  (café-do-mato, pimenteira-de-folhas-largas, 
pimenteira) 

 *     

Rudgea recurva Müell. Arg.  (pimenteira-selvagem, pimenteira)  *     
Rudgea villiflora K. Schum.  (pimenteira)  *     
Sickingia sampaioana Standl. (maiate, pau-novo)  *     
Tocoyena sellowiana (C. & S.) K. Schum.  (jenipapo)  *     
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Rutaceae  
      

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engler (guatambu, marfim, pau-marfim)  X  * X  
Esenbeckia febrifuga (St. Hil.) A. Juss.  (mendanha, laranjeira-do-mato, três-folhas-vermelhas)    *   
Esenbeckia gracilis (K. Schum.) Cowan  (quincon, mendanha)  X  X   
Esenbeckia grandiflora Mart.  (cutia, pau-cutia, cutia-amarela)  *  X X  
Esenbeckia hieronymi Engl.  (cutia, marfim, mamoinha-do-mato)  *     
Fagara astrigera Cowan  (juva, mamaica-estrelada)  *     
Fagara hyemalis (St. Hil.)  Engler  (juvevê, coentrilho, arruda-brava)   X X * X 
Fagara kleinii Cowan  (juvevê-de-klein, juvevê, tembetari) X  *    
Fagara naranjillo (Griseb.) Engler  (tembetari, espinilho, mamica-de-cadela)  X  X *  
Fagara rhoifolia (Lam.) Engler var . rhoifolia e var.  intermedia Cowan & L. B. Smith  (juvevê, 
mamica-de-porca, mamica-de-cadela) 

X X * X X  

Helietta longifoliata Britton  (canela-de-veado, cum-cum, amarelilho)   X X *  
Metrodorea nigra St. Hil.  (carrapateira, chupa-ferro, carrapateiro)    *   
Pilocarpus breviracemosus Cowan  (jaborandi)  *     
Pilocarpus pauciflorus St. Hil.  (cutia-branca, jaborandi, pitaguara-do-branco)  *     
Pilocarpus pennatifolius Lem.  (cutia-branca, jaborandi, carrapateiro-brabo)  X  X *  
Raulinoa echinata Urban  (sarandi, cutia-de-espinho)  *     

Sabiaceae  
      

Meliosma sellowii Urban  (pau-fernandes)  *     
Meliosma sinuata Urb.  (pau-fernandes)  *     

Salicaceae  
      

Salix humboldtiana Kunth  (salseiro, salgueiro, salso) X X X X X * 

Santalaceae  
      

Jodina rhombifolia Hook. et Arn.  (cancrosa, erva-cancrosa, sombra-de-touro)   *    

Sapindaceae  
      

Allophylus edulis (St. Hil.) Radl.  (fruto-de-pomba, chalchal, vacunzeiro) X X X X * X 
Allophylus guaraniticus (St. Hil.) Radl.  (vacunzeiro, fruta-de-pombo, chal-chal) X  *    
Allophylus petiolulatus Radl.  (baga-de-morcego, timbó-mirim)  *     
Cupania oblongifolia Camb.  (catingueiro-grado)  *     
Cupania vernalis Camb.  (camboatá, curantã, camboatá-vermelho)  X * X X X 
Diatenopteryx sorbifolia Radl.  (maria-preta, farinha-seca, farinha-seca-miúda)  X  * X  
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.  (vassoura-vermelha, vassourão)  X    * 
Matayba cristae Reitz  (camboatá-mirim, camboatá)  *     
Matayba elaeagnoides Radl. (camboatá, camboatá-branco, covantã) X  * X X X 
Matayba guianensis Aubl.  (camboatá, covoatã-bravo, camboatá-branco)  *     
Matayba juglandifolia (Camb.) Radlk.  (camboatá-amarelo, camboatá, pau-de-pombo)  *     

Sapotaceae  
      

Chrysophyllum dusenii Cronquist  (murta)  *     
Chrysophyllum flexuosum Mart.  (guaranhém)  *     
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichl.) Engler  (aguaí, aguaí-da-serra, mata-olho)  X  X *  
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.)  Radlk.  (guatambu-de-leite, laranja-do-mato, 
laranja-brava) 

 X  X *  

Chrysophyllum viride Mart. & Eichl. ex Miq.  (aguaizeiro, aguaí, caxeta-amarela)  *     
Manilkara subsericea (Mart.) Dubard  (massaranduba, maçaranduva)  *     
Pouteria ciliolata (Engl.) Dubard  (leiteiro-de-folhas-miúdas)  *     
Pouteria gardnerana (A. DC.) Radlk.  (aguaí-guaçu, mata-olho-da-beira-do-rio, guatambu)    X X X 
Pouteria lasiocarpa (Mart.) Radlk.  (coquinha, abiurana, guapeva)  *     
Pouteria salicifolia (Spreng.) Radlk.  (sarandi-mata-olho, sarandi)    X * X 
Pouteria torta (Mart.) Radlk.  (guapeba, guapeva, grão-de-galo)  * X    
Pouteria venosa (Mart.) Baehni  (guacá-de-leite, guapeva)  *     

Saxifragaceae  
      

Escallonia farinacea St. Hil.  (canudo-de-pito) *  X    
Escallonia montevidensi Cham.  (canudo-de-pito) *  X    

Simaroubacea e 
      

Aeschrion crenata Vell. ex chart.  (pau-amargo, quineira)  X  X *  
Aeschrion excelsa (Sw.) Kuntze  (pau-amargo, quineira)  *     
Picramnia parvifolia Engler  (cedrinho, cedrico) X  *    
Simarouba sp. (cedrico)   *    

Solanaceae  
      

Acnistus arborescens (L.) Schlecht.  (esporão-de-galo-falso)  *     
Ancnistus breviflorus Sendtn. (esporão-de-galo, baga-de-jacu, fruta-de-sabiá)  *     
Brunfelsia pauciflora (Ch. & Schl.) Benth.  var.  calycina J. A.  Schmidt (cravo-de-negro, 
manacá) 

 *     

Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don.  (manacá, cravo-de-negro) X  *    
Capsicum lucidum (Moricand). Ktze.  (pimenta-braba)  *     
Capsicum mirabile Mart. ex Sendtn.  (pimenta-braba)  *     
Cestrum amictum Schlecht. (baga-de-bugre, coerana)  * X X X  
Cestrum calycinum Willd.  (coerana, baga-de-bugre)  X   X  
Cestrum intermedium Sendtn.  (coerana, baga-de-bugre)  X X X X  
Cestrum strigilatum R. & P. (coerana, baga-de-bugre)     *  
Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex Willd.  (trombeteira, aguadeira, buzina)  *   X  
Sessea regnellii Taubert  (peroba-d’água)    X *  
Solanum aspero-lanatum R. & P. (cardo-branco)  *     
Solanum bullatum Vell.  (joá-açu)  *     
Solanum caavurana Vell.  (caavurana)  *     
Solanum compressum Smith  & Downs  (canela-mirim)   *    
Solanum erianthum D. Don  (fumo-bravo, cuvitinga, pau-de-fumo)  X X X *  
Solanum gemellum Mart. ex Sendtn.  (joá-velame)   *    
Solanum inaequale Vell.  (canema,canemeira, coerana)  * X X X  
Solanum lacerdae Dusén  (uva-do-mato)   *    
Solanum microrbitum Smith  & Downs  (joá-manso, juá)  *     
Solanum pabstii Smith  & Downs  (canema, canemeira)   *    
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Solanum rantonnetii Carr. ex Lescuyer  (joá-manso, juá)    X X  
Solanum reitzii Smith & Downs  (canema, canemeira)  X X    
Solanum sanctae-catharinae Dunal  (joá-manso, juá) X X X X *  
Solanum variabile Mart.  (jurubeba)  X *    
Solanum xiphocephalum Smith & Downs  (cuvitinga-mansa)  *     
Solanum paniculatum L. (jurubeba-verdadeira)  *     

Styracaceae  
      

Styrax acuminatus Pohl  (carne-de-vaca, pau-de-remo, jaguatinga) X X * X X  
Styrax camporum Pohl  X  X    
Styrax ferrugineum Nees et Mart.  *      
Styrax glabratus Schott .  *     
Styrax latifolius Pohl  *      
Styrax leprosus Hooker & Arnott  (carne-de-vaca, pau-de-remo, jaguatinga) X X * X X  

Symplocaceae  
      

Symplocos celastrina Mart.  (orelha-de-onça, pau-de-cangalha) X * X X X  
Symplocos corymboclados Brand.    *    
Symplocos glanduloso-marginata Hoehne  (falsa-canela) X X X    
Symplocos itatiaiae Wawra ex char.  X  X    
Symplocos lanceolata (Mart.) A. DC.  (cinzeiro, congonha-de-caxeta) X X X    
Symplocos laxiflora Benth . X  X    
Symplocos mosenii Brand. ex char.   *     
Symplocos nitens (Pohl) Benth.  X   X    
Symplocos nitidiflora Brand. (capororoca-falsa) X  X    
Symplocos pentandra (Mattos) Occh.  X  X    
Symplocos pubescens Klotzch  ex Benth.  (congonha, pau-de-cinza, limeira-do-mato) X X X    
Symplocos tenuifolia Brand.  (orelha-de-gato, orelha-de-onça) * X X    
Symplocos uniflora (Pohl) Benth.  (sete-sangrias, pau-de-cangalha, congonha-falsa) X  *   X 
Symplocos uruguensis Brand. (maria-mole, congonha-falsa) X X X    

Theaceae  
      

Laplacea fruticosa (Schrader) Kobuski  (santa-rita, pinho) X X *    
Ternstroemia brasiliensis Camb.  X  X   * 

Thimelaeaceae  
      

Daphnopsis coriacea Taub.  (embira-branca)  *     
Daphnopsis fasciculata (Meissn.) Nevl.  (embira-branca)  *  X   
Daphnopsis pseudosalix Domke  (embira-branca)  *     
Daphnopsis racemosa Griseb.  (embira, embira-branca, imbira) X X * X X X 

Tiliaceae  
      

Luehea divaricata Mart.  (açoita-cavalo, pau-de-canga, soita-cavalo) X X X X * X 
Luehea paniculata Mart.  (açoita-cavalo, soita-cavalo, salta-cavalo  *     

Ulmaceae  
      

Trema micrantha (L.) Blume  (grandiúva, candiúva, crindiúva)  X  X *  

Verbenaceae  
      

Aegiphila riedeliana Schau.   *     
Aegiphila sellowiana Cham.  (pau-de-gaiola, gaioleira)  *     
Aloysia virgata (Ruiz et Pav.) A. L. Juss.  (cidró) *  X    
Avicennia schaueriana Stapf  & Leechman  (siriúba)      * 
Cytharexylum myrianthum Cham.  (tarumã, tucaneira)  *     
Cytharexylum reitzii Moldenke  (tarumã-de-reitz, tarumã)  *     
Cytharexylum solanaceum Cham.  (tarumã-branco, tucaneira, tarumã) X  X    
Duranta vestita Cham.  (esporão-de-galo)   *    
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke  (tarumã-preta, tapinhoã, tarumã) X X X X * X 
Vitex polygama Cham.  (tarumã) X *     

Vochysiaceae  
      

Callisthene minor Martius  (araçalina)  *     
Qualea cordata Spreng.  (pau-terra) *      
Qualea cryptantha (Sprengel) Warming var.  cryptantha (louro-da-serra, louro)  *     
Qualea multiflora Mart.  *      
Vochysia bifalcata Warm . (pau-amarelo, vinheiro)  *     
Vochysia emarginata (Vahl) Poir.  (pau-de-vinho) X  X    
Vochysia magnifica Warm.  X * X    
Vochysia spathulata Warm .    *   
Vochysia tucanorum Mart.  (vinheiro, cinzeiro, pau-tucano) X  X *   

Winteraceae  
      

Drimys brasiliensis Miers (casca-d’anta, cataia, casca-para-tudo) X X *    

(X) = tipo de vegetação em que ocorre a espécie; 
(*) = espécie exclusiva ou preferencial do tipo de vegetação. 
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ESTAMPA 4.I 
 

 
 

A – Aspecto da Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria, em parte alterada pelo 
manejo de pastagem, no município de Guarapuava (PR). Folha SG.22-V-D. Junho/81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria, em área de afloramento horizontal de 
rochas areníticas do Devoniano, no município de Campos Novos (SC). Folha SG.22-Z-B. 

Abril/81. 
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ESTAMPA 4.II 
 

 
 

A – Aspecto da Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria, com predomínio de 
Andropogon spp. (de cor esbranquiçada parecendo um trigal). Folha SG.22-Y-B. Dezembro/81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Aspecto da Savana Gramíneo-Lenhosa com floresta-de-galeria, com predomínio de 
Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas) e Eryngium spp., no município de Guarapuava 

(PR) Folha SG.22-V-D. Dezembro/81. 
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ESTAMPA 4.III 
 

 
 

A – Savana Gramíneo-Lenhosa infestada pela Aristida pallens (capim-barba-de-bode), no 
município de Castro (PR). Folha SG.22-X-A. Novembro/81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Vista geral dos chapadões da Serra Geral. Nota-se nos topos a presença da Savana 
Gramíneo-Lenhosa e nas encostas a Floresta Ombrófila Densa, com antropismo nas partes de 

menor inclinação. Folha SG.22-Z-D. Maio/81. 
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ESTAMPA 4.IV 
 

 
 

A – Aspecto da Floresta Ombrófila Densa Aluvial, ao longo do rio Itapocu. Vê-se, em primeiro 
plano, plantação de arroz após a colheita. Folha SG.22-Z-B. Abril/81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Área conservada de Floresta Ombrófila Densa no município de Antonina (PR). Folha 
SG.22-X-D. Fevereiro/82. 
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ESTAMPA 4.V 
 

 
 

A – Região da Floresta Ombrófila Densa, área conservada em encosta da serra Geral. Em 
primeiro plano, vê-se a predominância da Vegetação Secundária. Folha SG.22-Z-B. Abril/81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Aspecto da Floresta Ombrófila Densa tendo, até a meia encosta, o predomínio da 
Vegetação Secundária e, em primeiro plano, um bananal. Município de Campo Alegre (SC). 

Folha SG.22-Z-B. Abril/81. 
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ESTAMPA 4.VI 
 

 
 

A – Aspecto da Vegetação Secundária da Floresta Ombrófila Densa. Em primeiro plano 
Tibouchina sellowiana (quaresmeira), no município de Rancho Queimado (SC). Folha SG.22-Z-

D. Abril/81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Aspecto da faixa de transição entre Floresta Ombrófila Densa/Floresta Ombrófila Mista. 
Área com predomínio de antropismo, ao longo do rio Canoas. Folha SG.22-Z-B. Maio/81. 
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ESTAMPA 4.VII 
 

 
 

A – Aspecto de relevos de cristas com afloramentos rochosos em área de contato da Floresta 
Ombrófila Densa com Floresta Ombrófila Mista e áreas campestres, no município de Garuva 

(SC). Folha SG.22-Z-D. Fevereiro/82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Aspecto da pastagem introduzida, Axonopus spp. e Paspalum spp., após a derrubada da 
Floresta Ombrófila Mista. Notam-se alguns exemplares dispersos de Araucaria angustifolia 

(pinheiro-do-paraná), município de Alfredo Wagner (SC). Folha SG.22-Z-D. Abril/81. 
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ESTAMPA 4.VIII 
 

 
 

A – Aspecto da Floresta Ombrófila Mista. Nota-se a presença de reflorestamento com Pinus 
spp., município de Alfredo Wagner (SC). Folha SG.22-Z-D. Abril/81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Vista geral da ação antrópica em área da Floresta Ombrófila Mista, no município de Irati 
(PR). Folha SG.22-X-C. Novembro/78. 
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ESTAMPA 4.IX 
 

 
 

A – Aspecto da Floresta Ombrófila Mista alterada pela ação antrópica, no município de São 
Mateus do Sul (PR). Folha SG.22-X-C. Novembro/78. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Aspecto da Vegetação Secundária na Região da Floresta Ombrófila Mista, município de 
Bom Retiro (SC). Folha SG.22-Z-D. Abril/81. 
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ESTAMPA 4.X 
 

 
 

A – Pastagem introduzida após a derrubada da Floresta Estacional Semidecidual, na junção 
dos rios Cantu e Piquiri, onde se pode observar um relicto desta floresta. Vila de Altamira (PR). 

Folha SG.22-V-A. Junho/81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Área das Formações Pioneiras de Influência Fluviomarinha (mangue), no município de 
Paranaguá (PR). Folha SG.22-X-D. Fevereiro/82. 
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ESTAMPA 4.XI 
 

 
 

A – Área das Formações Pioneiras de Influência Fluviomarinha (mangue) conservada. Folha 
SG.22-Z-B. Abril/81. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Aspectos de uma Formação Pioneira arbustiva e herbácea, com domínio de ciperáceas 
muito uniformes, assemelhando-se a um trigal. Próximo à localidade de Enseada da Pinheira 

(SC). Folha SG.22-Z-D. Abril/81. 
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ESTAMPA 4.XII 
 

 
 

A – Aspecto de uma Área de Formação Pioneira de Influência Fluvial, às margens do rio 
Iguaçu, no município de São Mateus do Sul (PR). Folha SG.22-X-C. Novembro/78. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Contato Savana/Floresta Ombrófila Mista, no município de Itaiópolis (SC). Folha SG.22-Z-
A. Maio/81. 
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RESUMO 
 
 
 
 
 

O estudo de Uso Potencial da Terra concernente à Folha 
SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 
Iguape foi elaborado a partir de duas vertentes de trabalho. 

A primeira delas refere-se à avaliação da capacidade de uso 
dos recursos naturais renováveis, obtida através da interação dos 
fatores climáticos, geomorfológicos e pedológicos, considerando 
o grau de favorabilidade ou restrição dos condicionantes ao pro-
cesso de produção agropecuária. Os diversos graus de abstração 
adotados para se classificar os elementos resultantes da intera-
ção clima, relevo e solo permitiu reconhecer cinco classes de 
capacidade de uso, que são analisadas sob o ponto de vista de 
seus potenciais agrícolas, 14 subclasses, 56 séries e 160 unida-
des. As 5 classes identificadas (Lavoter, Agriter, Mesater, Agros-
ter e Silvater) encontram-se uniformemente distribuídas por toda a 
área mapeada, com exceção da Silvater que se concentra a leste, 
nas escarpas dos planaltos. Dentre as classes mapeadas, a 
Agriter ocupa a maior extensão, apresentando distribuição gene-
ralizada e características que demandam o uso de técnicas con-
servacionistas. 

Utilizando o recorte de microrregião, a segunda abordagem do 
trabalho trata das relações entre uso atual e uso potencial, ex-
pressas nos coeficientes de uso, excesso e saturação. Estes 
coeficientes sintetizam graus de ocupação e racionalização do 
uso do espaço agrário, analisados à luz da capacidade de uso, da 

tecnologia adotada, da oferta atual, e do requerimento atual e 
potencial de mão-de-obra no setor agropecuário. 

O coeficiente de uso, estabelecido pela relação requerimento 
atual-requerimento potencial de mão-de-obra, quando próximo de 
um, é uma medida da adequação do uso atual à capacidade 
natural dos recursos. O coeficiente de excesso, definido pela 
relação da oferta atual – requerimento atual, quando acima da 
unidade denota excedente de mão-de-obra nas condições da 
atual estrutura de uso e da tecnologia aplicada. E o coeficiente de 
saturação, produto dos coeficientes de uso e excesso, quando 
igual ou superior à unidade, traduz situação de saturação ou 
sobre-saturação de mão-de-obra, no contexto da atual estrutura 
de uso e mesmo após sua modificação para a estrutura potenci-
almente possível. 

Nas folhas analisadas, verifica-se uma situação generalizada 
de excedentes de mão-de-obra, embora ocorra subutilização do 
espaço agrário. Alerta-se para a situação de saturação encontra-
da em algumas microrregiões, com destaque para as áreas de 
erradicação do café no Estado do Paraná. Além destas áreas, 
merecem atenção especial outras duas microrregiões, que regis-
tram sobreutilização proveniente de condições particularizadas. 
Todos estes casos são considerados prioritários para planejamen-
to. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 
The study of potential land use referred to the Sheet SG.22 Cu-

ritiba, part of the Sheet SG.21 Assunción and Sheet SG.23 Iguape 
was developed based on a twofold working basis.  

The first one concerns the evaluation of the potential use of the 
renewable natural resources derived from the interaction among 
climatic, geomorphologic and pedologic conditioning factors, 
considering their rate of contribution to the agricultural production 
process. The several abstraction levels considered to classify the 
terms resulting from climate, relief and soil interaction provided the 
recognition of 5 land use potential classes which are analised 
under each respective aptude, 14 subclasses, 56 series and 160 
units. The 5 identified classes (Lavoster, Agriter, Mesater, Agros-
ter and Silvater) are uniformly distributed over all the mapped 
area, except the Silvater class which is located in the eastern 
area, at the planalt slants. The Agriter class is the most extended 
one and is distributed overall, requiring preserving land use tech-
nics. 

The second approach to this work (which uses a micro-region 
curtail) deals with actual and potential land use relationships, 
which are expressed in terms of land use excess and saturation 
coefficients. These coefficients are the synthesis of the levels of 
occupation and rational use of the agricultural space; analysed on 

the basis of land use, applied technology, the actual and potential 
agricultural labor requirements. 

The land use coefficient (which is represented by the relation 
between the actual and potential labor requirements) expresses 
the land use adequation to the actual potential of natural re-
sources when its value approachs 1. The excess coefficient (de-
fined by the quotient of actual bidding and actual requirements) 
means exceeding labor (considering the actual land use structure 
and the applied technology) when its value exceeds 1. The satura-
tion coefficient (the product of land use and excess coefficients) 
has the meaning of labor saturation when its value is equal or 
greater than 1. 

A generalized exceeding labor situation spreads overall the 
analysed charts, however under a sub-utilization of the agricultural 
space. A warning is made concerning the saturation found in 
some micro-regions, specially on coffee wipe out areas on the 
State of Paraná. In addition to these areas, there are two others 
deserving attention due to over utilization under particular condi-
tions. 

All these instances are considered priorities for land use plan-
ning.
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5.1 – CAPACIDADE DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
 
 
 
 
5.1.1 – SISTEMÁTICA E METODOLOGIA * 
 
5.1.1.1 – Considerações Gerais 

A delimitação de áreas geográficas com características homogê-
neas sob o ponto de vista de seu potencial produtivo é, em sínte-
se, o mapeamento da interação solo-relevo-clima-planta. 

Devido ao fato de ser o solo o elemento mais determinante no 
mapeamento deste potencial, estes estudos são frequentemente 
incluídos entre os pedológicos, porém, esta conotação não reflete 
claramente sua verdadeira situação. 

Naturalmente que os mapas pedológicos se constituem em 
ponto de apoio fundamental, da mesma maneira que os mapea-
mentos geomorfológicos, climáticos e, em menor grau, os geoló-
gicos, hidrogeológicos e de vegetação. 

Assim, desde que o Projeto RADAMBRASIL oferece como 
produto final os mapeamentos acima mencionados, nada mais 
natural que formular uma metodologia que faça uso total destas 
informações, interpretando-as de forma a permitir a classificação 
dos recursos naturais renováveis, segundo sua capacidade de 
uso potencial. 

Obviamente, além destes dados básicos, outros são necessá-
rios para preencher os vazios não cobertos pelas diferentes car-
tas produzidas pelo Projeto. Isto é facilmente compreensível 
quando se considera que a finalidade precípua das diversas 
divisões do Projeto RADAMBRASIL não está dirigida apenas a 
alimentar este tipo de trabalho. 

De qualquer maneira, é interessante destacar que o esforço 
realizado, no sentido de usar plenamente as informações prove-
nientes da interpretação das imagens de radar, tem resultado na 
formulação de uma sistemática e uma metodologia próprias, que 
em muitos aspectos se constituem em inovações de aplicação 
universal, como poder-se-á constatar pela leitura dos cálculos 
pertinentes. 

Deve-se também destacar o fato de que a determinação da 
capacidade de uso agrícola lato sensu é apenas uma das várias 
formas de aproveitamento das informações pedológicas, geomor-
fológicas, geológicas, de vegetação, cartográficas e outras que, 
por este motivo, são denominadas básicas. 

Por outro lado, vale a pena salientar que os trabalhos interpre-
tativos, como este que está sendo apresentado, são realizados 
com a finalidade de reagrupar os dados originais, de forma a 
torná-los aproveitáveis sob determinado ângulo eminentemente 
técnico. Assim, os estudos sistemático-naturais, cuja elaboração 
é preponderantemente acadêmica, são “traduzidos“ de suas 
formas puras para suas formas aplicadas. Consequentemente, 
estas últimas refletem o grau de exatidão das escalas aceitas nos 
trabalhos básicos. 

Cabe, no entanto, mencionar o fato de que a publicação dos 
mapas na escala ao milionésimo é mais um condicionamento 
tipográfico-econômico e que todos os dados se encontram dispo-
níveis na escala 1:250 000. 

Em futuro próximo, quando todos os mapas topográficos na 
escala 1:100 000 estiverem disponíveis, o mapeamento poderá 
ser atualizado e ficar mais próximo do ideal. 

É pertinente, ainda, estabelecer uma clara diferenciação entre 
o potencial natural de uma área e o seu respectivo potencial 
econômico. 

Potencial natural é a capacidade intrínseca de poder ou não 
produzir. Torna-se conhecida, como no caso do trabalho ora 
apresentado, através de levantamentos que compreendem o 
delineamento de suas diversas unidades homogêneas, com 
potencialidades de produção diferentes, sobre mapas de escalas 
adequadas. Estes mapas vêm acompanhados de seus respecti-
vos relatórios, onde estão explicitados os critérios sistemáticos e 
metodológicos que foram aplicados na sua elaboração, e o signi-
ficado de cada um dos símbolos cartográficos neles usados. 

Potencial econômico é a capacidade de gerar bem-estar ou 
riqueza. Sua determinação envolve, além do potencial natural, 
problemas de infraestrutura, de tecnologia e de mercado, para 
não falar em outros de igual importância. 

Assim, por exemplo, não há dúvida de que na Amazônia exis-
tem áreas com capacidade de ótima produção. No entanto, dadas 
as deficiências infraestruturais, sua capacidade de gerar bem-
estar é nula ou quase. Da mesma maneira, duas áreas com 
capacidades naturais iguais podem ter capacidades econômicas 
diferentes, pelo mero fato de estarem a diferentes distâncias do 
mercado consumidor, ou sobre diferentes tipos de estradas, ou 
porque uma recebe tecnologia diferente em relação à outra, ou 
porque estão presentes várias combinações dos fatores anota-
dos. 

Nada impede de se proceder a uma avaliação do potencial 
econômico, porém, neste caso, mister se faz considerar todas as 
variáveis em jogo. De outra maneira chegar-se-á a resultados 
pouco satisfatórios. 

Aqui, se tem preferido fazer uma diferenciação nítida entre es-
tes dois conceitos, enfocando, nesta primeira parte, apenas o que 
se diz respeito à potencialidade natural. 

Finalmente, outro aspecto que merece atenção é o fato de os 
diferentes mapas básicos terem aceitação restrita ao planejamen-
to e assessoramento, não sendo praticamente utilizados pela 
extensão, tampouco pelo agricultor. Este fato não é unicamente 
consequência da falta de divulgação dos resultados. Deve-se em 
grande parte à nomenclatura e à simbologia usadas que, às 
vezes, por sua complexidade, ficam restritas a um pequeno círcu-
lo especializado, evidenciando um certo divórcio entre técnicos e 
sua realidade social. 

Assim sendo, tem-se também feito esforços no sentido de 
simplificar ao máximo a linguagem dos resultados, tanto sobre os 
mapas quanto nos seus correspondentes relatórios. Por outro 
lado, também se procurou não esquecer que uma definição exata 
demanda termos de conceituação clara, precisa e pouco abran-
gente. 
 
5.1.1.2 – Classificação por capacidade de uso 

Estabelecer o potencial dos recursos naturais renováveis de uma 
área, onde necessariamente encontrar-se-á uma gama muito 
ampla de entes geográficos, diferenciados sob os mais variados 
aspectos climáticos, pedológicos, geológicos, geomorfológicos e 
fitogeográficos, sugere, imediatamente, delinear um sistema onde 
todos os pontos e dados levantados possam ser rigorosamente 
classificados, em vários níveis, segundo uma abstração ordenada 
de suas características. 

Este sistema, além de satisfazer e de responder adequada-
mente a todas as situações possíveis de serem encontradas, 
deverá também se ajustar à quantidade e qualidade de dados 
disponíveis, de forma a fazer pleno uso deles sem demandar 
outros de difícil obtenção nas condições atuais. 

Deverá, ainda, ter aplicabilidade em âmbito nacional, conside-
rando também o tipo e o nível do material cartográfico básico 
disponível, bem como a formação e o número do pessoal técnico 
a ser envolvido. 

Por outro lado, este sistema, bem como a metodologia a ser 
desenvolvida para estabelecer o lugar que nele corresponde aos 
entes resultantes da interação dos recursos naturais renováveis, 
deverá ser aplicável à interpretação de imagens de radar e outros 
sensores remotos, pois é esta a ferramenta fundamental usada 
no Projeto RADAMBRASIL. No entanto, nada deve impedir sua 
aplicabilidade através de métodos convencionais. 

Tendo em vista que em imensas áreas do País vários com-
ponentes de tecnologia atual e mesmo da desenvolvida têm-se 
mostrado inadequados, é absolutamente necessário identificar o 
potencial natural dos recursos renováveis, independentemente de 
outras conotações, a fim de melhor poder escolher as alternati-
vas. Assim sendo, sistema e metodologia deverão permitir identi-
ficar áreas com características suficientemente homogêneas, de 
modo que seja possível se fazer afirmações específicas a respei-
to de seu uso. 

Como corolário, a classificação deverá considerar, unicamen-
te, as propriedades dos entes objeto do nosso interesse que são 
permanentes e quantificáveis e que influem diretamente sobre o 
potencial em foco. 
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Obviamente, o sistema, além de aplicação nacional, deverá  
ter também aceitação universal, isto é, deverá contar com base 
científica. 

Naturalmente que não pode ser exigida a mesma coisa da 
metodologia. O método poderá ser utilizável em determinadas 
regiões ou países, pelo menos circunstancialmente, pois, segun-
do os casos, os dados exigidos para sua aplicação estarão ou 
não disponíveis. 

Finalmente, espera-se que sistema e método conduzam a re-
sultados plenamente usáveis desde o nível de planejamento até o 
do agricultor. 

Com estas premissas básicas, a primeira preocupação foi se-
lecionar um sistema e uma metodologia que se ajustassem às 
condições acima formuladas. Esta preocupação ratificou a im-
pressão inicial de que são vários e variados os atualmente usa-
dos. 

Poder-se-ia fazer uma longa revisão bibliográfica e citar as 
mais representativas, porém a existência de três boletins da FAO 
(STEELE, 1967; FAO, 1974 e 1976), que reúnem e resumem bem 
a parte mais relevante da situação mundial, torna isto desneces-
sário. Assim sendo, sua simples referência dispensa qualquer 
esforço circunstanciado a este respeito. 

Sem sombra de dúvida, merece especial referência o sistema 
do Serviço de Conservação de Solos do Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos, contido no Memo 22-Land-Capability 
Classification – 1959. 

Por sua objetividade, simplicidade e universalidade, dificil-
mente poderá deixar de constituir a base de qualquer esforço a 
ser feito neste sentido. No entanto, do ponto de vista sistemático, 
apresenta quatro inconvenientes: suas três categorias, classe, 
subclasse e unidade, embora dirigidas para segregar áreas ho-
mogêneas de uso, manejo e produção, não são suficientes para 
uma adequada separação de áreas que têm comportamentos 
significativamente diferentes. 

Assim, por exemplo, áreas classificadas como pertencentes á 
Classe IV – maior grau de limitação; Subclasses – tipo do maior 
grau de limitação (solo) e Unidade 5 – especificação do tipo de 
maior grau de limitação (admita-se 5 = capacidade de troca catiô-
nica, neste exemplo), isto é, pertencentes à Unidade IVs5,  ainda 
podem comportar diferenças muito significativas, porque, segun-
do o maior grau de limitação, podem pertencer a climas, declivi-
dades ou retenções de umidade muito diferentes. Desta maneira, 
dentro da designação de uma unidade, há áreas que comportam 
uso e manejo diferenciados; 
– de suas oito classes, sete seguem um raciocínio lógico, coeren-
te, com limitações cujo grau aumenta da Classe I a VIII. Uma, a 
Classe V, interrompe esta sequência de modo arbitrário, sob 
critérios que em todos os outros casos são usados para delimita-
ção da subclasse;  
– sua nomenclatura numérica (I a VIII) frequentemente é interpre-
tada em termos ordinais e provoca resistência quando, após o 
mapeamento de uma área, a mesma não apresenta manchas 
significativas das primeiras classes. Consequentemente, se esta-
belece uma falsa correspondência subjetiva entre classes de 
capacidade e classes de produtividade e até de rentabilidade; e  
– uma de suas premissas estabelece que, embora seja presumi-
do um nível de manejo moderadamente alto, porém prático e 
acessível à maior parte dos agricultores, a classificação por capa-
cidade não é um agrupamento de solos segundo seu uso mais 
lucrativo. Esta simples menção do nível tecnológico presumido é 
em muitos casos interpretada como uma condição sine qua non 
para a aplicação de sua sistemática, daí surgindo, frequentemen-
te, “níveis tecnológicos adequados às condições locais” que 
conduzem a atribuir aos entes cartografados características que 
não lhes pertencem. 

Do ponto de vista metodológico, também podem ser feitas al-
gumas observações. No entanto, considere-se, mais uma vez, 
que é perfeitamente natural que seja este o aspecto mais suscetí-
vel de sofrer modificações ou adaptações locais, em função da 
qualidade e quantidade de dados pedológicos, geomorfológicos, 
climatológicos, cartográficos e dos recursos humanos e econômi-
cos disponíveis em cada caso.  

Assim, por exemplo, este tipo de estudo é realizado nos Esta-
dos Unidos através de soil scientists bem treinados, engajados 
em um órgão de sólida estruturação como é o “Soil Conservation 
Service”, com disponibilidade de farto material de apoio. Nestas 
circunstâncias, uma metodologia mais qualitativa e pouco quanti-
tativa é o suficiente, pois o técnico qualificado e conhecedor de 

sua área de atuação define a  capacidade dos recursos naturais 
renováveis, com alta percentagem de segurança, sem necessida-
de de recorrer a medições, que, por sua vez, estão quase sempre 
disponíveis. 

Por outro lado, tentativas quantitativas já foram objeto de pre-
ocupação de Storie (1970) nos primeiros anos da década de 
1930. Apesar de razoavelmente divulgado, não alcançou grande 
aceitação e para isto deve ter contribuído a mudança radical 
havida na classificação sistemática natural dos solos, que afetou 
duas das quatro pilastras sobre as quais se assentava o método: 
o perfil do solo e a textura do solo superficial. No entanto, o enfo-
que metodológico é ainda válido e, de uma ou outra maneira, é a 
base de vários métodos paramétricos. 

Desta maneira, considera-se que cabe plenamente a formula-
ção de um sistema e uma metodologia para satisfazer as condi-
cionantes apontadas no início deste capítulo. 

 
5.1.1.3 – O sistema proposto 
 
5.1.1.3.1 – Nomenclatura 

A) Resultantes-de-interação 

Ficou estabelecido que a delimitação de áreas geográficas 
com características homogêneas do ponto de vista de sua capa-
cidade de produção é, em síntese, o mapeamento da interação 
solo-relevo-clima-planta. 

Esta ideia leva implícita a existência de entes claramente ca-
racterizáveis a ponto de ser possível aplicar um sistema de classi-
ficação que, em última instância, é o que possibilita seu mapea-
mento. 

Porém, deve-se reconhecer que apesar da inegável existência 
e caracterização destes entes, sua corporificação não é clara e 
evidente como à primeira vista parece ser. Isto porque suas pro-
priedades envolvem, além das herdadas do sistema solo-relevo, 
as definidas pelo clima em sua dinâmica atual. 

Aos entes assim formados dar-se-á o nome de “resultantes-
de-interação”, a fim de diferenciá-los de seus componentes, 
principalmente os solos, com que frequentemente são confundi-
dos. 

B) Aptidão, capacidade e potencial 

São três termos que, de uma ou de outra maneira, são fre-
quentemente tidos como sinônimos, porque sua conceituação não 
está claramente definida. 

Da forma como aqui são usados, a aptidão tem uma conota-
ção geral e qualitativa, tanto mais quanto menor for o grau de 
especificação do sujeito e maior for a abrangência do objeto. 

Assim, por exemplo, a expressão “esta área é apta para o de-
senvolvimento de culturas permanentes” é uma verdade que deve 
ser aceita com cuidado, dado tanto o grau de generalização do 
sujeito “área” como do objeto “culturas permanentes”. Natural-
mente, o que é bom para a laranjeira não necessariamente será 
para a carnaubeira. Desta maneira, a aptidão dificilmente poderia 
relacionar-se com produção e produtividade. 

A capacidade é mais específica e quantitativa. Pretende ex-
pressar, em termos de produção e produtividade, a parte do 
potencial que uma resultante-de-interação pode fornecer sem que 
lhe altere irreversivelmente sua constituição química, física e 
biológica, isto é, o ponto onde a produção é máxima e permanen-
te. 

Já o potencial pretende definir a produtividade independente-
mente da conotação do uso permanente. É a produção virtual, 
possível, sem nenhum compromisso com a sua inalterabilidade. 
Desta forma, tem mais relação com a capacidade do que com a 
aptidão 

C) Grau e tipo geral de condicionante 

Obviamente, as condicionantes que dizem respeito à aprovei-
tabilidade dos recursos naturais não são uniformes nem homogê-
neas. Variam amplamente em grau e tipo. 

Especialmente no que concerne ao grau, é conveniente dispô-
las em classes, estatisticamente falando, de forma tal que cada 
amplitude seja significativa para o uso pretendido. Este artifício 
simples, junto a outros referentes à questão de critério, possibilita 
desenvolver a sistemática proposta. 

Aceitam-se seis graus ou amplitudes de variações com inter-
valos que, dependendo do tipo a que se referem, poderão ou não 
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ser regulares. Da mesma maneira, é fácil compreender que nem 
todos os fatores abrangem todos os graus, pois sua influência 
não é de tal índole que determine, por exemplo, a possibilidade de 
tornar improdutiva uma área. 

Tipos de condicionantes são todos e cada um dos fatores que 
têm influência sobre o uso dos recursos naturais, seja qual for a 
sua natureza. Obviamente, cada fator tornar-se-á um tipo de 
condicionante desde que seja considerado em relação ao grau de 
sua favorabilidade ou não ao processo de produção. 

Uma gama tão ampla de fatores dificulta sobremaneira o ar-
ranjo mental, mesmo considerando o artifício, anteriormente 
exposto, de dispor seus diferentes graus em amplitudes de varia-
ção. Assim, mister se faz um ordenamento prévio tal que os 
fatores possam ser visualizados em tais grupos e estes em tal 
ordem que melhor nos conduza à rememoração de suas caracte-
rísticas e ao estabelecimento das leis que as regem. 

Este enfoque faz surgir a conceituação do tipo geral de condi-
cionante que é o agrupamento das condicionantes segundo sua 
natureza. Assim, reconhecem-se três condicionantes: as ineren-
tes ao clima, ao relevo e ao solo. 

O tipo geral de condicionante dominante é aquele que detém 
o maior grau e por complementaridade define também os tipos 
gerais de condicionantes subdominantes. 

D) Níveis hierárquicos 

Níveis hierárquicos são os diversos graus de abstração adotados 
para classificar os elementos resultantes da interação solo-relevo-
clima-planta. Reconhecem-se quatro: classe, subclasse, série e 
unidade. 

E) Classe 

É o conjunto das resultantes-de-interação que apresenta o mes-
mo grau de restrição de sua capacidade, independentemente do 
tipo geral de condicionante. 

As premissas que, não sendo de ordem geral, condicionam 
sua conceituação são: 
– as resultantes-de-interação, objeto desta sistemática, são simi-
lares entre si e somente com respeito ao grau de restrição da 
condicionante dominante. Assim, cada classe inclui muitos ele-
mentos diferentes, que demandam tratamento e manejo diferen-
tes. Consequentemente, neste nível não podem ser feitas genera-
lizações válidas, com respeito à sua aproveitabilidade, adaptabili-
dade e manejo; 
– todas as classes têm aptidão natural para qualquer uso (Fig. 
5.1). Do ponto de vista social, porém, é altamente recomendável 
o uso modal compatível com sua capacidade;  

 

 
 
– um dos vários critérios considerados para definir o uso modal de 
cada classe é a possibilidade de se contar com uma relação 
insumo-produto favorável. Porém, não está implícita, nem presu-
mida, alguma outra relação entre classes e o índice mencionado; 
– os nomes das classes estão dados de forma mnemônica ao uso 
modal. No entanto, o agrupamento dos elementos neste nível não 
é um agrupamento segundo seu uso mais recomendável. Assim, 
os elementos incluídos nas Classes Agriter e Mesater têm como 
aptidão modal as culturas semipermanentes e a fruticultura, 
respectivamente; porém, nada impede que, sob determinadas 
circunstâncias, possam ser usadas de forma mais lucrativa com 
pastos ou exploração florestal; 
– as classes não são agrupamentos por tipo de manejo recomen-
dado, embora o grau de condicionamento seja determinante para 
sua classificação. Assim, duas classes diferentes podem ou não 
demandar o mesmo tipo de práticas de manejo; e 
– os elementos que apresentam limitações de tal forma que não 
seja possível ou recomendável sua mecanização não são incluí-
dos nas Classes Plenater, Lavoter e Agriter. Isto não significa que 
nas outras classes não possam ser usados equipamentos mecâ-
nicos. 

A designação numérica, frequentemente usada para identificar 
as classes, apesar de abstrata, é simples e prática; por isso, sua 
manutenção é aceitável. Para superar o inconveniente, já anotado 
(vide 5.1.1.2 – Classificação por capacidade de uso), de ser 

frequentemente interpretada em termos ordinais, convém acres-
centar a cada número representativo da classe um substantivo de 
fácil memorização, conotativo, de certa maneira, a alguma de 
suas características. Apesar da aptidão merecer reservas por ser 
excessivamente generalizante, os nomes adotados são mnemô-
nicos sob este aspecto, pois desta maneira evita-se o uso de 
termos com excesso de raízes, prefixos e sufixos que, tendo a 
vantagem de uma maior exatidão, resultam sempre em termino-
logia complicada, alheia à realidade dos usuários. 

Assim todos os nomes têm um sufixo único: ter (terra) e uma 
raiz que lembra sua aptidão, conforme a Tabela 5.I. 

 
TABELA 5.I 

Nomenclatura das classes 

Nome da 
Classe 

Elemento 
mnemônico Conotação 

1.Plenater 
2.Lavoter 
3.Agriter 
4.Mesater 
5.Agroster 
6.Silvater 

Pleno 
Lavoura 
Agricultura 
Mesos 
Agrostológico 
Silvicultura 

Uso não restrito 
Cultura temporária 
Cultura semipermanente 
Intermediário 
Pastos, pecuária 
Floresta, conservação 
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F) Subclasse 

Subclasse é o conjunto das resultantes-de-interação que, dentro 
de sua classe, apresenta o mesmo tipo geral de condicionante 
dominante. 

Reconhecem-se três tipos gerais de condicionantes: inerentes 
ao clima, ao relevo e ao solo. 

Assim, as resultantes-de-interação agrupadas neste nível são 
similares no grau e tipo geral de condicionante e, consequente-
mente, ainda envolvem diferenças no que diz respeito aos outros 
dois tipos gerais de condicionantes, bem como à natureza especí-
fica de cada um deles. Desta maneira, as conclusões apoiadas 
neste nível deverão ficar restritas ao planejamento não operacio-
nal. 

No entanto, é válido afirmar que as Subclasses Agroster-por-
relevo e Silvater-por-relevo não são mecanizáveis, embora na 
Mesater-por-relevo ainda possa ser usada mecanização com 
tração animal. Isto, porém, não significa que em todas as outras 
subclasses seja possível ou recomendável o uso de trator. 

Por outro lado, como as subclasses são definidas em função 
do tipo geral de condicionante dominante, a classe Plenater não 
admite subdivisão a este nível pois, nela, os três tipos gerais de 
condicionantes estão dados no primeiro grau e, consequentemen-
te, não é possível a existência de um dominante. 

São designadas acrescentando ao nome de sua respectiva 
classe o tipo geral de condicionante dominante, que é o critério 
para sua classificação. Quando for o caso de existirem dois tipos 
dominantes ou os três forem iguais, a designação é feita pelos 
dois ou três tipos respectivamente. 

Desta maneira, são possíveis 36 subclasses, correspondendo 
sete a cada classe, com exceção da Plenater, que é unívoca, 
conforme já salientado. 

Assim, a Classe Lavoter abrange as Subclasses Lavoter-por-
clima, Lavoter-por-relevo, Lavoter-por-solo, Lavoter-por-
clima/relevo, Lavoter-por-clima/solo, Lavoter-por-relevo/solo e 
Lavoter-por-clima/relevo/solo; a Classe Agriter compreende as 
Subclasses Agriter-por-clima, Agriter-por-relevo, Agriter-por-solo, 
Agriter-por-clima/relevo, Agriter-por-clima/solo, Agriter-por-
relevo/solo e Agriter-por-clima/relevo/solo, e assim sucessivamen-
te. 

G) Série 

Série é o conjunto das resultantes-de-interação que, além do 
mesmo grau e tipo geral de condicionante dominante, isto é, além 
de pertencer à mesma classe e subclasse, se apresenta homo-
gêneo nos outros dois tipos gerais subdominantes. 

Compreende-se assim que, neste nível, só são possíveis dife-
renças que não são significativas para alterar a aptidão de todas e 
cada uma das resultantes-de-interação nela contidas. Estas 
variações ainda determinam comportamento diferenciado, no que 
diz respeito à produtividade, quando considerado um único pa-
drão tecnológico. Isto é perfeitamente compreensível, pois suas 
variações demandam manejo diferenciado, especialmente por 
causa de suas diferenças pedológicas. 

Dito de outra maneira, toda cultura que for possível em uma 
resultante-de-interação será também possível em todas as outras 
da mesma série, embora para atingir igual produtividade seja 
necessário aplicar manejos diferenciados.  

A série é designada por três dígitos que indicam os graus cor-
respondentes aos tipos gerais de condicionantes que, para facili-
tar a memorização, foram dispostos por centena para o clima, 
dezena para o relevo e unidade para o solo. Desta maneira, o 
número representativo da série é sempre o somatório dos corres-
pondentes aos graus dos três tipos gerais. 

Assim, a Série 314 representa resultantes-de-interação limita-
das no grau 300 por clima, 010 por relevo e 004 por solo. A Tabe-
la 5.II contém os símbolos correspondentes aos diferentes graus 
para as três condicionantes gerais. 

 
TABELA 5.II 

Símbolos dos graus de restrição para os tipos gerais de condicio-
nantes 

Tipos  
Gerais Graus 

Clima 
Relevo 

100 
010 

200 
020 

300 
030 

400 
040 

500 
050 

600 
060 

Solo 001 002 003 004 005 006 

H) Unidade 

Unidade é o conjunto das resultantes-de-interação solo-relevo-
clima-planta que têm a mesma influência sobre a produção e a 
produtividade e, consequentemente, respondem de maneira 
similar quando submetidas aos mesmos sistemas de manejo. Sua 
identificação, dentro da mesma série, está definida em termos de 
uma ou das duas características físico-químicas mais restritivas 
dos seus solos, além, naturalmente, das condicionantes necessá-
rias nos níveis hierárquicos mais elevados. 

Dado o grau de homogeneidade de seus componentes, a uni-
dade é o nível mais adequado para formular recomendações em 
relação à capacidade específica, bem como às práticas mais 
adequadas para seu manejo. Igualmente, a pesquisa agronômica 
terá que a ela se referir, a fim de que os resultados possam ser 
extrapolados com maior segurança. 

Pelas mesmas razões, o trabalho de extensão e assistência 
técnica agrícola só poderá ser razoavelmente sistematizado se 
apoiado pelas informações das unidades, embora a série já ofe-
reça certo grau de exatidão. 

Mesmo nestas condições, não se pode afirmar que haja rela-
ção direta entre unidade e rentabilidade, pois esta última depende 
ainda de outros fatores tais como infraestrutura e mercado, entre 
outros, que não são considerados na definição deste sistema. 

A unidade é representada por uma ou duas letras colocadas 
após os dígitos que representam sua correspondente série e que 
caracterizam as propriedades físico-químico-morfológicas mais 
limitativas de seu perfil de solo. Por sua vez, esta(s) correspon-
de(m) à(s) que apresenta(m) menor peso na ponderação desses 
parâmetros, conforme está explicitado no item 5.1.1.4.3 – Condi-
cionantes inerentes ao solo. 

Em casos especiais, quando há uma marcada diferença (su-
perior a dois pontos) entre os pesos das características mais 
restritivas, a unidade é identificada unicamente pela letra corres-
pondente ao menor valor. Sua sequência obedece a uma priori-
dade, pré-estabelecida arbitrariamente, não necessariamente a 
dos pesos, que, desta maneira, são apenas significativos para a 
seleção dos dois menores. A prioridade é a seguinte: 

 
– salinidade e alcalinidade  s 
– drenagem d 
– estrutura e textura do horizonte B e 
– capacidade de troca catiônica c 
– bases trocáveis b 
– profundidade p 
– textura e estrutura do horizonte A t 
– matéria orgânica m 

 
Note-se que o símbolo de qualquer nível só tem sentido pró-

prio quando acompanhado dos símbolos correspondentes a seus 
níveis hierarquicamente mais elevados. Assim, as letras cb não 
têm conotação de unidade, a não ser quando acompanhadas dos 
símbolos correspondentes a sua classe, subclasse e série. Por 
exemplo: Mesater-por-solo 314cb. 

Desta maneira, a representação cartográfica das unidades, 
composta de número e letras, abrange também a simbologia de 
todos os níveis hierárquicos. 

O conjunto representa a unidade de capacidade. O número, 
composto de três dígitos, que representa os diferentes graus de 
restrição dos tipos gerais de condicionantes, sempre colocados 
na ordem clima, relevo, solo, identifica as séries. A posição que, 
entre os números, ocupa o dígito (ou os dígitos) de maior valor 
identifica as subclasses que também estão representadas no 
mapa, por cores. A classe é identificada pelo dígito de maior 
valor, independentemente de sua posição. 

Duas letras (ou uma) minúsculas representam as característi-
cas pedológicas mais restritivas. 
 
5.1.1.4 – Metodologia 

É oportuno lembrar que a sistemática para determinar a capaci-
dade de uso dos recursos naturais renováveis está baseada nos 
efeitos de cada um dos fatores intervenientes, ao contrário do que 
normalmente acontece nas classificações taxonômicas, em que, 
geralmente, são as causas que têm preferência na escolha dos 
critérios classificatórios. 
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Assim, definir o lugar das resultantes-de-interação no esque-
ma proposto é, antes de tudo, definir em vários níveis o grau e 
tipo dos efeitos condicionantes para a finalidade em foco. 

Tem-se afirmado que estes são numerosos e de natureza va-
riada e que sua simples relação e aplicação direta conduziriam a 
um número praticamente ilimitado de situações, tornando extre-
mamente difícil dominar seu conhecimento, a menos que seja 
aplicado um sistema de abstração que facilite sua abordagem. 

Viu-se também que o primeiro agrupamento lógico estabelece 
três tipos gerais: condicionantes cuja natureza é inerente ao 
clima; condicionantes cuja natureza é inerente ao relevo; e condi-
cionantes cuja natureza é inerente ao solo. 

A metodologia, que permite sistematizar as resultantes-de-
interação, se reduz a ordenar os fatores mais relevantes, compo-
nentes de cada um dos três tipos gerais, nos seis graus de inten-
sidade já aceitos, conforme critérios apresentados a seguir. 

 
5.1.1.4.1 – Condicionantes inerentes ao clima 

Pode-se afirmar que praticamente todos os fenômenos climáticos 
têm influência sobre a vida das plantas e, consequentemente, 
sobre sua produção e produtividade. Por outro lado, é sobejamen-
te conhecido que há inter-relação e interdependência com os 
demais componentes do sistema que, oportunamente, deverão 
ser considerados. 

No entanto, metodologicamente, pode-se fazer abstração 
temporária dos outros componentes para melhor definir as ampli-
tudes de variação significativas aos objetivos perseguidos. 

Várias são as tentativas que foram realizadas a fim de se es-
tabelecerem classificações climáticas de natureza diversa, porém 
quase sempre com caráter geral, de forma que seus resultados 
não são aplicáveis à definição de capacidade de uso, como é o 
propósito desta metodologia. 

O balanço hídrico de Thornthwaite, com suas várias modifica-
ções e adaptações, é o que mais se aproxima deste objetivo, 
porém, o mapeamento de seus resultados, tanto diretos como 
através do número de meses com déficit (ou excesso) de água, 
bem como através do índice hídrico, não se mostrou coerente 
com a caracterização dessa capacidade, quando comparada às 
diversas regiões onde foi aplicado em caráter experimental. 

A evapotranspiração potencial é, por definição, a quantidade 
de chuva teoricamente necessária para manter a vegetação verde 
e turgescente durante o ano. Consequentemente, é a chuva ideal, 
em quantidade e distribuição, que uma área deveria receber, 
considerando a influência tanto da temperatura como da latitude, 
e fazendo-se abstração do solo. Lembre-se, a este respeito, que 
em sua determinação é assumida uma capacidade de armaze-
namento arbitrária e uniforme, homogeneizando toda e qualquer 
variação pedológica. 

Assim, a quantidade de chuva real registrada pluviometrica-
mente (P), relacionada ao valor de chuva ideal ou evapotranspira-
ção (EP), deveria oferecer um parâmetro razoável (P/EP) para 
estabelecer os diferentes graus de limitações climáticas. De fato, 
o registro destes valores sobre mapas de escalas adequadas e 
sua posterior interpolação para delimitação das respectivas faixas 
oferece uma boa aderência para a formulação do critério a ser 
seguido para o estabelecimento dos graus ou, mais propriamente, 
dos intervalos de variações de classes das condicionantes climá-
ticas. No entanto, esta aderência está limitada a áreas onde a 
precipitação pluvial é igual ou ligeiramente superior à evapotrans-
piração real. 

Por outro lado, na realidade, nem sempre é atingido o valor da 
evapotranspiração potencial porque, frequentemente, a soma das 
precipitações pluviais com a quantidade armazenada não é sufici-
ente para atender as necessidades fisiovegetativas, no período 
considerado. Desta forma, há déficit para o cabal desempenho 
das funções das plantas. A esta quantidade, efetivamente gasta 
através da evaporação e transpiração das plantas, dá-se o nome 
de evapotranspiração real (ER). Este parâmetro representa, em 
termos de demanda satisfeita, parte da demanda ideal expressa 
pela evapotranspiração potencial. 

É claro que a relação ER/EP, pela natureza de seus valores, 
deveria fornecer um outro índice digno de se considerar na avali-
ação da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, no 
que diz respeito às limitações por clima. 

Novamente, o cálculo desse índice (ER/EP), seguido de inter-
polação para a definição de áreas agroclimáticas, oferece resulta-
dos satisfatórios, porém limitados às regiões onde a precipitação 
pluvial é marcadamente superior à evapotranspiração real. 

Este comportamento de complementaridade entre as relações 
P/EP e ER/EP tem induzido a experimentar a média geométrica 
de seus valores como parâmetro para estabelecer a amplitude de 
variações dos diferentes graus de limitação do fator clima, haven-
do-se obtido boa representatividade em todos os casos em que 
ela foi aplicada. 

 
Sua expressão matemática é a seguinte: 

 
IA =      P x ER       x   100 

   EP 
onde: 
IA   = Índice agroclimático 
P    = Precipitação pluvial 
ER = Evapotranspiração real 
EP = Evapotranspiração potencial 

 
Os intervalos adotados são os apresentados na tabela 5.III. 

 
TABELA 5.III 

Graus de restrição inerentes ao clima 

Graus Índice agroclimático (%) 

600 
500 
400 
300 
200 
100 
200* 

  <   -   25 
 25  -   40 
 40  -   55 
 55  -   70 
 70  -   85 
 85  - 115 
  >     115 

 
* Por excesso de umidade. Estes casos, para efeitos de nomen-
clatura, são considerados especiais. Assim sendo, os símbolos 
correspondentes a suas classes, subclasses e séries deverão 
estar sempre acompanhados de asterisco. 

 
Assim, com os dados normalmente disponíveis nas estações 

ou postos meteorológicos e aplicando métodos comumente usa-
dos na determinação da evapotranspiração potencial e do balanço 
hídrico, pode-se contar com os elementos necessários para a 
delimitação das diversas unidades agroclimáticas a serem usadas 
na determinação da capacidade de uso das resultantes-de-
interação. 

Vários são os métodos que, por sua consistência, podem ser 
usados para determinar a evapotranspiração potencial. Estes 
incluem os experimentais, que usam tanques, lisímetros e até 
parcelas de terrenos, onde as perdas por percolação e drenagem 
superficial são controladas; os analíticos, baseados em dados 
climatológicos; os de amostragens de solos, seguidos de deter-
minação de umidade; os de integração, em que a água usada 
pela planta e a perdida por evaporação são combinadas; os de 
influxo-efluxo, baseados na estimativa das quantidades anuais de 
água que entra e sai da bacia hidrológica e suas correspondentes 
variações no lençol freático, etc. 

Tratando-se de estudos de Capacidade de Uso dos Recursos 
Naturais realizados regionalmente, recomenda-se o uso dos 
métodos de cálculo, através de dados de precipitação pluvial, 
temperatura e comprimento do dia, por serem de aplicação práti-
ca e baseados em dados geralmente disponíveis na densidade 
adequada às escalas aceitas neste tipo de trabalho. 

Há também fórmulas que permitem o cálculo da evapotranspi-
ração real, porém, recomenda-se usar o valor obtido através do 
balanço hídrico, considerando uma capacidade de armazenamen-
to de água disponível para as plantas de 125 mm. 

A fixação desta capacidade de armazenamento é discutível, 
pois, na realidade, varia muito segundo o solo que seja conside-
rado. Assim, por exemplo, é razoável admitir que para os Latosso-
los de textura média a capacidade de campo seja atingida com 
370 mm por metro de profundidade ou 740 mm, considerando 
seus 2 m de profundidade média. Por outro lado, o ponto de 
murchamento, para os mesmos, está em torno de 200 mm/m ou 
400 mm para a profundidade total. Desta forma, a capacidade de 
armazenamento de água disponível para as plantas é da ordem 
de 340 mm. 

Naturalmente que, em termos de área, os Latossolos não são 
os mais representativos. Seria mais objetivo considerar parâme-
tros semelhantes para uma profundidade de 75 cm para se colo-
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car em condições mais representativas e, neste caso, a capaci-
dade de armazenamento disponível seria da ordem de 125 mm, 
que é a recomendada. 

Mesmo assim, convém lembrar que, quando se fixa uma dis-
poniblidade de água armazenada uniforme e homogênea para 
toda uma região, na realidade não se está querendo refletir as 
condições do solo e, sim, isolar, deixar sob controle, sua influên-
cia. 

Estes mesmos argumentos são também suficientes para não 
considerar diferentes tensões de retenção a diferentes níveis de 
disponibilidade de água, fato que, pelo menos em se tratando de 
estudos regionais, não conferiria a pretensa exatidão nacional. 

Assim sendo, quando a soma do registro pluviométrico mais a 
quantidade armazenada no mês anterior é igual ou superior à 
evapotranspiração potencial calculada (EP), a evapotranspiração 
real (ER) toma este valor, isto é, são coincidentes; caso contrário, 
é igual àquela soma. 

Desta forma, de posse de todos os dados necessários à de-
terminação dos índices agroclimáticos, estes são calculados para 
todas as estações da rede metereológica e plotados sobre mapas 
cartográficos de escala adequada ao nível de levantamento em 
andamento. Também é necessário contar com dados de estações 
localizadas nas circunvizinhanças da área de interesse a fim de 
melhor delinear os limites das diferentes manchas que serão 
obtidas pelo método convencional de curvas de nível dos mapas 
planialtimétricos, com cálculo dos valores-limites de cada faixa 
através da interpolação. 

Pode ser aplicado o método de Thiessen (desenvolvido para 
dados pluviométricos) especialmente em trabalhos que, não tendo 
cunho regional, estejam,, pelo contrário, restritos a áreas meno-
res. Segundo este método, plotam-se índices agroclimáticos 
sobre mapas-bases, como no anterior, traçam-se linhas retas 
entre postos meteorológicos e, sobre elas, são construídos bisse-
tores perpendiculares, de tal forma que fiquem delineadas as 
áreas que são conhecidas como polígonos de Thiessen. 

Admite-se que todos os pontos contidos no polígono têm valo-
res mais próximos ao definido por seu posto meteorológico que 
qualquer outro ponto fora dele. 

Embora neste último método, geralmente, sejam usadas as 
menores linhas possíveis entre os diferentes pontos, é aconse-
lhável que estas sejam definidas por tentativas de aproximação. 
 
5.1.1.4.2 – Condicionantes inerentes ao relevo 

O relevo é considerado uma das variáveis importantes na defini-
ção da capacidade de uso dos recursos naturais renováveis, 
porque, de fato, constitui a base física mais importante da assim 
chamada “tecnologia moderna”, que, na verdade, abrange uma 
sequência de práticas de intensificação, na qual só é possível 
obter o máximo de cada uma delas quando as precedentes forem 
bem aplicadas. 

Um bom uso de herbicidas, por exemplo, decorre de um ade-
quado teor de umidade do solo, que, por sua vez, só é possível 
através da correta utilização de máquinas agrícolas, cujo pleno 
desempenho encontra-se condicionado, em grande parte, à decli-
vidade do terreno. Da mesma maneira, a boa aplicação de inseti-
cidas exige crescimento homogêneo das plantas, que depende, 
entre outras coisas, da correta distribuição dos adubos, que por 
seu turno, é influenciada pela uniformidade no espaçamento dos 
sulcos, supeditada pela mecanização, que, em última instância, 
está submetida ao relevo local. 

Desta maneira, torna-se importante discriminar as áreas me-
canizáveis das que não o são e, dentro de cada uma delas, os 
intervalos de aplicação prática. 

Para este propósito, deve-se lembrar que, na verdade, o rele-
vo não é só a diferença de nível entre dois pontos. Sua conotação 
abrange, além da elevação relativa, uma forma e uma declividade 
em grau e comprimento. Mais ainda, como suas formas comple-
xas são mais comuns que as simples, deve-se acrescentar, a 
seus elementos identificadores, o padrão geral com que se apre-
senta. 

Assim, a determinação das condicionantes inerentes ao rele-
vo deveria considerar todos esses elementos. 

No entanto, pode-se aceitar a declividade como prioritária e 
usar a forma e o padrão como meio de abordagem para sua 
determinação. 

Naturalmente que, em mapeamentos mais detalhados, espe-
cialmente em fazendas, o comprimento da declividade torna-se 

determinante, a ponto de, em alguns casos, se sobrepor à forma. 
Esta situação, porém, não é aqui considerada. 

Obviamente não é possível estabelecer limites que sejam a-
ceitos plenamente por todos. Acredita-se, porém, que fixar o limite 
de motomecanização em declividade de 25% é adequado à maior 
parte das condições, considerando ainda que acima deste limite e 
até 40% estaria compreendida a faixa que, não sendo motomeca-
nizável, é ainda suscetível de ser trabalhada com implementos de 
tração animal. 

Se todas as condições são iguais, quanto mais a declividade 
tender para o plano, melhor será o desempenho das máquinas, e, 
no outro extremo, quanto mais íngreme se tornar o terreno, maio-
res serão as restrições, chegando mesmo a impossibilitar até o 
uso da força humana. 

Com estas considerações estabeleceram-se os seis interva-
los apresentados na Tabela 5.IV. 

 
TABELA 5.IV 

Graus de restrição inerentes ao relevo 

Graus Intervalo de declividade (%) 

010 
020 
030 
040 
050 
060 

   <   –   5 
    5  – 15 
  15  – 25 
  25  – 40 
  40  – 55  
    >  – 55 

 
Assim, o estudo do relevo, com fins de aplicação prática nos 

levantamentos para capacidade de uso, objetiva basicamente o 
mapeamento segundo a declividade, nos intervalos adotados. 

Vários são os métodos que podem ser seguidos para chegar 
a este resultado. A escolha deverá considerar o nível de trabalho 
e a escala do material básico disponível. 

Nos levantamentos executados com apoio na interpretação 
das imagens de radar (escala 1:250 000), têm-se obtido resulta-
dos satisfatórios através da interpretação dos mapas geomorfoló-
gicos, com controle de cartas planialmétricas de escala 1:100 000 
e ajuste de campo posterior. 

O material produzido pela Divisão de Geomorfologia do Proje-
to RADAMBRASIL, que tem servido de apoio para este objetivo, 
oferece um mapa de unidades geomorfológicas que, devidamente 
interpretadas, se constituem no mapa preliminar das limitações 
inerentes ao relevo. 

Suas unidades seguem um critério classificatório que trata de 
refletir a fisionomia e a gênese do relevo. Para isto, as áreas são 
agrupadas em quatro tipos de modelados: de dissecação, de 
aplanamento, de acumulação e de dissolução, que, por sua vez, 
de acordo com critérios diferenciadores específicos, são subdivi-
didos nas suas fácies. Assim, os modelados de dissecação ho-
mogênea segundo seus desníveis e a largura de seus espaços  
interfluviais podem constituir os constantes da Tabela 5.V. 

 
TABELA 5.V 

Dissecação homogênea 

Aprofundamento do vale 

 1 2 3 

Densidade  
da  

drenagem 

fina 
média 
grosseira 

Df1 
Dm1 
Dg1 

Df2 
Dm2 
Dg2 

Df3 
Dm3 
Dg3 

 
Já os modelados de dissecação diferencial, considerando su-

as medidas de diferenças de elevação, são separados em três 
classes: D1, D2 e D3. 

Finalmente, os modelados de aplanamento, de acumulação e 
de dissolução são classificados com base nas suas feições, na 
existência de materiais de recobrimento e na natureza dos mes-
mos. 

Compreende-se, desta maneira, que o mapeamento geomor-
fológico, destacando os elementos conotativos do relevo, aborda 
parcialmente a declividade que, para sua definição nos seis inter-
valos pré-estabelecidos, demanda uma análise dos tipos de 
modelados e de suas diferenças internas. Este trabalho possibilita 
o delineamento de um mapa preliminar que, submetido ao contro-
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le via cartas planialtimétricas e ajuste de campo, fornecerá o 
mapa definitivo das limitações inerentes ao relevo. 

O agrupamento é realizado com a ajuda de tabelas de equiva-
lência, delineadas para cada caso após trabalhos de campo, 
considerando as condições mais frequentemente encontradas. É 
necessário frisar que o trabalho consiste em definir a declividade 
de cada unidade e não na simples aplicação das tabelas, que 
servirão como orientação geral. Desta forma, a análise e a inter-
pretação das imagens de radar deverão ser preocupações cons-
tantes. 

Por outro lado, a disponibilidade de cartas planialtimétricas 
possibilita também o mapeamento do relevo, no que concerne à 
capacidade de uso. A técnica usada consiste na separação de 
manchas cujos pontos tenham declividades compreendidas entre 
os intervalos de classe, aproveitando a relação existente entre o 
afastamento horizontal de suas curvas de nível e o grau de incli-
nação do terreno. Isto é, quanto mais íngreme a pendente, maior 
a proximidade das isolinhas, e vice-versa. 

O cálculo das distâncias-limites que deverão ser consideradas 
para a separação das manchas de declividade pode ser feito pela 
aplicação da relação: 

 
Dh   =   Dv  x   E 

i 
Dh = distância horizontal mínima entre curvas de nível, 

para a delimitação de áreas com declividade de até 
“i”. 

Dv  = distância vertical entre as curvas de nível. 
i     = limite superior do intervalo da classe de declivida-

de. 

E    = escala do mapa planialtimétrico base. 
 

Considerando, por exemplo, cartas planialtimétricas de escala 
1:100 000 e intervalos verticais entre curvas de nível de 40 m, o 
cálculo para as seis classes de declividade, já mencionadas, é 
dado na Tabela 5.VI. 

 
TABELA 5.VI 

Correspondência das classes de declividade com as distâncias 
horizontais 

Classes de declividade (%) Distâncias horizontais (mm) 

   0  –    5 
   5  –  15 
 15  –  25 
 25  –  40 
 40  –  55 
   >    55 

 >   8,0 
  8,0 – 2,7 
  2,7 – 1,6 
  1,6 – 1,0 
  1,0 – 0,7 
    <   0,7 

 
É conveniente organizar “gabaritos” e “padrões-de-relevo”, 

sobretudo quando os trabalhos envolvem a participação de equi-
pes numerosas. Os primeiros são réguas graduadas com diferen-
tes distâncias horizontais permitidas para o intervalo de classe, 
que fazem possível uma rápida comparação e definição nos 
casos de dúvida. O gráfico apresentado na Figura 5.2, é um 
exemplo de gabarito para uso sobre mapas com as condições já 
anotadas. 

 

Os “padrões-de-relevo” são pedaços de mapas já trabalhados 
que são colocados à disposição da equipe na expectativa de uma 
maior homogeneidade nos resultados (Fig. 5.3 e 5.4). 
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O uso destes padrões deixa também claro que o processo 
não fica restrito à medida sistemática da distância entre as curvas 
de nível (tarefa lenta e cansativa), indo além, até quase se consti-
tuir em uma interpretação propriamente dita. 

As Figuras 5.3 e 5.4 mostram uma folha cartográfica 1:100 
000, com curvas de nível de 40 em 40 m, interpretada da forma 
anteriormente mencionada. 

Também este método tem suas restrições, que emanam da 
inexatidão inerente aos levantamentos planialtimétricos, sejam 
estes realizados por métodos convencionais ou não. 

A informação cartográfica ignora, por exemplo, as possíveis e 
quase sempre existentes variações que, em sua quantificação, 
não atingem a distância vertical escolhida como intervalo das 
curvas de nível. Estas, consequentemente, não são registradas 
no mapa e podem mascarar profundamente a declividade do 
terreno (Fig. 5.5). 

 

 
 

Da mesma maneira, a sensibilidade da escala horizontal do 
mapa não permite detectar variações que têm influência decisiva 
sobre o “padrão-de-relevo” e que afetam a declividade de suas 
unidades. Isto é, as curvas de nível sugerem sempre contornos 
mais uniformes do que na realidade são. 

Por este motivo, a prática aconselha realizar ajuste de campo, 
com medições in loco que possibilitem um resultado amplamente 
satisfatório. Esta última etapa também permite, em não poucas 
oportunidades, a fixação de fatores de correção, pelos quais são 
multiplicadas as distâncias mínimas horizontais, antes do traçado 
do mapa de declividades. Estes são, em geral, pequenos para as 
classes planas e maiores para as íngremes, porém, deverão ser 
determinados para cada caso. 

A interpretação dos mapas geomorfológicos permite um tra-
balho mais rápido, embora demande o uso complementar das 
cartas planialtimétricas e o ajuste de campo. 
 

5.1.1.4.3 – Condicionantes inerentes ao solo 

Dizem respeito a uma série de características físicas, químicas e 
morfológicas presentes no perfil do solo. Naturalmente, a conside-
ração individual e total desses fatores só é compreensível e pos-
sível em trabalhos de pesquisa, quando é desejável o controle da 
maior parte das variáveis. Segundo o nível dos estudos, escalas 
dos mapas básicos usados e escalas de publicação, deverão ser 
feitas generalizações, de forma a compatibilizar as informações 
oferecidas com as necessidades dos usuários, a quem o trabalho 
se destina, e com as disponibilidades técnico-econômicas. 

A consideração das oito características a seguir mencionadas 
oferece resultados plenamente satisfatórios: salinidade e alcalini-
dade, drenagem, textura e estrutura do horizonte B, capacidade 
de troca catiônica, bases trocáveis, profundidade efetiva, textura e 
estrutura do horizonte superficial, matéria orgânica. 
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Cada uma das manchas pedológicas é analisada segundo as 
características anotadas, atribuindo-se valores que variam de 0 a 
9, conforme o grau de adequabilidade para o crescimento vegeta-
tivo normal da planta ou grupo de plantas sob consideração. 
Assim, os pesos para condições ideais são iguais a nove, e, para 
condições totalmente adversas, iguais a zero. Dentro desse inter-
valo, são atribuídos pesos intermediários, conforme seu maior ou 
menor efeito sobre a vida das plantas. 

Com os valores assim obtidos, calcula-se a média geométrica 
que é usada para definir o grau de restrição inerente ao solo 
segundo os intervalos apresentados na Tabela 5.VII. 
 

TABELA 5.VII 
Graus de restrição inerentes ao solo 

Graus Índices pedológicos 

001 
002 
003 
004 
005 
006 

 8,5   –  10,0 
 7,0   –    8,5 
 5,5   –    7,0 
 4,0   –    5,5 
 2,5   –    4,0 
    <        2,5  

 
Os critérios usados e pesos médios dos respectivos intervalos 

de classe  são a seguir relacionados: 

A) Salinidade e alcalinidade 

Apesar do efeito do conteúdo de sais não estar condicionado 
unicamente à quantidade presente na solução do solo, havendo 
variações que dependem da textura, do tipo ou composição quí-
mica e das espécies vegetais, é possível se fazer uma avaliação 
acurada através da interpretação da sua quantificação ao longo 
do perfil, realizada por métodos rotineiros de laboratório e que 
normalmente acompanham a descrição dos perfis pedológicos. 
Como, na maior parte das análises dos perfis, é usada a conduti-
vidade elétrica da solução do solo, extraída de uma pasta satura-
da, como forma de avaliação desta característica, tem-se julgado 
conveniente estabelecer os pesos segundo suas unidades, mili-
mhos/cm, mas, obviamente, qualquer outra expressão poderá ser 
usada, bastando apenas considerar suas equivalências. 

Os pesos, atribuídos aos diferentes valores de condutividade 
específica, retratam resultados de experiências realizadas a este 
respeito (DIAGNOSIS..., 1954). Estes trabalhos consideraram três 
critérios para sua avaliação: a capacidade do cultivo de sobreviver 
em solos salinos; o rendimento dos mesmos nessas condições; e 
o rendimento relativo, isto é, o rendimento do cultivo em solo 
salino comparado com o rendimento do mesmo em solo não 
salino, permanecendo os outros fatores constantes. 

Tem-se dito que o efeito de salinidade está também condicio-
nado pela distribuição dos sais ao longo do perfil e é tanto mais 
restritivo quanto menor for a camada superficial não afetada. A 
fim de uniformizar os resultados, especialmente em trabalhos que 
abrangem grandes extensões, prefere-se que as observações 
fiquem restritas aos primeiros 50 cm, mesmo quando a profundi-
dade efetiva for superior a este valor. Naturalmente, limitar-se-ão 
à profundidade efetiva quando esta for inferior aos 50 cm. Por 
outro lado, nos casos em que a espessura a ser considerada 
estiver dividida em horizontes e subhorizontes, será necessário 
obter a média de seus valores, ponderada em relação às suas 
respectivas espessuras. 

Como a presença de qualquer horizonte com condutividade 
elétrica maior que 24 milimhos/cm e/ou relação Na+ / T  x  100 > 
15, e a relação Na+ + Mg++ > Ca++ + H+ no caso dos salino-
alcalinos, imprime ao solo maiores limitações quanto mais perto 
estiver da superfície, é necessário reconhecer, para a ponderação 
destas características, três casos possíveis: 

– o solo não apresenta horizonte com condutividade elétrica 
superior a 24 milimhos/cm e/ou Na+ / T  x  100 > 15 ao longo de 
todo o perfil ou estas condições estão presentes só após os 
primeiros 100 cm de profundidade; 

– o horizonte com as condições mencionadas está entre 50 e 
100 cm de profundidade; e 

– o horizonte em foco está nos primeiros 50 cm de profundi-
dade. 

Naturalmente que se esta condição de extrema salinidade ou 
alcalinidade se apresenta no horizonte superficial, a profundidade 
efetiva é zero, e, assim, a média geométrica do perfil será tam-

bém zero. A este respeito, no caso especial dos solos pedologi-
camente classificados como salinos e/ou alcalinos, incluindo entre 
estes os planossolos do sistema em uso no Brasil (2), é preferível 
também considerar a relação Na+  +  Mg++  >  Ca++  +  H+ como 
limitativa da profundidade efetiva dos mesmos. 

Os pesos a serem atribuídos às diferentes situações, conside-
rando os três casos possíveis, já mencionados, são os seguintes: 

 
I – Solos sem horizonte extremamente salino e/ou alcalino (3) ao 

longo de todo o perfil. 
 

– Não salinos, condutividade inferior a milimhos/cm ......... 
– Ligeiramente salinos, condutividade entre 4 e 8 mili-

mhos/cm ..............     ..................................................... 
– Moderadamente salinos, condutividade entre 8 e 12 

milimhos/cm ....... ........................................................... 
– Acentuadamente salinos, condutividade entre 12 e 16 

milimhos/cm ................................................................... 
– Fortemente salinos, condutividade entre 16 e 20 mili-

mhos/cm ....................................................................... 
– Muito fortemente salinos, condutividade entre 20 e 24 

milimhos/cm .................................................................. 

9 
 
8 
 
6 
 
5 
 
3 
 
1 

 
II – Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino após 
os primeiros 50 cm de profundidade. 
 
– Não salinos .................................................................. 
– Ligeiramente salinos ................................................... 
– Moderadamente salinos .............................................. 
– Acentuadamente salinos ou mais ................................ 

5 
3 
2 
0 

 
III – Solos com horizonte extremamente salino e/ou alcalino nos 
primeiros 50 cm de profundidade. 
 
– Não salinos .................................................................. 
– Ligeiramente salinos .................................................... 
– Moderadamente salinos ou mais ................................. 

3 
2 
0 

B) Drenagem 

No sentido dinâmico, a drenagem diz respeito à rapidez e à ex-
tensão com que a água é removida do solo, especialmente atra-
vés do escoamento superficial e do fluxo em direção às correntes 
subterrâneas. Porém, esta remoção também se dá através da 
evaporação e da transpiração das plantas. 

Como atributo intrínseco do solo, se refere à frequência e à 
duração do período durante o qual permanece abaixo do ponto de 
saturação. 

A drenagem, como aqui considerada, em seu sentido amplo, 
abrange a drenagem superficial ou runoff, a drenagem interna e a 
permeabilidade. 

A primeira é expressa pela relação percentual entre o influxo 
(água de chuva e drenagem de outros solos) e a água que é 
removida pelo fluxo superficial. Tem assim, forte influência da 
topografia, embora solos da mesma declividade possam apresen-
tar diferenças sensíveis, imputáveis às suas características físi-
cas. 

A permeabilidade, que é a propriedade do solo que permite à 
água (ou ao ar) circular através de sua massa, pode ser medida 
em termos de relação de fluxo através de um corte transversal de 
solo saturado, na unidade de tempo, sob condições hidráulicas e 
de temperatura padronizadas. 

A drenagem interna é o fluxo descendente do excesso de á-
gua que, como a permeabilidade, sofre influências de textura, 
estrutura e outras características do perfil pedológico, porém, está 
também afetada pela camada subjacente e a altura do lençol 
freático. Assim, as duas últimas características, apesar de simila-
res, podem apresentar valores bem diferentes. 

Compreende-se que a determinação da drenagem geral não é 
simples e certamente que, para trabalhos detalhados, é necessá-
rio separar seus componentes e efetuar medições apropriadas. 
No entanto, para os propósitos aqui visados, considera-se sufici-

                                                           
2 A conceituação destes solos, no sistema mencionado, merece 
reparos. No sistema americano é um termo que caiu em desuso 
devido à ambiguidade de sua conotação; 
3 Condutividade maior que 25 milimhos/cm e/ou Na+/ T  x  100  >  
15. 
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ente pesá-los em conjunto. Devido a esta complexidade, julga-se 
conveniente adotar uma conceituação, a fim de garantir um míni-
mo de uniformidade nos trabalhos. Na falta de determinações 
específicas, recomenda-se o uso da que se segue. 

Muito mal drenado – Drenagem extremamente lenta. A água é 
removida do solo tão vagarosamente que o lençol freático perma-
nece na ou sobre a superfície a maior parte do ano (mais de 9 
meses). De modo geral, encontra-se sobre relevos planos ou 
depressões, e suas cores, no horizonte superficial, são cinza-
escuro ou preto (valores até 4,5 e cromas 1 ou 0) e nos horizon-
tes subjacentes cinza-claro (cromas 1 ou 0). Assim, nestes solos 
são comuns processos de gleização e horizontes orgânicos, do 
tipo muck, quando a vegetação natural é composta, predominan-
temente, de gramíneas. 

Mal drenado – A remoção da água é acentuadamente lenta a 
ponto de o solo permanecer saturado ou o lençol freático perma-
necer perto da superfície durante uma boa parte do ano (6 a 9 
meses). É devido à presença do lençol freático alto, ou à existên-
cia de um horizonte impermeável, ou à contribuição de água 
subsuperficial, ou às diferentes combinações destas causas. 

As cores são, geralmente, acinzentadas, mais escuras no ho-
rizonte A, porém de croma 2, apresentando ou não mosqueado. 

Imperfeitamente drenado – A água é removida lentamente a 
ponto de o solo permanecer saturado durante parte do ano (3 a 6 
meses). Geralmente apresenta uma camada de permeabilidade 
lenta no perfil, ou lençol freático alto durante parte do ano, ou 
contribuições de água subsuperficial, ou combinações destas 
causas. 

As cores são acinzentadas, brunadas ou amareladas (cromas 
superiores a 2), frequentemente mosqueados na parte inferior do 
horizonte A e nos horizontes B e C. 

Nas regiões de vegetação natural predominantemente com-
posta de gramíneas, o horizonte A apresenta alto conteúdo de 
matéria orgânica e os outros horizontes início de gleização. 

Moderadamente drenado – A água é removida com moderada 
lentidão. O solo permanece saturado durante curtos períodos de 
tempo (menos de 3 meses). Os impedimentos são da mesma 
natureza que os mencionados para os imperfeitamente drenados, 
porém, presentes em menor grau. As cores são uniformes no 
horizonte A e na parte superior do horizonte B, com mosqueado 
evidente só no C. 

Bem drenado – A água é removida, porém não rapidamente. 
Apresenta, geralmente, texturas médias e cores uniformes (cro-
mas 3 ou mais) com mosqueado apenas no horizonte C ou após 
os primeiros 100 cm de profundidade. Esta drenagem é caracte-
rística dos perfis modais correspondentes aos solos zonais das 
classificações pedológicas anteriores. 

Bem a acentuadamente drenado – A água é removida com 
rapidez moderada, especialmente do primeiro horizonte que, 
geralmente, apresenta textura leve. O restante do perfil apresenta 
as mesmas características dos bem drenados. 

Acentuadamente drenado – A água é removida com rapidez 
ao longo de todo o perfil. Geralmente, as texturas em todos os 
horizontes são leves ou médias e suas cores uniformes, com 
mosqueado ausente ou presente só após os 120 cm de profundi-
dade. 

Fortemente drenado – A água é removida com rapidez acen-
tuada. São geralmente solos Litólicos ou Regossólicos e, em 
alguns casos, Areias. Apresentam cores uniformes, sem mos-
queado, pelo menos nos primeiros 120 cm. 

Excessivamente drenado – A água é removida com extrema 
rapidez. São solos geralmente classificados como Areia ou Litos-
solos de declividades íngremes ou muito porosos. 

Os pesos para a ponderação destas características são os 
seguintes: 

 
– muito mal drenado ................................................... 
– mal drenado ............................................................. 
– imperfeitamente drenado ......................................... 
– moderadamente drenado ......................................... 
– bem drenado ............................................................ 
– bem a acentuadamente drenado ............................. 
– acentuadamente drenado ........................................ 
– fortemente drenado .................................................. 
– excessivamente drenado ......................................... 

0 
2 
5 
8 
9 
8 
6 
3 
2 

C) Textura e estrutura do horizonte 

A textura e a estrutura são, de fato, duas características que 
estão intimamente relacionadas. A primeira reflete o percentual 
com que participam, na constituição do solo, as frações areia, 
limo ou silte e argila. A segunda diz respeito à forma como as 
partículas individuais estão agregadas entre si. No entanto, nem 
sempre esta relação está clara e diretamente estabelecida, pois a 
estrutura, além de estar condicionada pela quantidade de argila 
presente na composição física do solo, também o está pelo tipo 
da mesma, pela quantidade e qualidade da matéria orgânica e por 
outros aspectos físico-químicos.  

A própria textura, apesar de sua conotação eminentemente fí-
sica e da arbitrariedade com que foram estabelecidos os tama-
nhos de suas frações, tem a ela ligados, claros e definidos, com-
portamentos químicos, como a pobreza potencial e a atual em 
nutrientes da fração areia e a capacidade de troca catiônica da 
argila, para não citar outros, que são de interesse prático na 
agricultura. No entanto, não devem ser exageradas nem generali-
zadas suas relações com a fertilidade e a produtividade dos solos. 

Assim sendo, seria conveniente discriminar em tipo, forma, 
tamanho e grau, segundo seja o caso, todas as texturas e estrutu-
ras de cada um dos horizontes e sub-horizontes do perfil pedoló-
gico, para inferir, desde este ponto de vista, sua influência sobre a 
capacidade de uso dos solos. É claro que há dificuldades práticas 
para se proceder desta maneira, sobretudo quando se pretende 
realizar estudos que abranjam áreas mais ou menos amplas. Há, 
portanto, necessidade de aceitar meios-termos, desde que estes 
não comprometam os resultados nos níveis visados. 

Aqui, tem-se preferido ponderar a textura e a estrutura sepa-
radamente, para depois aceitar a média geométrica de seus 
valores como um dos oito pesos que, finalmente, definirão as 
restrições inerentes ao solo. 

A textura foi dividida em sete grupos que, com suas corres-
pondentes equivalências na nomenclatura internacional, são as 
seguintes (Fig. 5.6). 

 
– textura muito leve ............................................................ areia 
– textura leve ............................................................areia franca 
– textura moderadamente leve ........................... franco-arenosa 
– textura média ...... franca, franco-argilosa, franco-siltosa e silte 
– textura moderadamente pesada ............. franco-argilo-arenosa, 

franco-argilo-siltosa 
– textura pesada................... argila, argilo-arenosa e argilo-siltosa 
– textura muito pesada ........................................... muito argilosa 
 

 
 

Por sua vez, foram considerados os cinco tipos básicos de 
estrutura (laminoidal, prismoidal, esferoidal, cuboidal e inestrutu-
ral), através de todos seus subtipos, conforme mostra a Figura 
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5.7, que contém os pesos aceitos para os grupos texturais e 
estruturais e o peso adotado para as diferentes combinações que, 
em alguns casos, são meramente teóricos. Note-se que apenas 

para a prismática e a colunar reconhecem-se dois graus de estru-
turação e que assim procedendo se obtém a exatidão necessária 
com um mínimo de complexidade. 

 

 
 

Como já afirmado, o mesmo raciocínio induz a optar pelo ho-
rizonte iluvial típico como o representante das camadas subsuper-
ficiais, restringindo as observações ao horizonte B, ou ao subhori-
zonte B2, quando subdividido, e, na ausência destes, ao subhori-
zonte mais próximo da conceituação do B ou ao suprajacente do 
horizonte C. 

Se a profundidade efetiva (4) tiver abrangido, total ou parcial-
mente, o horizonte C (solos Aluviais, Regossolos, Vertissolos e 
Areias), aplicar-se-ão os critérios seguintes: 
– nos Solos Aluviais, a estrutura de camada que abrange a pro-
fundidade 50,5 cm ou a mais profunda, se o solo não atingir esta 
profundidade efetiva; 
– nos Regossolos, por definição solos jovens, consequentemente 
de horizontização fraca, a estrutura do B, se for possível diferen-
ciá-lo e estiver incluído na profundidade efetiva. Caso contrário, 
proceder-se-á como se fosse Aluvial; 
– nos Vertissolos, a última camada ou horizonte componente da 
profundidade efetiva considerada; e 
– nos classificados como Areias (classificação brasileira), a ca-
mada que abrange os 50,5 cm de profundidade. Neste caso 
especial, considerar-se-á como estrutura de grão simples toda e 
qualquer estrutura descrita como fraca, pequena granular. Este 
último conceito também dever-se-á estender aos solos de textura 
leve e muito leve, no horizonte considerado. 

D) Capacidade de troca catiônica 

A capacidade de troca catiônica está intimamente relacionada 
com o comportamento coloidal dos solos que é exercido por suas 
frações argila e húmus da parte mineral e da orgânica, respecti-
vamente. 

A rigor, tem-se estabelecido que nem toda a fração argila é 
responsável por esta propriedade, mas, para efeitos práticos, 
pode-se assim considerar. Esta simplificação, por outro lado, é 
meramente formulativa, pois não influi na sua quantificação analí-
tica. 

Um problema de maior relevância advém do fato de se obte-
rem resultados, às vezes, significativamente diferentes segundo o 
método usado. Experiências neste sentido (PEARSON; ADAMS, 
1967, p.9 e segs.) têm demonstrado que determinações efetua-
das através de três métodos, no mesmo solo, têm resultado em 
valores bastante discordantes. Assim, por exemplo, as consegui-
das através do método BaCl2 - Trietanolamina, solução regulada 
a pH 8,2, foram invariavelmente superiores às obtidas pelo méto-
do NH4OAc a pH 7. Já os resultados obtidos com a aplicação de 
soluções salinas não reguladas (KCl) variam de acordo com o pH 
do solo, isto é, são maiores ou menores segundo o solo tenha 
sofrido calagem ou não. 

                                                           
4 Ver parágrafo pertinente 

Obviamente que também são obtidos resultados diferentes se 
há remoção prévia da matéria orgânica, pois seus colóides, como 
é sabido, apresentam capacidade de troca catiônica considera-
velmente mais alta que qualquer coloide inorgânico. 

Assim sendo, dever-se-á verificar se todos os dados analíti-
cos foram obtidos sob o mesmo método, ou sob métodos equiva-
lentes nos seus resultados. No entanto, frequentemente, é conve-
niente aproveitar todos os resultados disponíveis. Neste caso, é 
aconselhável o uso de fatores de ajuste para homogeneizar os 
resultados. 

Como já referido, o pH dos solos tem influência nos valores 
da capacidade de troca catiônica. No intuito de quantificar esta 
influência, têm-se feito medições em solos com teores de matéria 
orgânica de 0,7 a 15% (HELLING et al., 1964 apud PEARSON; 
ADAMS, 1967), fazendo oscilar seu pH entre 3 e 8. Os resultados 
variam de 3 a 6 miliequivalentes para os solos com menor capa-
cidade e de 23 a 48 para os de maior, havendo incremento lento 
até o pH 5,5 e rápido a partir deste ponto até o pH 8. 

As diferenças entre os solos são atribuídas tanto a variações 
no teor e no tipo de matéria orgânica, quanto a variações na 
mineralogia das argilas. O problema para o ajuste de valores, 
quando estes forem obtidos a pH diferentes, é discriminar a parte 
atribuível à matéria orgânica da parte atribuível à fração inorgâni-
ca, para, a seguir, fazer os cálculos correspondentes segundo os 
teores destes componentes. Isto, naturalmente, pode ser realiza-
do através da análise de alguns solos representativos, seguida da 
manipulação estatística de seus resultados, segundo métodos de 
correlação múltipla. 

No entanto, para efeitos práticos, poder-se-á considerar que 
as partes atribuídas às frações mencionadas, dentro da amplitude 
de variação normal do pH, estão dadas pelas equações: 
        Yc = – 59  +  51x 
        Ya =   30  + 4,4x 

onde: 
        Yc = capacidade de troca catiônica para cada 100 g de 

carbono orgânico 
        Ya = capacidade de troca catiônica para cada 100 g de argila 
         x   = pH 

A tabela será aplicada diretamente para a média ponderada 
dos primeiros 100 cm de profundidade ou para a profundidade 
efetiva quando esta for inferior. 

No caso dos solos classificados como Areias, é conveniente 
considerar os valores da capacidade de troca catiônica após 
correção para a matéria orgânica. Isto poderá ser feito diminuindo 
1,5 mE para cada 1 % de conteúdo de matéria orgânica. Esta 
recomendação é feita considerando que os solos assim classifi-
cados na área tropical apresentam, sob condições naturais, con-
teúdos de matéria orgânica comparativamente altos que, sob 
cultivos, se esgotam rapidamente, ao ponto de terem que ser 
abandonados se, após um ou dois ciclos de culturas anuais não 
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se seguir a implantação de uma cultura permanente adaptada a 
essas condições. Desta maneira, a consideração pura e simples 
desses valores poderá induzir a atribuir a essas áreas uma capa-
cidade que, na realidade não é permanente. Contudo, em cada 
caso, um exame específico deste problema poderá melhor definir 
se este procedimento é ou não o mais correto. Estas mesmas 
considerações são válidas para o caso dos solos Podzóis. 

Os pesos adotados para a ponderação desta característica 
pedológica são os seguintes: 
– igual ou menor a 2 miliequivalentes para cada 100 g de solo   3 
– entre 2 e 4 miliequivalentes ...................................................  5 
– entre 4 e 8 miliequivalentes ...................................................  6 
– entre 8 e 16 miliequivalentes .................................................  8 
– maior que 16 miliequivalentes ...............................................  9 

E) Bases trocáveis  

Refere-se à soma dos íons Ca++, Mg++, K+ e Na+, expressos em 
miliequivalentes para cada 100 g de solo. 

Do ponto de vista químico, pode ser admitida como uma me-
dida da fertilidade atual dos solos, pois é através do mecanismo 
de troca catiônica que se dá, em grande parte, a alimentação das 
plantas. A este respeito é conveniente lembrar que, embora cita-
dos apenas quatro cátions, na verdade estão sujeitos a este 
processo outros elementos de não menos importância. 

Para estabelecer os diferentes graus de restrição imputáveis 
a este fator, tem-se admitido, arbitrariamente, que um valor de 
soma de bases trocáveis de 16 mE/100 g de solo seria o mínimo 
admissível para um solo ser considerado como de grau de restri-
ção 001, se esta classificação dependesse apenas deste fator. 

Como quase todos os perfis estão subdivididos em horizontes 
e sub-horizontes, cujas somas de bases trocáveis diferem entre 
si, obter-se-á, de preferência, a média ponderada em relação às 
suas correspondentes espessuras e a observação limitar-se-á aos 
horizontes A e B ou aos primeiros 100 cm de profundidade, quan-
do esta for superior. 

Novamente os Regossolos, Vertissolos e solos Aluviais cons-
tituirão exceções quando a profundidade efetiva abranger total ou 
parcialmente o horizonte C que, sob estas circunstâncias, será 
considerado. 

Lembre-se que os horizontes extremamente salinos e/ou alca-
linos interrompem a profundidade efetiva e que, de modo geral, 
são, por assim dizer, casos especiais de riqueza de bases trocá-
veis. Por este motivo, dependendo da profundidade a que estes 
tipos de horizontes estão presentes, reconhecem-se três situa-
ções que, com os respectivos pesos adotados na ponderação da 
característica em foco, são as seguintes. 

I – Solos sem horizontes extremamente salinos e/ou alcalinos ao 
longo de todo perfil: 
– menos de 2 mE/100 g de solo ................................................   3 
– de 2 a 4 mE/100 g de solo .....................................................   5 
– de 4 a 8 mE/100 g de solo .....................................................   6 
– de 8 a 16 mE/100 g de solo ...................................................   8 
– mais de 16 mE/100 g de solo ..................................................  9 

II – Solos com horizontes salinos e/ou alcalinos após os primeiros 
100 cm de profundidade: 
– menos de 2 mE/100 g de solo ............................................ ...   1 
– de 2 a 4 mE/100 g de solo .....................................................   2 
– de 4 a 8 mE/100 g de solo ......................................................  3 
– de 8 a 16 mE/100 g de solo ...................................................   5 
– mais de 16 mE/100 g de solo .................................................  6 

III – Solos com horizontes salinos e/ou alcalinos nos primeiros 
100 cm de profundidade: 
– menos de 2 mE/100 g de solo ......................................... .......  1 
– de 2 a 4 mE/100 g de solo ......................................................  2 
– de 4 a 8 mE/100 g de solo ......................................................  3 
– mais de 8 mE/100 g de solo ..................................................... 5 

F) Profundidade efetiva 

Entende-se por profundidade efetiva, a profundidade até onde as 
raízes das plantas podem atingir. 

Como é facilmente compreensível, nem sempre toda a pro-
fundidade do solo pode ser considerada como efetiva. Na realida-
de, esta deveria ser determinada em cada caso, porém, conside-
rando o tipo e a escala de trabalho a ser realizado, este rigor na 
exatidão é perfeitamente dispensável. 

Assim, em trabalho de cunho regional, poder-se-á considerar 
como tal a abrangida pelos horizontes A e B. 

Este critério elimina sumariamente todo o horizonte C. No en-
tanto, dadas as características de algumas unidades de mapea-
mento dos estudos pedológicos básicos que são utilizados para a 
definição da capacidade de uso e alguns critérios empregados na 
sua elaboração, torna-se necessário tratar de forma especial 
alguns solos. 

Este é o caso, por exemplo, dos Aluviais, dos Regossolos, 
dos Vertissolos e dos Salino-Alcalinos. 

Nos primeiros, todos ou quase todos os horizontes  C podem 
e devem ser considerados como componentes da profundidade 
efetiva. 

Já no caso dos Regossolos e Vertissolos, é mister uma avali-
ação individualizada de cada perfil para definir se parte ou todo o 
horizonte C pode constituir a profundidade efetiva. 

Nos solos salinos e alcalinos, a profundidade efetiva conside-
rar-se-á interrompida por qualquer horizonte com relação Na+/T x 
100 igual ou superior a 15 e/ou condutividade elétrica superior a 
24 milimhos/cm. Da mesma maneira, todo horizonte Glei total-
mente desenvolvido também interrompe a profundidade sob 
consideração. 

Os pesos adotados, para cada uma das situações possíveis, 
são os seguintes: 
– nula ................................................................................... 0 
– bolsões com afloramento.................................................... 2 
– menos de 30 cm ................................................................. 3 
– 30 a 60 cm ......................................................................... 5 
– 60 a 90 cm ......................................................................... 6 
– 90  a 120 cm ....................................................................... 8 
– mais de 120 cm .................................................................. 9 

G) Textura e estrutura do horizonte superficial 

Praticamente o afirmado com respeito à textura e à estrutura do 
horizonte B (vide item 5.1.1.4.3 C) pode ser aplicado ao horizonte 
superficial. 

Naturalmente que, no caso especial de se apresentar um ho-
rizonte superficial orgânico, terá que se considerar se a tabela se 
ajusta ou não à situação específica e, em cada caso, adaptar-se-
á a solução mais recomendável. 

Não se trata apenas de definir se o percentual de matéria or-
gânica é ou não suficiente para caracterizar um horizonte orgâni-
co. Dever-se-á considerar sua espessura e os possíveis efeitos 
das operações normais do preparo do solo sobre ela. É também 
relevante inferir a qualidade da mesma, porém, em um mapea-
mento regional, as manchas sob estas condições são tão pouco 
expressivas que é preferível que qualquer preocupação adicional 
seja canalizada a um exame do caso, pois as generalizações 
pouco contribuiriam para a análise do problema. 

No caso específico dos solos classificados como Litólicos 
com horizonte A de textura areia, considerar-se-á como estrutura 
de grãos simples toda e qualquer estrutura descrita como fraca, 
pequena granular. 

A tabela de pesos a ser considerada é também a incluída pa-
ra o horizonte B (Fig. 5.7). 

H) Matéria orgânica  

Considerar-se-á unicamente a percentagem do horizonte A1. 
Quando estiver subdividido, determinar-se-á a média ponderada 
de seus componentes. 

Normalmente, este valor é calculado através dos percentuais 
de N ou C e faz parte dos resultados analíticos. A fim de evitar 
possíveis distorções com o emprego de um fator único, recomen-
da-se aplicar o seguinte critério: 
– quando a relação C/N for superior a 15, multiplicar o valor de N 

por 20; 
– quando a relação C/N estiver entre 9 e 15, multiplicar o valor de 

C por 1,72 ou o valor de N por 20, indiferentemente, e 
– quando a relação C/N for inferior a 9, multiplicar o valor de C por 

1,72. 
– Caso esteja ausente o horizonte A1, o critério será aplicado ao 
horizonte superficial presente. 

Os pesos adotados na ponderação desta característica são 
os seguintes: 
– menos de 1% .................................................................... 5 
– de 1 a 2% ......................................................................... 6 
– de 2 a 5% ......................................................................... 8 
– mais de 5% ....................................................................... 9 
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Em todos os casos em que a relação C/N for superior a 20, é 

conveniente diminuir os pesos citados em dois pontos. 
 
5.1.1.5 – Conceituação das classes, subclasses e séries do sis-
tema 

Observe-se que a sistemática proposta agrupa todas as resultan-
tes-de-interação, entes de capacidade considerados indivisíveis, 
em uma infinidade de unidades que, individualmente, comportam 
as que apresentam igual capacidade de influência sobre a produ-
ção e produtividade, quando submetidas ao mesmo sistema de 
manejo. 

Por sua vez, estas unidades são agrupadas em séries que 
reúnem as unidades que apresentam homogeneidade no que diz 
respeito ao grau de restrição dos fatores clima, relevo e solo, 
independentemente das características físico-químico-
morfológicas que interferem na determinação de sua capacidade. 

Similarmente, as séries são agrupadas em subclasses, e es-
tas em classes, de acordo com o tipo geral e o grau da máxima 
restrição, respectivamente. 

Desta maneira, segundo os objetivos, os recursos, o tempo, 
os dados e a cartografia básica disponíveis, o estudo poderá ser 
realizado com maior ou menor profundidade. Obviamente, o grau 
de abstração de suas generalizações não será o mesmo e, cor-
respondentemente, deverão ser aceitos com maiores ou menores 
restrições. 

Nos parágrafos seguintes, é oferecida a conceituação dos di-
ferentes componentes do sistema, com exceção das unidades 
que, por seu grande número teoricamente possível, não são 
incluídas. 
 
5.1.1.5.1 – Classe Plenater 

As resultantes-de-interação pertencentes a esta classe encon-
tram-se, do ponto de vista climatológico, em áreas onde o aten-
dimento efetivo da demanda hídrica atinge mais de 85% do valor 
total, expresso o primeiro pela média geométrica de sua precipita-
ção pluvial e de sua evapotranspiração real e o segundo  por sua 
evapotranspiração potencial. Adicionalmente, contam com um 
período de crescimento vegetativo ininterrupto de mais de 210 
dias, considerando um tempo de recorrência de cinco anos. 

Normalmente, fazem parte de superfícies estruturais tabula-
res, terraços e patamares, embora também sejam comuns sobre 
superfícies de acumulação fluviais e lacustres e, ainda, sobre 
formas erosivas tabulares e no topo de algumas formas convexas. 

Por definição, são planos com declividade sempre inferior a 
5%. 

Seus solos apresentam algumas variações, que são a base 
dos critérios usados para sua subdivisão em unidades. No entan-
to, pode-se caracterizá-los, em termos modais, da seguinte ma-
neira: 
– não são salinos (condutividade elétrica sempre inferior a 4 
mmhos/cm) nem alcalinos ao longo de todo o perfil; 
– têm boa capacidade de retenção de umidade com boa a mode-
radamente boa drenagem, refletindo-se nas cores de seus solos, 
que são uniformes ou apenas mosqueados na parte inferior do 
perfil; 
– o horizonte iluvial, bem como a camada superficial, apresenta 
texturas médias, e suas estruturas são granulares ou em blocos 
subangulares; 
– tanto sua fertilidade atual como a potencial, considerando a 
soma de bases trocáveis e a capacidade total de troca catiônica 
como medida dessas características, são altas. Com efeito, am-
bas são sempre superiores a 16 mE/100 g de solo. Contribui 
também para esta situação o alto conteúdo de matéria orgânica 
que atinge níveis superiores a 5% com relação carbono/nitrogênio 
inferior a 20; e 
– por outro lado, a profundidade efetiva é, frequentemente, supe-
rior a 120 cm, contribuindo ainda mais com a fertilidade natural, 
principalmente por sua influência na capacidade de retenção de 
umidade. 

As variações em torno da descrição modal que, como já afir-
mado, caracterizam as diferentes unidades, incluem: período de 
crescimento vegetativo reduzido até 180 dias; condutividade 
elétrica de até 8 mmhos/cm; drenagem acentuada; texturas mo-
deradamente pesadas ou moderadamente leves e suas corres-
pondentes estruturas; capacidade de troca e soma de bases de 

até 12 mE/100 g de solo; matéria orgânica superior a 1% e pro-
fundidade efetiva não inferior a 60 cm. 

A) Subclasse e série na Classe Plenater 

Por definição, as subclasses agrupam, dentro de uma classe, 
todos os elementos de interação que apresentam o mesmo tipo 
geral de condicionante dominante. 

Também por definição, a Classe Plenater exclui restrições 
que sejam suficientemente significativas a ponto de poderem ser 
reconhecidas subclasses. Consequentemente, não existem agru-
pamentos diferentes neste nível. 

Por outro lado, sendo a série uma categoria na qual todos os 
três tipos gerais de condicionantes são homogêneos, e excluindo 
a Classe Plenater qualquer diferenciação no âmbito de subclasse, 
só é possível a existência de uma série em que todos os seus 
tipos gerais de condicionantes se apresentam em nível pratica-
mente não restritivo. Esta série toma a denominação de Plenater 
111 e corresponde, em sua definição, ao conceito central de sua 
classe. 
 
5.1.1.5.2 – Classe Lavoter 

Climatologicamente, apresenta-se em áreas onde a média geo-
métrica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real repre-
senta não menos de 70% de sua correspondente evapotranspira-
ção potencial e, adicionalmente, contam com um período de 
crescimento vegetativo ininterrupto de pelo menos 180 dias, com 
um tempo de recorrência de cinco anos. 

No entanto, consideram-se, também, como pertencentes a 
esta classe, as áreas cuja média é superior a 115%. Neste caso, 
porém, constituem uma variação diferenciada em nível de uma 
subclasse especial, como explicitado na letra A deste mesmo 
subitem. 

Normalmente, faz parte dos mesmos tipos de unidades geo-
morfológicas da classe anterior, porém, com declividades de até 
15%. É, consequentemente, plenamente mecanizável. 

Como em todas as outras classes, suas resultantes-de-
interação apresentam variações pedológicas, porém sempre com 
expressão média de suas características físicas, químicas e 
morfológicas dentro da amplitude de variação admissível para a 
classe, isto é, índice pedológico entre 7,0 e 8,5. 

No entanto, em seu conceito central, seus solos podem ser 
caracterizados assim: apresentam ligeira ou nenhuma salinidade; 
são moderadamente ou bem drenados, com combinações de 
texturas moderadamente leves e moderadamente pesadas com 
estrutura granular, grumosa e em blocos angulares e subangula-
res; por outro lado, o conteúdo de bases trocáveis, bem como sua 
capacidade total de troca catiônica, são superiores a 12 mE/100 g 
de solo, sendo ainda considerados de boa fertilidade, mesmo 
situando-se na parte inferior desta faixa; são também moderada-
mente profundos, com mais de 90 cm de profundidade efetiva; e 
seu conteúdo de matéria orgânica é superior a 2%. 

O conceito central acima descrito, como já manifestado, com-
porta variações que, dentro das diferentes combinações dos tipos 
gerais de limitação (clima, relevo, solo), isto é, dentro de cada 
série, servem de critério para a identificação das unidades. Estas 
variações incluem: período de crescimento vegetativo reduzido 
até 150 dias; salinidade moderada; drenagem acentuada; texturas 
de moderadamente leves a moderadamente pesadas (e até 
pesadas no horizonte B), combinadas com estruturas que vão de 
granular até colunar moderada; capacidade de troca catiônica e 
soma de bases reduzidas até 8 mE/100 g de solo; profundidade 
efetiva de até 60 cm; e matéria orgânica inferior a 1%. 

Ocasionalmente podem registrar-se valores inferiores aos a-
notados, porém, são aceitos com muita reserva e, naturalmente, 
quando compensados por outras características que possibilitem 
o comportamento médio adequado à classe. 

A) Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Respeitando os limites impostos para a conceituação da classe, é 
possível diferenciar, nas resultantes-de-interação da Classe Lavo-
ter, sete agrupamentos de subclasse, segundo o tipo geral ou 
tipos gerais de condicionantes dominantes: Lavoter-por-clima, 
Lavoter-por-relevo, Lavoter-por-solo, Lavoter-por-clima/relevo, 
Lavoter-por-clima/solo, Lavoter-por-relevo/solo e Lavoter-por-
clima/relevo/solo. 

Note-se que as quatro subclasses que consideram a condi-
cionante clima englobam os componentes da classe que apresen-
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tam índice agroclimático superior a 70 e inferior a 85, independen-
temente das condições de relevo e solo. São, consequentemente, 
definidas em termos de deficiência de umidade em relação à 
disponibilidade teoricamente ótima para o desenvolvimento das 
plantas em geral. Há casos, porém, em que o mesmo grau de 
restrição dá-se por excesso do fator em consideração, apresen-
tando, assim, condições muito peculiares e, por isto, reconhece-
se também a variação Lavoter-por-clima e correlatas, extensíveis 
a todas as suas respectivas séries e unidades, quando o índice 
agroclimático é superior a 115. 

Sendo série o conjunto que, além de apresentar a homoge-
neidade exigida por suas respectivas classes e subclasses, tam-
bém se mostra homogêneo no que concerne ao grau de restrição 
de seus três tipos gerais, são possíveis sete séries na Classe 
Lavoter, pertencendo uma a cada subclasse, conforme relação 
apresentada na Tabela 5.VIII. 

 
TABELA 5.VIII 

Subclasses e séries na Classe Lavoter 

Subclasses  Séries 

Lavoter-por-clima 
Lavoter-por-relevo 
Lavoter-por-solo 
Lavoter-por-clima/relevo 
Lavoter-por-clima/solo 
Lavoter-por-relevo/solo 
Lavoter-por-clima/relevo/solo 

211 
121 
112 
221 
212 
122 
222 

 
5.1.1.5.3 – Classe Agriter 

Climatologicamente, encontra-se em áreas onde a média geomé-
trica da precipitação pluvial e da evapotranspiração real represen-
ta não menos de 55% de sua correspondente evapotranspiração 
potencial e, adicionalmente, conta com um período de crescimen-
to vegetativo ininterrupto de pelo menos 150 dias, considerando 
um tempo de recorrência de cinco anos. 

Do ponto de vista geomorfológico, pode fazer parte de todas 
as formas estruturais, das unidades tabulares e convexas, das 
formas de acumulação, porém, em todos os casos, quando as 
declividades são inferiores a 25%. Assim sendo, é mecanizável, 
embora nos casos extremos as máquinas trabalhem com certa 
dificuldade. 

Pedologicamente, as resultantes-de-interação da Classe Agri-
ter têm características físico-químico-morfológicas tais que a 
média geométrica de seus pesos, de acordo com a metodologia 
proposta, é superior a 5,5. 

Seus solos são, consequentemente, variados. Em termos de 
conceituação modal, podem ser descritos da maneira seguinte: 
não salinos a moderadamente salinos; condutividade elétrica de 
até 8 milimhos/cm; drenagem de ligeiramente lenta a acentuada-
mente rápida; textura de moderadamente leve até pesada, com-
binada com estrutura em blocos, prismática ou colunar moderada 
e granular; apresentam capacidade de troca catiônica, bem como 
soma de bases trocáveis, superior a 8 mE/100 g de solo, deno-
tando, com isto, regular a boa fertilidade potencial e atual; são 
moderadamente profundos a profundos; conteúdos de matéria 
orgânica normalmente superiores a 1%. 

Podem ser aceitas variações para menos dos valores acima 
descritos, desde que devidamente compensadas, de forma a 
manter a capacidade dentro dos limites estabelecidos para a 
classe. 

A) Subclasse e séries na Classe Agriter 

Reconhecem-se sete subclasses: Agriter-por-clima, Agriter-por-
relevo, Agriter-por-solo, Agriter-por-clima/relevo, Agriter-por-
clima/solo, Agriter-por-relevo/solo e Agriter-por-clima/relevo/solo. 

A combinação dos três tipos gerais de condicionantes: clima, 
relevo, solo, com seus respectivos graus de restrição possíveis 
neste nível , determina a ocorrência das 19 séries relacionadas na 
Tabela 5.IX. 

 
TABELA 5.IX 

Subclasses e séries na Classe Agriter 

Subclasses Séries 

Agriter-por-clima 311 
321 

312 
322 

Agriter-por-relevo 131 
231 

132 
232 

Agriter-por-solo 113 
213 

123 
223 

Agriter-por-clima/relevo 331 332 

Agriter-por-clima/solo 313 323 

Agriter-por-relevo/solo 133 233 

Agriter-por-clima/relevo/solo 333 

 
5.1.1.5.4 – Classe Mesater 

Do ponto de vista climático, os componentes desta classe se 
encontram em áreas onde a média geométrica da precipitação 
pluvial e da evapotranspiração real representa não menos de 40% 
do valor de sua correspondente evapotranspiração potencial e, 
adicionalmente, contam com um período de crescimento vegetati-
vo ininterrupto de pelo menos 120 dias, considerando um tempo 
de recorrência de cinco anos. 

Geomorfologicamente, fazem parte das unidades tabular, ter-
raço e patamar das formas estruturais e das tabulares, convexas 
e agudas, das formas erosivas, porém, restritas aos lugares onde 
a declividade é inferior a 40%. 

Suas características pedológicas são de tal natureza que seu 
correspondente índice, obtido segundo os critérios estabelecidos 
na metodologia, é igual ou superior a 4,0. 

Modalmente, seus atributos físicos, químicos e morfológicos 
variam na amplitude seguinte: não salinos a acentuadamente 
salinos; drenagem de acentuadamente lenta a acentuadamente 
rápida; todas as texturas, com exceção das muito leves, e prati-
camente todas as estruturas; tanto a capacidade de troca catiôni-
ca como a soma de bases trocáveis superior a 4 mE/100 g de 
solo; e profundidade efetiva não inferior a 30 cm. 

A) Subclasses e séries na Classe Mesater 

Como todas as outras classes, exceto a Plenater, esta também 
admite sete subclasses, segundo o tipo de condicionante domi-
nante presente: Mesater-por-clima, Mesater-por-relevo, Mesater-
por-solo, Mesater-por-clima/relevo, Mesater-por-clima/solo, Mesa-
ter-por-relevo/solo e Mesater-por-clima/relevo/solo. 

A Tabela 5.X mostra suas 37 séries, distribuídas segundo su-
as respectivas subclasses. 

 
TABELA 5.X 

Subclasses e séries na Classe Mesater 

Subclasses Séries 

Mesater-por-clima 411 
421 
431 

412 
422 
432 

413 
423 
433 

Mesater-por-relevo 141 
241 
341 

142 
242 
342 

143 
243 
343 

Mesater-por-solo 114 
214 
314 

124 
224 
324 

134 
234 
334 

Mesater-por-clima/relevo 441 442 443 

Mesater-por-clima/solo 414 424 434 

Mesater-por-relevo/solo 144 244 344 

Mesater-por-clima/relevo/solo 444 

 
5.1.1.5.5 – Classe Agroster 

Os componentes desta classe se encontram sob clima onde a 
relação percentual entre o atendimento efetivo, expresso pela 
média geométrica entre a precipitação pluvial e a evapotranspira-
ção potencial, é pelo menos de 25% e, adicionalmente, contam 
com um período de crescimento vegetativo ininterrupto de, no 
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mínimo, 90 dias, considerando um tempo de recorrência de cinco 
anos. 

Geomorfologicamente, fazem parte das mesmas unidades da 
classe anterior, porém com declividades de até 55%, além das 
planícies inundáveis, desde que respeitado o condicionamento do 
período vegetativo. 

O índice pedológico de seus componentes é igual ou superior 
a 2,5 e inclui ampla variedade de solos que, modalmente, apre-
sentam as seguintes características: condutividade elétrica de até 
16 milimhos/cm, podendo ser até fortemente salinos; drenagem 
de acentuadamente lenta a fortemente rápida; qualquer textura e 
estrutura, devendo ser feitas restrições à maciça e à laminar; 
capacidade total de troca catiônica, soma de bases trocáveis e 
conteúdo de matéria orgânica praticamente não restritivos e, 
finalmente, qualquer profundidade, desde que esta não possa ser 
definida como nula ou como de bolsões com afloramentos fre-
quentes. 

A) Subclasses e séries na Classe Agroster 

De acordo com a natureza do tipo geral de condicionante mais 
restritivo, são diferenciadas sete subclasses: Agroster-por-clima, 
Agroster-por-relevo, Agroster-por-solo, Agroster-por-clima/relevo, 
Agroster-por-clima/solo, Agroster-por-relevo/solo e Agroster-por-
clima/relevo/solo. 

Do total das séries da classe, 16 pertencem à subclasse A-
groster-por-clima, 16 à Agroster-por-relevo, 16 à Agroster-por-
solo, 4 à Agroster-por-clima/relevo, 4 à Agroster-por-clima/solo, 4 
à Agroster-por-relevo/solo, e 1 à Agroster-por-clima/relevo/solo 
conforme a Tabela 5.XI. 

 
TABELA 5.XI 

Subclasses e séries na Classe Agroster 

Subclasses Séries 

 

Agroster-por-clima 

511 
521 
531 
541 

512 
522 
532 
542 

513 
523 
533 
543 

514 
524 
534 
544 

 

Agroster-por-relevo 

151 
251 
351 
451 

152 
252 
352 
452 

153 
253 
353 
453 

154 
254 
354 
454 

 

Agroster-por-solo 

115 
215 
315 
415 

125 
225 
325 
425 

135 
235 
335 
435 

145 
245 
345 
445 

Agroster-por-clima/relevo 551 552 553 554 

Agroster-por-clima/solo 515 525 535 545 

Agroster-por-relevo/solo 155 255 355 455 

Agroster-por-clima/relevo/solo  555 

 

5.1.1.5.6 – Classe Silvater 

Climatologicamente, pode se apresentar sob praticamente qual-
quer tipo de clima, incluindo a faixa em que a média geométrica 
da precipitação pluvial com a evapotranspiração real representa 
menos de 25% de sua correspondente evapotranspiração poten-
cial, e as áreas onde o período de crescimento vegetativo ininter-
rupto é inferior a 80 dias, com tempo de recorrência de cinco 
anos. 

Da mesma maneira, do ponto de vista geomorfológico, suas 
unidades e respectivas amplitudes de declividade, dentre as que 
podem se apresentar, são muito variáveis, embora sejam típicas 
as formas agudas com declividades superiores a 55%, quando 
fazem parte de uma subclasse especial, como ver-se-á posteri-
ormente. 

Também pedologicamente, as características físico-químico-
morfológicas são as mais variadas, de forma que seu correspon-
dente índice pode ocupar qualquer lugar da amplitude de variação 
estabelecida metodologicamente, embora esta afirmativa seja 
meramente conceitual, pois na prática, são extremamente impro-

váveis solos de ótima qualidade sob climas e relevos extrema-
mente limitativos. 

A) Subclasses e séries na Classe Silvater 

Como em todas as outras classes, exceto a Plenater, também 
nesta são reconhecidas sete subclasses: Silvater-por-clima, 
Silvater-por-relevo, Silvater-por-solo, Silvater-por-clima/relevo, 
Silvater-por-clima/solo, Silvater-por-relevo/solo, Silvater-por-
clima/relevo/solo. 

As séries nesta classe, distribuídas de acordo com a subclas-
se a que pertencem, estão incluídas na Tabela 5.XII. 

 
TABELA 5.XII 

Subclasses e séries na Classe Silvater 

Subclasses Séries 

 
 

Silvater-por-clima 

611 
621 
631 
641 
651 

612 
622 
632 
642 
652 

613 
623 
633 
643 
653 

614 
624 
634 
644 
654 

615 
625 
635 
645 
655 

 
 

Silvater-por-relevo 

161 
261 
361 
461 
561 

162 
262 
362 
462 
562 

163 
263 
363 
463 
563 

164 
264 
364 
464 
564 

165 
265 
365 
465 
565 

 
 

Silvater-por-solo 

116 
216 
316 
416 
516 

126 
226 
326 
426 
526 

136 
236 
336 
436 
536 

146 
246 
346 
446 
546 

156 
256 
356 
456 
556 

Silvater-por-clima/relevo 661 662 663 664 665 

Silvater-por-clima/solo 616 626 636 646 656 

Silvater-por-relevo/solo 166 266 366 466 566 

Silvater-por-
clima/relevo/solo 

666 

 
Destaque-se que as correspondentes à Subclasse Silvater-

por-clima são improváveis no âmbito do território nacional. 
 
5.1.2 – CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES CONDICIONANTES 
 
5.1.2.1 – Aspectos gerais do clima 
 
5.1.2.1.1 – Material e métodos 

Com o objetivo de se chegar a uma classificação climática que 
atendesse às necessidades do mapeamento da capacidade de 
uso dos recursos naturais renováveis, no que tange às condicio-
nantes inerentes ao clima, utilizou-se uma série de dados, assim 
como diversos métodos de análise e processamento dos mes-
mos, cujas fontes estão citadas a seguir. 

Os dados referentes à precipitação pluviométrica foram cole-
tados através do Sistema de Informações Hidrológicas, do Depar-
tamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE, que 
inventaria todas as estações pluviométricas operadas por diver-
sas entidades oficiais e particulares. Selecionaram-se 249 esta-
ções que apresentavam períodos variáveis de observações, 
porém nunca inferiores a 10 anos consecutivos e representativos 
da realidade recente da distribuição das chuvas na área. A Figura 
5.8 posiciona as estações selecionadas dentro do espaço com-
preendido pelas folhas mapeadas. 

Os valores normais da temperatura média anual foram compi-
lados dos trabalhos de Machado (1950); Mota, Beirsdorf e Garcez 
(1971); Mira (1974); Ide et al. (1978); Maack (1968) e Nimer 
(1979), e utilizaram-se também os dados obtidos pelas estações 
do Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR e do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia – INEMET. Devido à pequena densidade dos 
valores de temperatura observados e objetivando um maior con-
trole da distribuição espacial do fenômeno, realizou-se o adensa-
mento de pontos por meio de estimativas baseadas em equações 
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de regressão calculadas por Ferreira et al. (1971 e 1974) e Pinto, 
Ortolani e Alfonsi (1971 e 1972).  

Os elementos do balanço hídrico foram determinados segun-
do o método de Thorntwaite (1948), compilado por Ribeiro e 
Gonçalves (1978), através de programa de computador desenvol-
vido pela Divisão de Informática do Projeto RADAMBRASIL, onde 

a capacidade de armazenamento de água no solo foi considerada 
de 125 mm. No entanto, os valores de evapotranspiração poten-
cial foram calculados pelo método de Penman, através das equa-
ções de regressão desenvolvidas por Oliveira, Mota e Silva (1978) 
que se encontram na Tabela 5.XIII. 

 

 
 

TABELA 5.XIII 
Equações de regressão para o cálculo das médias mensais e 

anuais da evapotranspiração potencial na Região Sul 

Período Equação de regressão 

Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

Ano 

Y = - 142,2657 + 0,1643 X2 + 0,0590 X3 

Y = -   94,7953 + 0,1206 X2 + 0,0495 X3 
Y =     12,4742 + 0,0521 X2 + 0,0280 X3 
Y =     72,1405 + 0,0103 X3 
Y =     75,1953  - 0,0141 X2  
Y =     61,0416  - 0,0137 X2 
Y =     72,2312  - 0,0171 X2 
Y =     55,5784 + 0,0220 X3 
Y =     74,3914 + 0,0196 X3 
Y =     32,2086 + 0,0387 X2 + 0,0321 X3 
Y = -   72,7987 + 0,1147 X2 + 0,0471 X3 
Y = - 124,0923 + 0,1554 X2 + 0,0582 X3 

Y =     72,8317 + 0,5637 X2 + 0,3515 X3 

 
Y = evapotranspiração potencial estimada em milímetros 
X1 = altitude em metros 
X2 = latitude em minutos 
X3 = distância mínima ao Oceano Atlântico em quilômetros 

Fonte: Oliveira, Mota e Silva (1978) 
 

A série de dados, levantados ou gerados, permitiu a elabora-
ção dos cartogramas de isoietas, de isotermas, de excedente 
hídrico e deficiência hídrica, bem como o cálculo dos índices 
agroclimáticos e seu mapeamento segundo o método explicitado 
no item 5.1.1.4.1. Após passarem por controle de campo e serem 
ajustados topográfica e altimetricamente pelo Mapa Geomorfoló-
gico, elaborado pela Divisão de Geomorfologia do Projeto 
RADAMBRASIL, e pela correspondente Carta do Brasil ao Milio-
nésimo, editada pelo IBGE, estes cartogramas foram reduzidos 
através de fotocópias até a escala final de publicação. A análise e 
descrição de cada um deles será feita dentro dos itens específi-
cos que se seguem. 
 
5.1.2.1.2 – Precipitação pluviométrica 

Os totais médios anuais da precipitação pluviométrica apresen-
tam uma distribuição espacial bastante diversificada como de-
monstra a Figura 5.9. Porém, pode-se notar uma certa comparti-
mentação nesta distribuição, visto que são identificadas áreas 
que se individualizam pelo caráter homogêneo de seus totais 
pluviométricos. 
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A primeira área que se destaca é a do litoral, ao norte de Jo-
inville (SC), onde os totais anuais excedem 2.000 mm, chegando 
até mais de 3.000 mm em pontos isolados da escarpa da Serra 
do Mar. Desta área para o interior, verifica-se um acentuado 
decréscimo nas precipitações, e esboça-se uma larga faixa no 
sentido norte-sul, balizada por duas isoietas de valor igual a 1.600 
mm. Dentro dela individualizam-se bolsões com precipitação 
média anual inferior a 1.400 mm, ao passo que para oeste há 
novo incremento na pluviometria, observando-se valores superio-
res a 1.600 mm, com exceção de pequenos setores nos extremos 
noroeste e sudoeste. Ao redor de Palmas (PR) e Xanxerê (SC) 
configura-se uma grande área onde os totais ultrapassam 2.000 
mm anuais. 

A análise dos totais pluviométricos mensais, relativos às 249 
estações selecionadas, mostrou que as chuvas se distribuem por 
todos os meses do ano e, quase sempre, com valores mensais 
superiores a 60 mm. Isto demonstra que na maior parte da área 
não se identificam nítidos períodos secos ou chuvosos, mas 
apenas meses com maiores ou menores totais pluviométricos. As 
Figuras 5.10 e 5.11 corroboram esta constatação pois explicitam 
a distribuição temporal da pluviometria através do agrupamento 
dos meses mais e menos chuvosos. Nelas verifica-se que, com 
exceção da faixa litorânea, onde as concentrações mensais má-
ximas e mínimas coincidem respectivamente com o verão e o 
inverno, os maiores períodos de concentração englobam apenas 
dois meses consecutivos. 
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A ordem em que os meses estão grafados nos cartogramas 
não significa uma ordenação crescente ou decrescente dos valo-
res normais correspondentes a cada um deles. Mesmo tendo-se 
adotado como critério a seleção de, ao menos, três meses com 
valores extremos, em alguns casos não foi possível o agrupamen-
to de mais que dois meses comuns.  
 
5.1.2.1.3 – Temperatura 

De acordo com a Figura 5.12, verifica-se que a temperatura mé-
dia anual apresenta uma distribuição especial condicionada prin-
cipalmente ao fator altitude, ou seja, às diferentes superfícies de 
relevo, e secundariamente aos efeitos da latitude, da maritimida-
de e da continentalidade. Deste modo, as temperaturas médias 
superiores a 18ºC ocorrem nas superfícies altimetricamente mais 
baixas que coincidem com a faixa litorânea, os setores setentrio-
nais e os baixos cursos das bacias hidrográficas que se dirigem 
tanto para o mar quanto para o interior do continente. 

 

 
 

Por outro lado, médias térmicas inferiores ao valor de 18ºC 
estão distribuídas pelo setor centro-sul da Folha SG.22 Curitiba. 
Nesta área estão posicionadas superfícies de relevo que se des-
tacam por possuírem elevadas altimetrias, onde são observados 
valores médios inferiores a 16ºC, como por exemplo em Palmas 
(PR), Fraiburgo (SC), Campos Novos (SC) e Lages (SC). 

Ainda quanto ao fator térmico, é importante ressaltar a oscila-
ção diária da temperatura, principalmente as fortes quedas do 
termômetro durante as noites de céu limpo e fraca umidade que 
sucedem a passagem de uma frente fria. Tal fato tem como 
resultado a ocorrência das geadas, fenômeno bastante comum na 
área mapeada, porém de maior ou menor intensidade conforme o 
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grau de influência que os fatores latitude, maritimidade e relevo 
exercem sobre sua distribuição. 

Assim, observando-se o mapa de média anual de ocorrência 
de geada da Região Sul (NIMER, 1979, p. 247), verifica-se que, 
na baixada litorânea, em função do efeito regulador do oceano, o 
índice médio de ocorrência diária de geada não excede mais de 
um dia durante o ano, ao passo que se registram de 10 a 15 dias 
de geada nas áreas interiorizadas, situadas pouco acima do nível 
do mar. Da mesma forma, o relevo, através das altitudes diferen-
ciadas das regiões geomorfológicas, comanda sensíveis varia-
ções na distribuição da ocorrência média de geada, que segue a 
mesma tendência observada para a temperatura média anual. 
Deste modo, superfícies planálticas elevadas, como as de Palmas 
(PR) e Lages (SC), apresentam, em média, mais de 30 dias de 
geada por ano. 

Quanto à frequência do fenômeno das geadas, verifica-se 
maior concentração nos meses de inverno, porém é bastante 
frequente sua ocorrência no final do outono e início da primavera. 
No entanto, as áreas mais elevadas se sujeitam a este fenômeno 
desde abril até novembro. No verão, a incidência das geadas é 
muito rara, porém já foi observada em Palmas (PR), que se situa 
a mais de 1.000 m de altitude. 
 
5.1.2.1.4 – Balanço hídrico 

O balanço hídrico representa o confronto entre as necessidades 
hídricas das plantas em geral e a chuva que realmente se verifica 
em determinada área. A evapotranspiração potencial indica a 
necessidade de água por unidade de área, ou seja, a chuva teori-
camente necessária para manter a vegetação verde e turgescente 
durante o ano. 
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A partir dos valores de evapotranspiração potencial e da plu-

viometria é possível a realização do cálculo do balanço hídrico, 
conforme o método anteriormente citado. Os resultados obtidos 
permitem a compreensão das relações de umidade em uma 
determinada área, indicando a existência, ou não, de excedentes 
e deficiências hídricas que interfiram no desenvolvimento normal 
do ciclo vegetativo das plantas. 

No caso da Folha SG.22 Curitiba, parte da Folha SG.21 A-
sunción e Folha SG.23 Iguape, foram verificados apenas exce-
dentes hídricos, como ilustram as Figuras 5.13 e 5.14 através do 
posicionamento espacial e temporal deste elemento. 
 
5.1.2.1.5 – Graus de restrição inerentes ao clima 

Com base nos elementos resultantes do cálculo do balanço hídri-
co, isto é: precipitação, evapotranspiração potencial, e, aplicando-

se a fórmula contida no item 5.1.1.4.1, são definidos índices 
agroclimáticos que, devidamente enquadrados nos intervalos de 
classe contidos na Tabela 5.III, permitem a delimitação de man-
chas agroclimáticas portadoras de diferentes graus de restrição 
do fator clima. 

O Mapa de Condicionantes Inerentes ao Clima, encartado a-
baixo do Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais 
Renováveis (em anexo), permite visualizar a distribuição destes 
graus de restrição através do espaço compreendido pelas folhas 
mapeadas. Verifica-se apenas a ocorrência do grau de restrição 
100 e do 200 (por excesso de umidade), cujas estações e parâ-
metros climáticos representativos estão contidos nas Tabelas 
5.XIV e 5.XV. 
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TABELA 5.XIV 
Estações e parâmetros climáticos representativos das séries com grau de restrição 100 

Evapotranspiração Excedente hídrico anual  

Nome da estação 

 

Município / Estado 
Número 

de Locali-
zação 

Altitude 
(m) 

Índice 
Agrocli-
mático 

(%) 

Pluviometria 
total média 
anual (mm) 

Tempera-
tura 

média 
anual (ºC) 

Potencial 
(mm) 

Real 
(mm) 

Total 
(mm) 

Distribuição (meses) 

Caçador 
Cerro Azul 
Engenheiro Maia 
Florianópolis 
Foz do Iguaçu 
Guaíra 
Lages 
Matos Costa 
Nova Bremen 
Painel 
Passo Caru 
Ponte do Rio Antinhas 
Porto Amazonas 
Porto Lucena 
Pouso Redondo 
Presidente Getúlio 
Ribeira 
Rio do Sul 
Serra do Ribeira 
Trombudo Central 
Turvo 
Uruguai 
Videira 
Vila Canoas 
Votuverava 

Caçador - SC 
Cerro Azul - PR 
Itaberá - SP 
Florianópolis - SC 
Foz do Iguaçu - PR 
Guaíra - PR 
Lages - SC 
Matos Costa - SC 
Ibirama - SC 
Lages - SC 
São José do Cerrito - SC 
Curitibanos - SC 
Porto Amazonas - PR 
Porto Lucena - RS 
Pouso Redondo - SC 
Presidente Getúlio - SC 
Ribeira - SP 
Rio do Sul - SC 
Ribeira - SP 
Trombudo Central - SC 
Cerro Azul - PR 
Piratuba - SC 
Videira - SC 
Lages - SC 
Rio Branco do Sul - PR 

167 
048 
024 
204 
147 
001 
226 
165 
210 
227 
223 
219 
118 
248 
216 
211 
044 
215 
038 
218 
047 
233 
228 
225 
089 

920 
270 
680 
34 

100 
231 
937 

1.200 
250 

1.180 
700 
850 
800 
100 
360 
250 
160 
350 
180 
350 
400 
450 
750 
900 
950 

112 
110 
110 
114 

 111* 
112 
115 
115 
111 
115 
114 
115 

 115* 
112 
114 
103 
115 
114 
115 
115 
103 

 114* 
110 

 115* 
115 

1.343 
1.165 
1.129 
1.332 
1.402 
1.367 
1.429 
1.397 
1.258 
1.406 
1.404 
1.416 
1.303 
1.509 
1.369 
1.143 
1.249 
1.334 
1.243 
1.379 
1.013 
1.445 
1.316 
1.407 
1.280 

15.8 
20.0 
18.7 
20.3 
20.8 
21.5 
15.5 
14.7 
19.0 
14.3 
16.5 
16.3 
17.5 
20.3 
18.5 
19.0 
21.5 
18.5 
21.5 
18.5 
20.3 
18.8 
16.5 
15.8 
17.3 

1.062 
956 
940 

1.016 
1.138 
1.087 
1.075 
1.056 
1.027 
1.072 
1.083 
1.065 

989 
1.199 
1.045 
1.077 

948 
1.032 

946 
1.039 

956 
1.105 
1.086 
1.061 

960 

1.062 
956 
940 

1.016 
1.138 
1.087 
1.075 
1.056 
1.027 
1.072 
1.083 
1.065 

989 
1.199 
1.045 
1.077 

948 
1.032 

946 
1.039 

956 
1.105 
1.086 
1.061 

960 

281 
209 
189 
316 
264 
280 
354 
341 
231 
334 
321 
351 
314 
310 
324 
66 

301 
302 
297 
340 
57 

340 
230 
346 
320 

Março a outubro 
Janeiro a março; junho e julho; setembro e outubro 
Junho e julho; outubro a março 
Janeiro a outubro 
Maio a outubro 
Abril a fevereiro 
Março a outubro 
Fevereiro a outubro 
Março; maio a outubro 
Março a outubro 
Março a outubro 
Abril a outubro 
Maio a outubro; dezembro a março 
Junho a outubro 
Fevereiro a outubro 
Agosto a outubro 
Dezembro a outubro 
Fevereiro e março; maio a outubro 
Dezembro a outubro 
Fevereiro a outubro 
Fevereiro; junho e julho; setembro e outubro 
Abril a outubro 
Maio a outubro 
Fevereiro e março; maio a outubro 
Dezembro a outubro 

 
* - Índice agroclimático não considerado para efeito de mapeamento 

 
 
 
 

TABELA 5.XV 
Estações e parâmetros climáticos representativos das séries com grau de restrição 200 definido por excesso de umidade 

Evapotranspiração Excedente hídrico anual 

Nome da Estação Município/Estado 

Núme-
ro da 
Loca-
liza-
ção 

Altitude   
(m) 

Índice 
Agro-
climá-

tico  
(%) 

Pluvio-
metria 
total 

média 
anual  
(mm) 

Tem-
pera-
tura 

média 
anual  
(ºC) 

Potencial   
(mm) 

Real 
(mm) 

Total 
(mm) Distribuição (meses) 

Acampamento do Turvo 
Águas do Verê 
Ampére 
Ana Dias 
Anita Garibaldi 
Apiaí 
Apiúna 
Araçaíba 
Ariri 
Arrozeira 
Bairro Alto 
Bairro Barra do Azeite 
Bairro Cerrado 
Bairro dos Pinheiros 
Bairro Gritador 
Bairro Igrejinha 
Bairro Iporanga 
Bairro Pariquara 
Bairro Serrote 
Balsa do Santana 
Balsa Pinhalzinho 
Banhado Grande 
Barra do Areado 
Barra do Braço 
Barra do Capinzal 
Barra do Ribeirão da Serra 
Barra do Ribeirão Raposo Tavares 
Barracão 
Bateias de baixo 
Benedito Novo 
Blumenau 
Brusque 
Camboriú 
Campina da Alegria 
Campina do Simão 
Campina do Taquaral 
Campos Novos 
Capão Bonito 
Capela do Porto 

Barra do Turvo -SP 
Verê - PR 
Ampére - PR 
Itariri - SP 
Anita Garibaldi - SC 
Apiaí - SP 
Indaial - SC 
Apiaí - SP 
Cananéia - SP 
Rio dos Cedros - SC 
Antonina - PR 
Jacupiranga - /SP 
Capão Bonito - SP 
Guapiara - SP 
Ribeira - SP 
Itariri - SP 
Juquiá - SP 
Pariquera-Açu - SP 
Registro - SP 
Verê - PR 
Cruz Machado/PR 
Apiaí - SP 
Eldorado - SP 
Eldorado - SP 
Pariquera-Açu - SP 
Sete Barras - SP 
Barbosa Ferraz - PR 
Barracão - PR 
Campo Alegre - SC 
Benedito Novo - SC 
Blumenau - SC 
Brusque - SC 
Camboriú - SC 
Ponte Serrada - SC 
Guarapuava - PR 
São José dos Pinhais - PR 
Campos Novos - SC 
Capão Bonito - SP 
Juquiá/SP 

051 
139 
144 
064 
238 
035 
198 
034 
091 
189 
092 
049 
027 
030 
037 
067 
054 
077 
070 
145 
130 
033 
045 
043 
076 
062 
013 
152 
176 
190 
192 
200 
197 
169 
123 
103 
232 
026 
057 

750 
460 
520 
20 

900 
920 
93 

1.000 
7 

80 
120 
80 

640 
750 
740 
75 

100 
30 
52 

450 
840 
860 
110 
420 
30 

120 
330 
835 
820 
90 
20 
30 
8 

950 
960 
910 
946 
720 
40 

144 
127 
129 
151 
125 
123 
117 
118 
169 
124 
157 
127 
116 
122 
123 
144 
145 
130 
137 
127 
128 
130 
129 
138 
128 
152 
129 
133 
131 
121 
123 
128 
122 
126 
135 
117 
123 
119 
125 

1.939 
1.751 
1.852 
2.043 
1.714 
1.420 
1.408 
1.304 
2.667 
1.538 
2.339 
1.498 
1.245 
1.380 
1.427 
1.867 
1.906 
1.554 
1.727 
1.755 
1.727 
1.578 
1.556 
1.768 
1.500 
2.116 
1.695 
1.985 
1.696 
1.478 
1.516 
1.639 
1.472 
1.740 
1.892 
1.316 
1.638 
1.305 
1.427 

17.7 
20.1 
18.4 
21.6 
15.8 
17.2 
19.8 
16.6 
21.5 
19.8 
20.5 
21.6 
19.1 
18.1 
18.1 
21.6 
21.8 
21.7 
21.7 
18.7 
16.8 
17.5 
21.8 
21.0 
21.7 
21.8 
21.1 
16.6 
15.8 
19.8 
20.3 
20.0 
19.6 
15.5 
17.3 
16.5 
15.5 
18.7 
21.8 

938 
1.091 
1.114 

901 
1.091 

941 
1.027 

938 
930 

1.006 
948 
927 
922 
930 
946 
904 
911 
917 
916 

1.093 
1.049 

933 
931 
929 
918 
918 

1.017 
1.127 

984 
1.010 
1.006 
1.006 

996 
1.090 
1.036 

968 
1.091 

926 
911 

938 
1.091 
1.114 

901 
1.091 

941 
1.027 

938 
930 

1.006 
948 
927 
922 
930 
946 
904 
911 
917 
916 

1.093 
1.049 

933 
931 
929 
918 
918 

1.017 
1.127 

984 
1.010 
1.006 
1.006 

996 
1.090 
1.036 

968 
1.091 

926 
911 

1.001 
660 
738 

1.142 
623 
479 
381 
366 

1.737 
532 

1.391 
571 
323 
450 
431 
938 
995 
637 
811 
662 
678 
645 
625 
829 
582 

1.198 
678 
858 
712 
468 
590 
633 
476 
650 
856 
328 
547 
379 
516 

Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a novembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a outubro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Setembro a julho 
Junho e julho; outubro a março 
Maio a julho; setembro a março 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Setembro a julho 
Janeiro a dezembro 
Maio a março 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a outubro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Setembro a julho 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Maio a outubro; dezembro a maio 
Fevereiro a outubro 
Outubro; dezembro a julho 
Setembro a julho 

Capinzal 
Caratuva 
Cascavel 
Castro 
Céu Azul 
Chapecó 
Colônia Augusto Loureiro 
Colônia Vitória 
Concórdia 
Corbélia 
Corupá 
Curitiba 
Descalvado 
Divisa 
Divisa de Anitápolis 
Doutor Pedrinho 
Eldorado 
Encruzilhada I 
Erexim 
Estação Experimental Florestal 
Fazenda Boa Esperança 
Fazenda Canha 
Fazenda Escalvado 
Fazenda Formosa 
Fazenda Maracana 
Fazenda Morrote 
Fazenda Pettena 
Fazendinha 

Capinzal/SC 
Campo Largo/PR 
Cascavel/PR 
Castro/PR 
Céu Azul/PR 
Chapecó/SC 
Bituruna/PR 
Guarapuava/PR 
Concórdia/SC 
Corbélia/PR 
Corupá/SC 
Curitiba/PR 
Iporanga/SP 
São Mateus do Sul/PR 
Anitápolis/SC 
Benedito Novo/SC 
Eldorado/SP 
Lages/SC 
Erexim/RS 
Teixeira Soares/PR 
Major Gercino/SC 
Jacupiranga/SP 
Juquiá/SP 
Iguape/SP 
União da Vitória/PR 
Iguape/SP 
Miracatu/SP 
São José dos Pinhais/PR 

231 
097 
012 
023 
133 
241 
161 
128 
230 
011 
180 
094 
040 
171 
209 
185 
036 
222 
236 
116 
201 
081 
065 
079 
157 
072 
059 
102 

447 
956 
750 
990 
670 
560 
850 

1.160 
530 
682 
150 
906 
180 
770 
400 
250 
80 

860 
700 
860 
380 
70 
25 
6 

850 
25 
60 

910 

116 
121 
131 
123 
129 
129 
127 
130 
125 
127 
134 
117 
121 
120 
127 
120 
123 
118 
125 
123 
123 
142 
133 
142 
131 
175 
133 
124 

1.468 
1.431 
1.872 
1.488 
1.856 
1.860 
1.683 
1.758 
1.740 
1.733 
1.776 
1.317 
1.369 
1.468 
1.700 
1.451 
1.402 
1.478 
1.746 
1.526 
1.545 
1.863 
1.612 
1.855 
1.777 
2.777 
1.601 
1.480 

18.0 
16.8 
18.2 
16.0 
18.7 
17.5 
16.6 
15.9 
17.8 
18.5 
19.5 
16.6 
21.2 
17.0 
18.3 
19.0 
21.8 
16.0 
17.5 
17.5 
18.3 
21.7 
21.7 
21.7 
16.7 
21.7 
21.7 
16.5 

1.100 
975 

1.086 
976 

1.116 
1.120 
1.051 
1.039 
1.109 
1.076 

994 
964 
938 

1.017 
1.046 
1010 
923 

1.062 
1.118 
1.006 
1.022 

922 
914 
916 

1.041 
907 
908 
964 

1.100 
975 

1.086 
976 

1.116 
1.120 
1.051 
1.039 
1.109 
1.076 

994 
964 
938 

1.017 
1.046 
1.010 

923 
1.062 
1.118 
1.006 
1.022 

922 
914 
916 

1.041 
907 
908 
964 

368 
450 
786 
512 
740 
740 
632 
719 
631 
657 
762 
353 
431 
451 
654 
441 
479 
416 
628 
520 
523 
941 
698 
939 
736 

1.870 
693 
516 

Março a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Junho a março 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a outubro 
Setembro a julho 
Janeiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Setembro a julho 
Janeiro a dezembro 
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Fluviópolis 
Freguesia Velha 
Garcia 
Garcia 
Gaspar 
Guamiranga 
Guaramirim 
Guaraniaçú 
Guarapuava 
Guaraqueçaba 
Guariçana 
Ibirama 
Iguape 
Ilhota 
Indaial 
Iraí 
Irineópolis 
Itanhaém 

São Mateus do Sul/PR 
Capão Bonito/SP 
Angelina/SC 
Blumenau/SC 
Gaspar/SC 
Araquari/SC 
Guaramirim/SC 
Guaraniaçú/PR 
Guarapuava/PR 
Guaraqueçaba/PR 
São José dos Pinhais/PR 
Ibirama/SC 
Iguape/SP 
Ilhota/SC 
Indaial/SC 
Iraí/RS 
Irineópolis/SC 
Itanhaém/SP 

170 
031 
203 
196 
195 
183 
181 
132 
126 
093 
104 
212 
080 
194 
193 
242 
174 
058 

780 
690 
240 
40 
11 
20 
40 

894 
950 

2 
800 
151 

4 
10 
60 

227 
782 

3 

122 
116 
123 
126 
127 
143 
139 
132 
129 
172 
158 
118 
139 
121 
120 
124 
121 
148 

1.526 
1.243 
1.544 
1.593 
1.611 
2.015 
1.900 
1.870 
1.712 
2.776 
2.424 
1.434 
1.767 
1.471 
1.444 
1.738 
1.525 
1.949 

17.1 
18.7 
19.0 
19.9 
20.3 
20.5 
20.5 
17.5 
16.6 
21.2 
17.0 
19.5 
21.7 
20.3 
19.8 
20.2 
16.3 
21.4 

1.024 
925 

1.022 
1.008 
1.003 

986 
986 

1.068 
1.034 

939 
965 

1.025 
915 
997 

1.010 
1.138 
1.036 

892 

1.024 
925 

1.022 
1.008 
1.003 

986 
986 

1.068 
1.034 

939 
965 

1.025 
915 
997 

1.010 
1.138 
1.036 

892 

502 
316 
522 
585 
608 

1.029 
914 
802 
678 

1.837 
1.450 

409 
852 
474 
434 
600 
489 

1.057 

Janeiro a dezembro 
Maio a julho; outubro a março 
Dezembro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a outubro 
Fevereiro a outubro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a dezembro 

Itaoca 
Itapeúra 
Itapeca 
Itapitingui 
Itaqui 
Itararé 
Itoupava Central 
Ituporanga 
Ivaiporã 
Jacupiranga 
Jangada 
Joaçaba 
Joinville 
Jurumirim 
Laranjeiras do Sul 
Leópolis 
Linha Cesson 
Lomba Alta 
Luiz Alves 
Mallet 
Major Gercino 
Mamborê 
Mananciais da Serra 
Marcelino Ramos 
Marechal Cândido Rondon 
Mariápolis 
Marquinho 
Marumbi 
Matelândia 
Matinhos 
Moinho Caçador 
Mongaguá 
Monte Alegre 
Moreira Sales 
Morretes 
Morro Redondo 
Neise central 
Paim Filho 
Palmas 
Palmeira das Missões 
Palmital 
Palmitos 
Palotina 
Paranaguá 

Apiaí/SP 
Eldorado/SP 
Araquari/SC 
Cananéia/SP 
Campo Largo/PR 
Itararé/SP 
Blumenau/SC 
Ituporanga/SC 
Ivaiporã/PR 
Jacupiranga/SP 
General Carneiro/PR 
Joaçaba/SC 
Joinville/SC 
Registro/SP 
Laranjeiras do Sul/PR 
Inácio Martins/PR 
Constantina/RS 
Alfredo Wagner/SC 
Luiz Alves/SC 
Mallet/PR 
Major Gercino/SC 
Mamborê/PR 
Piraquara/PR 
Marcelino Ramos/RS 
Marechal Cândido Rondon/PR 
Mariápolis/PR 
Guarapuava/PR 
Morretes/PR 
Matelândia/PR 
Matinhos/PR 
Vitorino/PR 
Mongaguá/SP 
São Valentin/RS 
Moreira Sales/PR 
Morretes/PR 
Cananéia/SP 
Indaial/SC 
Paim Filho/RS 
Palmas/PR 
Palmeira das Missões/RS 
Palmital/PR 
Palmitos/SC 
Palotina/PR 
Paranaguá/PR 

039 
042 
184 
084 
117 
028 
187 
220 
014 
046 
164 
229 
179 
074 
125 
129 
243 
205 
186 
120 
202 
008 
099 
234 
004 
154 
124 
100 
135 
105 
153 
055 
235 
006 
098 
087 
199 
237 
166 
245 
018 
240 
007 
101 

180 
100 
15 
7 

956 
740 
76 

370 
650 
52 

800 
600 

6 
10 

887 
960 
400 
550 
100 
835 
100 
750 

1040 
460 
400 
850 
840 
80 

535 
2 

710 
5 

800 
440 

8 
40 

200 
819 

1160 
634 
840 
350 
335 

9 

118 
125 
136 
157 
124 
121 
125 
119 
132 
123 
124 
118 
142 
126 
128 
134 
123 
122 
130 
117 
125 
128 
147 
122 
125 
130 
132 
141 
126 
161 
129 
163 
131 
123 
139 
159 
120 
127 
149 
127 
131 
128 
119 
138 

1.309 
1.439 
1.820 
2.287 
1.498 
1.388 
1.565 
1.475 
1.750 
1.402 
1.611 
1.526 
1.964 
1.461 
1.752 
1.866 
1.726 
1.547 
1.675 
1.401 
1.581 
1.697 
2.074 
1.661 
1.694 
1.848 
1.819 
1.892 
1.751 
2.463 
1.834 
2.366 
1.915 
1.596 
1.841 
2.370 
1.470 
1.780 
2.425 
1.856 
1.790 
1.862 
1.533 
1.812 

21.2 
21.8 
20.5 
21.7 
16.9 
18.4 
19.8 
18.5 
19.6 
22.1 
17.0 
17.3 
20.6 
21.7 
17.0 
16.8 
18.7 
17.6 
19.8 
16.8 
19.8 
18.7 
16.3 
18.8 
20.3 
16.4 
17.8 
20.0 
18.9 
21.1 
17.2 
21.4 
17.0 
20.6 
20.5 
20.5 
19.3 
17.0 
15.4 
18.4 
17.8 
18.5 
21.2 
20.8 

945 
925 
981 
924 
977 
948 

1.000 
1.040 
1.011 

926 
1.056 
1.093 

977 
913 

1.063 
1.032 
1.139 
1.044 

993 
1.026 
1.019 
1.041 
.958 
1108 

1.092 
1.097 
1.051 

958 
1.111 

952 
1.100 

891 
1.124 
1.049 

955 
932 

1.018 
1.107 
1.093 
1.151 
1.043 
1.134 
1.080 

946 

945 
925 
981 
924 
977 
948 

1.000 
1.040 
1.011 

926 
1.056 
1.093 

977 
913 

1.063 
1.032 
1.139 
1.044 

993 
1.026 
1.019 
1.041 

958 
1.108 
1.092 
1.097 
1.051 

958 
1.111 

952 
1.100 

891 
1.124 
1.049 

955 
932 

1.018 
1.107 
1.093 
1.151 
1.043 
1.134 
1.080 

946 

364 
514 
839 

1.363 
521 
440 
565 
435 
739 
476 
555 
433 
987 
548 
689 
834 
587 
503 
682 
379 
562 
696 

1.116 
553 
602 
751 
768 
934 
640 

1.511 
734 

1.475 
791 
547 
886 

1.438 
452 
673 

1.332 
705 
747 
728 
453 
866 

Maio a março 
Setembro a julho 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Maio a março 
Janeiro a dezembro 
Fevereiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Setembro a julho 
Janeiro a dezembro 
Março a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Fevereiro a novembro 
Janeiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Fevereiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Abril a fevereiro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Dezembro a outubro 
Fevereiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 

Pariquara-Açu 
Parque Nacional do Iguaçu 
Passo Marombas 
Passo Nova Erexim 
Pedra Branca do Araraquara 
Pedra do Largo 
Pedrinhas 
Pedro do Toledo 
Pérola do Oeste 
Peruíbe 
Piraquara 
Pitanga 
Planalto 
Poço Fundo 
Pomerode 
Ponta Grossa 
Ponte Alta 
Ponte Alta do Norte 
Ponte do Vitorino 
Porto 2 
Porto Cubatão 
Porto M Gonçalves 
Porto Paiquerê 
Porto Palmeirinha 
Porto Vitória 
Porto Indígena do Ivaí 
Povoamento 
Praia Grande 
Quedas do Iguaçu 
Realeza 
Registro 
Ribeirão Branco 
Ribeirão do Salto 
Rio Bonito 
Rio Claro do Sul 
Rio da Paz 
Rio da Várzea dos Lima 
Rio do Júlio 
Rio dos Patos 
Rio Jaraguá 
Rio Negro 
Rio Pardinho 
Rio Preto do Sul 
Roça Nova 
Sabaúna 

Pariquara-Açu/SP 
Foz do Iguaçu/PR 
Curitibanos/SC 
Nova Erexim/SC 
Guaratuba/PR 
Miracatu/SP 
Cananéia/SP 
Pedro do Toledo/SP 
Pérola do Oeste/PR 
Peruíbe/SP 
Piraquara/PR 
Pitanga/PR 
Planalto/PR 
Santo Amaro da Imperatriz/SC 
Pomerode/SC 
Ponta Grossa/PR 
Ponte Alta/SC 
Curitibanos/SC 
Pato Branco/PR 
Nova Aurora/PR 
Cananéia/SP 
Marechal Cândido Rondon/PR 
Laranjeiras do Sul/PR 
Coronel Vivida/PR 
Porto Vitória/PR 
Manoel Ribas/PR 
Anitápolis/SC 
Campina Grande do Sul/PR 
Quedas do Iguaçu/PR 
Realeza/PR 
Registro/SP 
Ribeirão Branco/SP 
Jacupiranga/SP 
Lages/SC 
Mallet/PR 
Cascavel/PR 
Quitandinha/PR 
Joinville/SC 
Prudentópolis/PR 
Jaraguá do Sul/SC 
Rio Negro/PR 
Barra do Turvo/PR 
Mafra/SC 
Piraquara/PR 
Iguape/SP 

078 
148 
217 
156 
109 
053 
083 
060 
142 
066 
095 
016 
138 
206 
188 
112 
221 
214 
151 
010 
085 
003 
131 
150 
160 
015 
208 
090 
136 
140 
073 
032 
050 
224 
122 
134 
108 
178 
113 
182 
172 
088 
173 
096 
082 

40 
100 
750 
300 
150 
715 
10 
50 

420 
6 

900 
960 
403 
200 
75 

869 
800 
850 
550 
285 
10 

150 
405 
500 
975 
790 
490 
800 
550 
480 
30 

873 
170 
900 
760 
828 
810 
680 
690 
30 

780 
700 
780 
950 

5 

127 
116 
116 
124 
170 
143 
155 
131 
127 
155 
117 
126 
126 
124 
129 
122 
116 
117 
129 
122 
149 
118 
124 
129 
126 
133 
123 
116 
128 
128 
125 
124 
134 
118 
121 
130 
118 
139 
120 
135 
117 
138 
118 
131 
149 

1.484 
1.536 
1.446 
1.741 
2.786 
1.859 
2.202 
1.540 
1.805 
2.164 
1.325 
1.642 
1.760 
1.588 
1.677 
1.475 
1.444 
1.462 
1.817 
1.588 
2.047 
1.526 
1.623 
1.819 
1.668 
1.806 
1.572 
1.271 
1.779 
1.819 
1.423 
1.438 
1.668 
1.469 
1.493 
1.841 
1.357 
1.904 
1.448 
1.803 
1.360 
1.792 
1.401 
1.650 
2.029 

21.7 
20.7 
16.8 
18.8 
20.1 
18.7 
21.7 
21.7 
18.9 
21.6 
17.0 
17.8 
19.5 
19.3 
20.0 
17.5 
16.3 
16.3 
18.1 
20.8 
21.7 
21.5 
19.9 
18.4 
16.0 
17.5 
18.1 
18.0 
19.9 
18.0 
21.7 
18.1 
21.5 
15.8 
17.3 
17.8 
17.0 
16.8 
18.5 
20.5 
17.0 
18.1 
16.5 
16.8 
21.7 

919 
1.137 
1.074 
1.128 

969 
904 
919 
903 

1.120 
900 
960 

1.027 
1.113 
1.027 
1.001 

984 
1.068 
1.060 
1.095 
1.060 

923 
1.098 
1.058 
1.089 
1.047 
1.018 
1.046 

952 
1.081 
1.111 

916 
935 
926 

1.058 
1.023 
1.086 

982 
985 

1.010 
988 

1.000 
942 

1.000 
959 
919 

919 
1.137 
1.074 
1.128 

969 
904 
919 
903 

1.120 
900 
960 

1.027 
1.113 
1.027 
1.001 

984 
1.068 
1.060 
1.095 
1.060 

923 
1.098 
1.058 
1.089 
1.047 
1.018 
1.046 

952 
1.081 
1.111 

916 
935 
926 

1.058 
1.023 
1.086 

982 
985 

1010 
988 

1000 
942 

1000 
959 
919 

565 
399 
372 
613 

1.817 
955 

1.283 
637 
685 

1.264 
365 
615 
647 
561 
676 
491 
376 
402 
722 
528 

1.124 
428 
565 
730 
621 
788 
526 
319 
698 
708 
507 
503 
742 
411 
470 
755 
375 
919 
438 
815 
360 
850 
401 
691 

1.110 

Janeiro a dezembro 
Março a outubro 
Fevereiro a outubro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Setembro a julho 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Setembro a julho 
Fevereiro a novembro 
Fevereiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Fevereiro a novembro 
Maio a fevereiro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a outubro 
Maio a outubro; dez. a março 
Janeiro a dezembro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Maio a março 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Maio a outubro; dez. a março 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Maio a outubro; dez. a março 
Janeiro a dezembro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 

Salto Baraca 
Salto Canoinhas 
Salto Cataratas 
Salto Claudelino 
Salto do Cedro 
Salto do Lontra 
Salto do Vau 
Salto Mauá 
Sananduva 

Tijucas do Sul/PR 
Papanduva/SC 
Foz do Iguaçu/PR 
Clevelândia/PR 
Juquiá/SP 
Salto do Lontra/PR 
Cruz Machado/PR 
Telêmaco Borba/PR 
Sananduva/RS 

107 
175 
149 
163 
068 
141 
158 
020 
239 

920 
785 
152 
800 
300 
552 
800 
550 
740 

124 
125 
119 
142 
162 
125 
125 
118 
128 

1.502 
1.593 
1.617 
2.189 
2.397 
1.714 
1.645 
1.374 
1.834 

16.6 
16.3 
20.6 
16.7 
21.2 
18.2 
16.8 
21.3 
16.9 

978 
1.024 
1.135 
1.086 

912 
1.105 
1.046 

982 
1.111 

978 
1.024 
1.135 
1.086 

912 
1.105 
1.046 

982 
1.111 

524 
569 
482 

1.103 
1.485 

609 
599 
392 
723 

Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a novembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
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Santa Clara 
Santa Cruz 
Santa Helena 
Santa Izabel do Oeste 
Santa Maria 
Santa Rosa 
Santo Augusto 
São Bento 
São Francisco do Sul 
São Mateus do Sul 
São Miguel do Iguaçu 
Sarandi 
Saudades 
Sete Barras 
Sítio Alambari 
Sítio Botelhinho 
Sítio Cooperativa 
Sítio Ipanema 
Sítio Ouro Leve 
Sumidouro 
Taió 
Taquaral 
Telêmaco Borba 
Tereza Cristina 
Terra Roxa do Oeste 
Tibaji 
Timbó 
União da Vitória 
Usina Assis Chateaubriand 
Usina Bituruna 
Usina Júlio Mesquita 
Usina Juquiá 
Usina Manoel Ribas 
Usina Pitangui 

Bom Retiro/SC 
Ponta Grossa/PR 
Santa Helena/PR 
Santa Izabel do Oeste/PR 
Pitanga/PR 
Santa Rosa/RS 
Santo Augusto/RS 
Lapa/PR 
São Francisco do Sul/SC 
São Mateus do Sul/PR 
São Miguel do Iguaçu/PR 
Sarandi/RS 
Saudades/SC 
Sete Barras/SP 
Sete Barras/SP 
Iguape/SP 
Itariri/SP 
Cananéia/SP 
Eldorado/SP 
Ponta Grossa/PR 
Taió/SC 
São Miguel do Arcanjo/SP 
Telêmaco Borba/PR 
Cândido de Abreu/PR 
Terra Roxa do Oeste/PR 
Tibaji/PR 
Timbó/SC 
União da Vitória/PR 
Assis Chateaubriand/PR 
Bituruna/PR 
Dois Vizinhos/PR 
Juquiá/SP 
Palmeira/PR 
Ponta Grossa/PR 

207 
114 
005 
143 
019 
249 
244 
121 
177 
119 
146 
246 
155 
071 
069 
075 
061 
086 
041 
111 
213 
056 
021 
017 
002 
022 
191 
162 
009 
159 
137 
063 
115 
110 

900 
760 
250 
480 
950 
360 
520 
750 
10 

760 
307 
460 
300 
40 
30 
8 

50 
10 

180 
860 
360 
860 
750 
550 
360 
750 
70 

750 
350 

1000 
400 
20 

800 
850 

124 
121 
121 
127 
129 
121 
121 
117 
139 
116 
121 
122 
124 
127 
134 
185 
127 
158 
127 
120 
117 
131 
118 
125 
118 
122 
124 
121 
124 
128 
125 
138 
118 
122 

1.611 
1.445 
1.619 
1.793 
1.732 
1.724 
1.696 
1.373 
1.880 
1.370 
1.631 
1.708 
1.738 
1.488 
1.661 
3.085 
1.454 
2.314 
1.507 
1.404 
1.436 
1.575 
1.370 
1.575 
1.503 
1.465 
1.548 
1.531 
1.641 
1.743 
1.708 
1.727 
1.375 
1.454 

15.8 
17.1 
20.6 
18.0 
17.3 
19.0 
18.2 
17.3 
20.6 
17.5 
19.9 
18.5 
18.5 
21.7 
21.8 
21.7 
21.6 
21.6 
21.3 
17.8 
18.5 
18.0 
18.7 
18.2 
21.1 
18.7 
19.8 
17.0 
20.6 
16.0 
20.3 
21.7 
17.3 
17.8 

1.053 
989 

1.111 
1.111 
1.033 
1.184 
1.163 

996 
970 

1.011 
1.120 
1.140 
1.132 

921 
922 
906 
902 
926 
928 
982 

1.044 
917 
984 

1.009 
1.085 

982 
1.009 
1.046 
1.074 
1.059 
1.093 

913 
985 
982 

1.053 
989 

1.111 
1.111 
1.033 
1.184 
1.163 

996 
970 

1.011 
1.120 
1.140 
1.132 

921 
922 
906 
902 
926 
928 
982 

1.044 
917 
984 

1.009 
1.085 

982 
1.009 
1.046 
1.074 
1.059 
1.093 

913 
985 
982 

558 
456 
508 
682 
699 
540 
533 
377 
910 
359 
511 
568 
606 
567 
739 

2.179 
552 

1.388 
579 
422 
392 
658 
386 
565 
418 
483 
539 
485 
567 
684 
615 
814 
390 
472 

Dezembro a outubro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Abril a outubro 
Abril a outubro 
Janeiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a outubro 
Janeiro a novembro 
Março a outubro 
Janeiro a outubro 
Setembro a julho 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Setembro a julho 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Dezembro a outubro 
Janeiro a outubro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 

Usina Rio Cavernoso 
Usina Santa Maria 
Usina Santa Rosa 
Usina São José 
Usina Turvinho 
Vossoroca 
Xanxerê 

Laranjeiras do Sul/PR 
Itapeva/SP 
Santa Rosa/RS 
Itapeva/SP 
São Miguel Arcanjo/SP 
São José dos Pinhais/PR 
Xanxerê/SC 

127 
025 
247 
029 
052 
106 
168 

600 
725 
250 
720 
700 

1.020 
841 

128 
116 
118 
119 
120 
126 
148 

1.725 
1.245 
1.648 
1.319 
1.331 
1.547 
2.431 

18.5 
18.7 
19.9 
18.7 
18.7 
16.1 
16.0 

1.061 
933 

1.180 
939 
917 
969 

1.104 

1.061 
933 

1.180 
939 
917 
969 

1.104 

664 
312 
468 
380 
414 
578 

1.327 

Janeiro a dezembro 
Maio a julho; outubro a março 
Maio a outubro 
Maio a julho; setembro a março 
Maio a julho; outubro a março 
Janeiro a dezembro 
Janeiro a dezembro 
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O grau de restrição 100 corresponde aos índices agroclimáti-
cos compreendidos entre 85 e 115% e restringe-se a pequenas 
manchas isoladas que se posicionam nas cabeceiras dos rios 
Caveiras (área de Lages, SC), do Peixe (área de Caçador, SC), 
Itajaí do Norte (área de Presidente Getúlio, SC) e Ribeira (a norte 
de Curitiba, PR); nos baixos cursos do rio Itajaí do Oeste ( a oeste 
de Rio do Sul, SC) e Uruguai (área de Porto Lucena, RS); no 
litoral, a sul da ilha de Santa Catarina (inclusive esta); e na faixa 
setentrional, ao longo do paralelo 24ºS. 

Por outro lado, o grau de restrição 200 (por excesso de umi-
dade), representado por um asterisco (*) no dígito corresponden-
te, abrange os índices maiores que 115% e domina a maior parte 
da área. Isto indica que, em termos médios, as folhas analisadas 
estão situadas climática e preferencialmente em áreas onde o 
atendimento efetivo da demanda hídrica, ou seja, a média geomé-
trica da precipitação e da evapotranspiração real atinge mais de 
115% do valor total, expresso pela evapotranspiração potencial. 
Em outras palavras, as precipitações pluviométricas excedem as 
necessidades hídricas das plantas, criando por vezes condições 
de umidade que se refletem tanto no mecanismo fisiológico da 
planta como na criação de ambiente propício à proliferação de 
pragas e agentes fitopatológicos. 
 
5.1.2.2 – Aspectos gerais do relevo 

A declividade, como principal fator dentro do tipo geral de condi-
cionante relevo, foi obtida através das cartas topográficas nas 
escalas 1:50 000 e 1:100 000. Delimitaram-se as áreas homogê-
neas segundo as suas feições com o recurso dos mosaicos de 
imagem de radar na escala 1:250 000, definindo-se para cada 
uma dessas áreas um grau de restrição do relevo de acordo com 
a declividade média encontrada na carta topográfica, obedecendo 
os intervalos de classe estabelecidos na Tabela 5.IV. 

De posse das informações de campo, procedeu-se a reinterpre-
tação da declividade, passando-se em seguida para o contorno 
definitivo das áreas de mesmo grau de restrição do relevo, fazen-
do-se então o ajuste com a interpretação da Divisão de Pedologia 
deste Projeto. 

Com esta avaliação, constata-se que, na Folha SG.22 Curiti-
ba, parte da Folha SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape, os 
terrenos mais propícios às atividades agrárias (graus de restrição 
do relevo 010, 020 e 030), cuja mecanização é possível, predomi-
nam em extensão (55% do total da área mapeada) sobre os 
terrenos de declividade mais acentuada, como pode ser observa-
do no Mapa de Condicionantes Inerentes ao Relevo, encartado no 
Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis, 
em envelope anexo. 

As áreas de relevo plano, declividades inferiores a 5%, grau 
de restrição 010, favorecem plenamente a mecanização agrícola 
com a adoção de práticas simples de conservação. Apresentam 
pouca significância em termos de extensão (7,8%), encontrando-
se principalmente nos modelados de acumulação e nas Regiões 
Geomorfológicas Planícies Costeiras, Planaltos do Alto Rio Para-
ná, Patamar Oriental da Bacia do Paraná e Escarpas e Reversos 
da Serra do Mar (no Planalto de Curitiba mais especificamente). 

O maior percentual de terras foi definido no grau de restrição 
020, declividades entre 5% e 15%. Embora seus 28,3% da área 
total se apresentem dispersos por toda a área mapeada, encon-
tram-se principalmente nas Regiões Geomorfológicas Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná, Planalto das Missões, Planaltos do 
Alto Rio Paraná, Planalto das Araucárias, Planalto Centro-Oriental 
de Santa Catarina e Escarpas e Reversos da Serra do Mar (Pla-
nalto de Curitiba mais especificamente). Os terrenos aqui incluí-
dos são mecanizáveis, exigindo, porém, práticas moderadas de 
conservação para impedir o carreamento do solo. 

Áreas com grau de restrição 030, declividades entre 15% e 
25%, ocupam 19,6% do total mapeado e se acham igualmente 
dispersas, concentrando-se mais nas Regiões Geomorfológicas 
Planalto das Araucárias, Patamar Oriental da Bacia do Paraná e 
Planaltos do Alto Rio Paraná. A utilização de implementos agríco-
las mecanizados ainda é possível nessas áreas, se observadas 
as práticas conservacionistas de proteção do solo de modo inten-
sivo. 

Com grau de restrição 040, com declividades entre 25% e 
40%, foram identificadas largas porções do Planalto das Araucá-
rias. Contudo, áreas com este grau de restrição têm ainda pre-
sença marcante em outras regiões geomorfológicas como na 
Depressão do Leste Catarinense, nas Colinas Costeiras (no Baixo 

Ribeira do Iguape), no Planalto de Paranapiacaba, no Planalto 
Centro-Oriental de Santa Catarina e nas Escarpas e Reversos da 
Serra do Mar, perfazendo ao todo 17,4% do total do mapa. A 
declividade desses terrenos já passa a impedir a motomecaniza-
ção na agricultura, mas é perfeitamente possível a utilização de 
implementos de tração animal, desde que utilizadas técnicas que 
evitem ou minimizem os efeitos erosivos das águas. 

Nas áreas com grau de restrição 050, com declividades entre 
40 e 50%, os tratos culturais são realizados com dificuldades, em 
função da inclinação do terreno, e a susceptibilidade à erosão é 
muito grande, exigindo por isso práticas especiais. Foram locali-
zadas áreas nas Regiões Geomorfológicas Planalto das Araucá-
rias, Planalto de Paranapiacaba e Serras do Leste Catarinense. 
Em termos de extensão, 13,8% da área mapeada foram classifi-
cados nesse grau de restrição. 

Com grau de restrição do relevo 060, com declividades acima 
de 55%, fica marcada claramente a passagem do litoral para o 
interior, caracterizando assim as Regiões Geomorfológicas Serras 
do Leste Catarinense, Planalto Centro-Oriental de Santa Catarina, 
Planalto de Paranapiacaba e Escarpas e Reversos da Serra do 
Mar, ocorrendo também com certa relevância no Planalto das 
Araucárias. Esses terrenos, 13,1% da área total do mapa, se 
prestam ainda às atividades econômicas como a silvicultura, não 
devendo, porém, ser utilizados quando apresentarem declividades 
muito fortes, preservando-se nesses casos a vegetação nativa 
para que seja mantido o equilíbrio das encostas.  
 
5.1.2.3 – Aspectos gerais do solo 

Para se avaliarem os graus de restrição referentes à condicionan-
te solo, foram utilizadas as delimitações cartográficas das unida-
des de solo e as descrições e análises dos perfis do Levantamen-
to Exploratório de Solos da Divisão de Pedologia (vide 3 – Pedo-
logia), bem como alguns perfis de outras fontes (Tab. 5.XVI e Fig. 
5.15). 
 

TABELA 5.XVI 
Identificação dos perfis de solos utilizados de outras fontes 

Número 
do perfil 

Classificação 
do solo 

 
Fonte 

3 
16 
26 
93 

142 

RHa 
LRd 
LEe 
PVd 
Rd 

EMBRAPA - SNLCS, 1980 
EMBRAPA - CPP     , 1975 
EMBRAPA - SNLCS, 1984 
EMBRAPA - SNLCS, 1984 
EMBRAPA - SNLCS, 1984 

 
 

Cada unidade de solo foi avaliada através da ponderação das 
análises físico-químico-morfológicas dos perfis, resultando o 
Mapa de Condicionantes Inerentes ao Solo (encarte), sendo este, 
juntamente com os Mapas de Condicionantes Inerentes ao Clima 
e Relevo (encarte), material básico para elaboração do Mapa de 
Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis. 

As unidades de mapeamento de solo geralmente são consti-
tuídas por associações de solos e, nesses casos, foi avaliado o 
perfil do principal componente (dominante) para a determinação 
do seu grau de restrição e consequente definição das característi-
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cas pedológicas mais limitativas ao uso agrícola. Entretanto, os 
outros solos da associação, às vezes de fertilidade mais elevada, 
assumem grande importância para o pequeno proprietário agríco-
la que os usa intensamente. 

Através da avaliação das características morfológicas, físicas 
e químicas, encontraram-se para o solo todos os graus de restri-
ção preconizados pela metodologia utilizada (item 5.1.1.4.3), com 
exceção do grau de restrição 001. O grau de restrição 003 foi o 
que predominou na área em estudo (62,7%), seguido do grau de 
restrição 002 (31,0%), significando que a maioria dos solos da 
área em estudo são potencialmente propícios à agricultura. Entre-
tanto, levando-se em consideração as propriedades pedológicas, 
o clima e o relevo, cada área requer técnicas e manejos diferenci-
ados, segundo as suas necessidades e exigências culturais. 

As áreas com graus de restrição 004, 005 e 006, que ocupam 
menores porções (4,8%, 1,2% e 0,3%, respectivamente), são 
representadas por solos de baixa fertilidade até solos inviáveis 
para qualquer exploração agrícola. 

A maioria das unidades de capacidade de uso apresenta em 
sua legenda duas letras que simbolizam as características físico-
químico-morfológicas mais limitativas ao uso agrícola de seu solo. 
Entretanto, algumas unidades apresentam somente uma letra 
porque existe uma diferença superior a dois pontos na pondera-
ção dos parâmetros utilizados para definir as características mais 
restritivas ao uso do solo (item 5.1.1.3.1-H). 

A área em estudo está 90% mapeada com grau de restrição 
200 por excesso de umidade. Os excedentes hídricos são, na 
maioria, eliminados através da percolação ou do escoamento 
superficial. Em ambos os casos, há empobrecimento do solo. 
Através da percolação, é lixiviada grande quantidade de cálcio e 
menor proporção de magnésio, tornando os solos ácidos. Reduzi-
damente, também se perde o fósforo, o potássio e os demais 
nutrientes. No escoamento superficial, as águas carreiam a parte 
superior do solo, levando consigo a porção mais fina, que contém 
o teor mais elevado dos elementos nutritivos. Além disso, a erosi-
vidade das águas acelera a erodibilidade dos solos, principalmen-
te dos situados em relevo acidentado, dos que se encontram 
desprovidos de cobertura vegetal e daqueles que possuem dife-
rença textural abrupta do horizonte A para o horizonte B. 

Apesar da dominância expressiva do clima com grau de res-
trição 200 por excesso de umidade, isso não significa que sempre 
haja água disponível para as plantas. Por exemplo, nos solos de 
baixa capacidade de campo, pequenos períodos de estiagem 
podem prejudicar o crescimento e o desempenho das funções 
normais das plantas, pela deficiência de água. Por outro lado, 

solos situados em relevo plano ou de baixada podem, temporari-
amente, sofrer inundações, ou ainda solos de textura muito pesa-
da no horizonte superficial podem permanecer saturados de água, 
provocando insuficiência de aeração do solo. Isso prejudica não 
só as atividades normais das plantas, como também reduz e pode 
impedir as atividades favoráveis das bactérias e, ainda, estimular 
modificações bioquímicas adversas. 

Grande parte dos solos foi classificada com o caráter álico, 
significando que apresentam saturação com alumínio superior a 
50%. Esse alumínio trocável presente nos solos ácidos constitui 
fator desfavorável ao desenvolvimento e à produção da maioria 
das espécies vegetais, porque impede o abastecimento das 
plantas em fósforo, cálcio e potássio, e, ao mesmo tempo, favo-
rece o manganês, que atinge proporções tóxicas às plantas. 

Portanto, nesses solos álicos, há necessidade de insolubizar 
o alumínio trocável, seja através de calagem ou da adição de 
materiais orgânicos ao solo. Esses dois métodos tiram o alumínio 
da forma iônica, eliminando sua ação prejudicial na morfofisiolo-
gia das plantas. Por enquanto, a adição de calcário é ainda consi-
derada o método mais eficaz pelo seu efeito prolongado, visto que 
os efeitos da incorporação de materiais orgânicos ao solo é tem-
porária, devendo ser feita anualmente (BLOOM; MCBRIDE; 
WEAVER, 1979). Entretanto, nos solos com elevado poder tam-
pão, os resíduos orgânicos são os mais indicados. 

Como a potencialidade agrícola está estreitamente relaciona-
da às propriedades pedológicas, estas podem ser favoráveis ou 
limitantes à utilização agrícola. Na área em estudo, os solos 
apresentam-se com significativa variação, encontrando-se solos 
com limitações de ordem física, mas compensados pela alta 
fertilidade química (Cambissolo eutrófico e Litólico eutrófico); 
solos com boas condições físicas, mas limitados pelas químicas 
(Latossolos), e ainda solos que possuem simultaneamente limita-
ções físicas e químicas (Areias Quartzozas) 

Além das oito características pedológicas consideradas para 
definir os graus de restrição das condicionantes inerentes ao solo, 
também se levou em consideração a presença de cascalho, 
pedregosidade e/ou rochosidade. Quando o solo apresenta uma 
ou duas dessas características, o dígito correspondente à condi-
cionante solo recebe um sinal (º). Na área em estudo, 32,4% dos 
solos são portadores de cascalho, pedregosidade e/ou rochosida-
de. 

Os solos com pedregosidade predominam sobejamente sobre 
os solos com cascalho, com rochosidade e sobre os que apresen-
tam cascalho e pedregosidade simultaneamente (Fig. 5.16). 
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Os solos com pedregosidade localizam-se preferencialmente 
da porção central para o oeste das folhas, ocupando extensas 
áreas da Região Geomorfológica Planalto das Araucárias e, com 
menor significância, áreas da Região Geomorfológica Escarpas e 
Reversos da Serra do Mar. 

Essa caracterização física é notada em alguns solos classifi-
cados taxonomicamente como Litólicos, Cambissolos e Terra 
Roxa. A determinação da quantidade e distribuição da pedregosi-
dade no solo é fundamental para se avaliar a maior ou menor 
facilidade para o trabalho do maquinário agrícola. Também é 
importante conhecer a composição mineralógica dessa fração 
grosseira, pois dessa forma ter-se-á condições de avaliar não só 
o desgaste dos implementos agrícolas, como também as proprie-
dades relacionadas com a conservação de umidade, infiltração de 
água, controle de erosão e ainda o desenvolvimento do sistema 
radicular das plantas. A partir desses dados poder-se-á com 
segurança definir o melhor uso para as áreas com pedregosidade.  

Os solos com cascalho situam-se na porção sudeste e nor-
deste da folha, em áreas das Regiões Geomorfológicas Serra do 
Leste Catarinense e Planalto de Paranapiacaba e, em menores 
proporções, na Unidade Geomorfológica Planalto de Curitiba. A 
presença de cascalho é uma das características de alguns solos 
classificados como Podzólicos Vermelho-Amarelo álicos, e o uso 
dessas áreas está em função das demais características pedoló-
gicas e do relevo, pois o cascalho não impede a mecanização. 

As áreas com rochosidade se encontram no centro e sul das 
folhas em porções da Região Geomorfológica Planalto das Arau-
cárias, em modelados de relevo que variam de plano (grau de 
restrição 010) a montanhoso (grau de restrição 060). O solo é 
representado exclusivamente pelo Cambissolo Bruno Húmico 
álico e, quando a quantidade de exposições rochosas for signifi-
cativa a ponto de impedir a utilização de maquinário agrícola, é 
aconselhável o uso com pastagens ou com certas culturas arbus-
tivas que não exigem plantios frequentes. No caso das áreas 
muito declivosas, é imperativo deixá-las para conservação e 
preservação da flora e fauna. 

Nas áreas onde, simultaneamente, ocorre cascalho e pedre-
gosidade, os solos são Litólicos e o relevo é montanhoso e es-
carpado (grau de restrição 060). Localizam-se em porções da 
Região Geomorfológica Planalto das Araucárias e não são ade-
quadas para qualquer tipo de cultivo. Também devem permane-
cer para proteção e abrigo da flora e fauna silvestre. 

Em resumo, a ação conjunta dos fatores climáticos a das ca-
racterísticas físico-químicas e geomorfológicas do ambiente é que 
determina a capacidade de uso. Entretanto, as técnicas conser-
vacionistas, a insolubilização do alumínio, a correção da acidez, a 
adubação de manutenção e de correção de fertilidade são funda-
mentais à conservação do solo e expandem, consideravelmente, 
o aproveitamento agrícola das terras. 
 
5.1.3 – LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE 

DE USO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS  

De posse das avaliações dos três fatores condicionantes – clima, 
relevo e solo – passou-se à classificação das áreas, definindo-se 
a capacidade de uso de cada uma delas pela justaposição dos 
três graus de restrição correspondentes, gerando-se assim o 
Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis, 
que se encontra no envelope em anexo. 

Com isso, foram levantadas 56 diferentes séries que, conside-
rando-se as características mais restritivas dos seus solos, foram 
subdivididas em 160 unidades. Ao se agrupar cada série pelo seu 
grau de restrição mais elevado, mais limitativo, obtiveram-se 
cinco classes, dentre as seis preconizadas pela metodologia, as 
quais, por sua vez, foram subdivididas em 14 subclasses, consi-
derando-se o fator ou fatores condicionantes mais limitativos. 

As classes, primeiro nível hierárquico, encontram-se distribuí-
das uniformemente por toda a área mapeada, exceção feita à 
Classe Lavoter, que não aparece no litoral, e à Classe Silvater, 
que se concentra a leste nas escarpas dos planaltos (Fig. 5.17). A 
Classe Plenater não foi identificada porque nenhuma área reuniu 
condições ideais, com grau de restrição 1 (um), simultaneamente, 
para todos os três fatores condicionantes. 
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Com relação à extensão, a Classe Agriter predomina sobre as 
outras, tendo sido definida em 40% da área total. As outras clas-
ses têm extensões aproximadas entre si, contudo a Classe Lavo-
ter apresenta a menor extensão dentre todas. – 12% da área total 
(Tab. 5.XVII). 

 
TABELA 5.XVII 

Níveis hierárquicos da Folha SG.22 Curitiba, parte da Folha 
SG.21 Asunción e Folha SG.23 Iguape 

 
Classe 

 
Subclasse 

Área 
(km2) 

Percentual 
(%) 

Plenater  -  - - 

 
 
Lavoter 

Lavoter-por-solo 
Lavoter-por-clima/solo 
Lavoter-por-relevo/solo 
Lavoter-por-
clima/relevo/solo 

 
 

32.870 

 
 

12 

 
Agriter 

Agriter-por-relevo 
Agriter-por-solo 
Agriter-por-relevo/solo 

 
107.304 

 
40 

Agros-
ter 

Mesater-por-relevo 
Mesater-por-solo 
Mesater-por-relevo/solo 

 
50.668 

 
19 

Silvater Silvater-por-relevo 
Silvater-por-solo 

 
35.611 

 
13 

Massa d’água 3.220 1 

Total 269.650 100 

 

5.1.3.1 – Classe Lavoter  

Encontra-se esparsamente distribuída pela área em estudo, com 
exceção da porção leste, onde não há ocorrência desta classe. 
Na porção noroeste, verifica-se maior concentração de manchas, 

ao passo que, na porção centro-sul, elas se estendem por ex-
pressivas áreas. 

Foram mapeadas quatro subclasses: Lavoter-por-solo, Lavoter-
por-clima/solo, Lavoter-por-relevo/solo e Lavoter-por-
clima/relevo/solo (Tab. 5.XVIII), perfazendo um total de 32.870 
km2. Essas áreas abrangem 12% das folhas e constituem as de 
melhor potencial natural para as atividades relacionadas à agricul-
tura, embora seus solos necessitem de práticas comuns de me-
lhoria e manutenção da fertilidade. 

 
TABELA 5.XVIII 

Subclasses, séries e unidades na Classe Lavoter 

Subclasses Séries Unidades 

Lavoter-por-solo 112 et 

Lavoter-por-clima/solo 2*12 de, db, eb, b 

Lavoter-por-relevo/solo 122 eb, db, cb, et, ep, b 

2*22 de, db, eb, ep, et, cb, b, bp Lavoter-por-
clima/relevo/solo 2*22º de, ep, b 

• * Unidades definidas por excesso de umidade 

• º Unidades definidas por excesso de pedregosidade 
 

Portanto, esta classe possui terras próprias para culturas anu-
ais (Est. 5.I A) e, quando exploradas com culturas permanentes, 
estão, geralmente, sendo subutilizadas (Est. 5.I B).  
 
5.1.3.1.1 – Subclasse Lavoter-por-solo 

É representada por uma única série, a 112, localizada no extremo 
sudoeste das folhas, com área de apenas 68 km2. Em relação à 
Classe Lavoter, ocupa somente 0,2% e foi definida pela condicio-
nante solo, sendo o clima e o relevo considerados ideais na de-
terminação da capacidade de uso. Portanto, esta subclasse é 
indicada para uso intensivo, desde que contornadas as modera-
das limitações do solo (Tab.5.XIX). 
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TABELA 5.XIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B 
Profund. 
efetiva Horizonte A 

Matéria 
orgânica Unidade de 

capacidade 
Área 
(km2) 

Agrocli-
mático 

(%) 

Decli-
vidade 

(%) 

Pedo-
lógico 

Solo 
Número 
do perfil 

Salinidade 
(mmhos/ 

cm) 

Dre-
nagem 

Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) (cm) Textura Estrutura (%) 

112et 68 85 - 115 0 - 5 7,9 TRe3(E) P113 < 4 boa 
blocos 

subangu-
lares 

muito 
argilosa 14,5 11,4 190 

argilo-
siltosa granular 4,6 
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A) Série 112  

Representada unicamente pela Unidade 112et, localiza-se em 
uma única mancha, na Região Geomorfológica do Planalto das 
Araucárias. Seu clima apresenta-se com índice agroclimático de 
112%, não ocorrendo nenhum mês com deficiência hídrica duran-
te o ano, como pode ser observado pelo balanço hídrico da esta-
ção pluviométrica Porto Lucena (Tab. 5.XIV). Apesar da constata-
ção de cinco meses com excedentes hídricos, não há fortes 
limitações à grande maioria das plantas porque o solo apresenta-
se com boa drenagem. 

O relevo é praticamente plano, sempre com declividades me-
nores que 5%, não havendo assim nenhum impedimento à meca-
nização. Entretanto, visando a manutenção do solo, devem-se 
utilizar práticas conservacionistas simples para controlar o risco 
de erosão.  

O solo, através da avaliação paramétrica, constitui a condi-
cionante mais restritiva. Entretanto, suas limitações físicas são 
moderadas e não impedem que seja direcionada para essa área 
uma exploração econômica com cultivos anuais. Através dos 
dados encontrados na Tabela 5.XIX, pode-se observar que o solo 
é quimicamente fértil, não possui sais ou sódio trocável, e a pro-
fundidade efetiva é favorável ao uso agrícola. Portanto, os cuida-

dos se restringem a práticas de conservação e manutenção das 
propriedades do solo.  
 
5.1.3.1.2 – Subclasse Lavoter-por-clima/solo 

Localiza-se preferencialmente nas porções leste e noroeste das 
folhas em estudo, totalizando 5.999 km2 de extensão, que signifi-
cam 18,2% da área pertencente à Classe Lavoter. Apresenta-se 
homogênea quanto ao grau de restrição dos fatores clima e solo e 
possui apenas a Série 2*12. O clima foi definido no grau de restri-
ção 200 por excesso de umidade que, teoricamente, pode afetar o 
desenvolvimento das plantas em geral. O relevo não apresenta 
dificuldades ao uso de maquinário agrícola, entretanto, nas decli-
vidades próximas a 5%, é necessário utilizar técnicas simples de 
conservação para evitar a erosão hídrica. Nos solos onde a erodi-
bilidade é elevada (Latossolo Vermelho-Escuro), devem-se usar 
práticas conservacionistas que diminuam os efeitos da erosivida-
de das águas. 

As áreas desta subclasse podem ser utilizadas com culturas 
anuais climaticamente adaptadas. Os solos apresentam-se distró-
ficos, outros eutróficos e ainda há os de caráter álico (Tab. 5.XX). 
Todos exigem práticas de manutenção da fertilidade, porém, para 
os distróficos e os álicos, é imperativo o uso de calagem ou adu-
bação orgânica para elevar e pH e insolubilizar o alumínio trocá-
vel.
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TABELA 5.XX 

Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-clima/solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B 
Profund. 
efetiva Horizonte A 

Matéria 
orgânica Unidade de 

capacidade 
Área 
(km2) 

Agrocli-
mático 

(%) 

Decli-
vidade 

(%) 

Pedo-
lógico 

Solo 
Número 
do perfil 

Salini-
dade 

(mmhos/ 
cm) 

Dre-
nagem 

Estrutura Textura 

Cap. de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) (cm) Textura Estrutura (%) 

 
2*12de 

 
2345 

  
> 115 

 
 0 - 5 

 
7,3 

 
LRel(E) 

 
E3 

 
  < 4 

acen-
tuada 

blocos 
subangu-
lares 

muito 
argilosa 

 
11,5 

 
10,7 

 
200 

muito 
argilosa 

blocos 
subangula-
res 

 
4,7 

 
2*12db 

 
825 

 
 > 115 

 
 0 - 5 

 
7,1 

 
LRd3(E) 

 
P23 

  
< 4 

acen-
tuada 

blocos 
subangu-
lares 

muito 
argilosa 

 
10,1 

 
4,0 

 
125 

muito 
argilosa 

 
granular 

 
4,1 

 
2*12eb 

 
96 

 
 > 115 

 
0 - 5 

 
7,5 

 
TRe2(E)  

 
P6 

  
< 4   

boa a 
acen-
tuada 

blocos 
subangu-
lares 

muito 
argilosa 

 
9,7 

 
6,3 

 
220 

muito 
argilosa 

 
granular 

 
3,4 

 

2*12b(1) 
 
 

2*12b(2) 
 
 

2*12B(3) 

 
 
 
 

2733 

 
 
 
 

> 115 

 
 
 
 

 0 - 5 

 

7,4 
 
 

7,1 
 
 

7,1 

 

LEa10 
 
 
TBHal(E) 
 
 

LVa4 

 

P46 
 
 

P151 
 
 

E55 

 

 < 4 
 

 
< 4 

 
 

< 4 

 

boa 
 
 

boa 
 
 

boa 

blocos 
subangu-
lares 

blocos 
subangu-
lares 

blocos 
subangu-
lares 

 

argila 
 

muito 
argilosa 
 

muito 
argilosa 
 

 

9,9 
 
 

15,6 
 
 

11,6 

 

0,9 
 
 

1,2 
 
 

0,9 

 

160 
 
 

110 
 
 

150 

franco-
argilosa 
 
 
franco 
argilosa 
 

argila 

 

granular 
 
 
blocos 
subangula-
res 

blocos 
subangula-
res 

 

2,8 
 
 

8,6 
 
 

5,5 

 
(*) Unidade definida por excesso de umidade. 
(E) Perfis pedológicos extrapolados 
(+) Drenagem por excesso 
      OBS: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico de acordo com sua localização e unidade de mapeamento do solo. 
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A) Série 2*12 

É representada pelas Unidades 2*12de, 2*12db, 2*12eb e 2*12b, 
que se localizam nas áreas de relevo suave das Regiões Geo-
morfológicas Planalto das Araucárias, Planaltos do Alto Rio Para-
ná, Patamar Oriental da Bacia do Paraná e Escarpas e Reversos 
da Serra do Mar (Planalto de Curitiba). 

O grau de restrição 200 por excesso de umidade para a con-
dicionante clima representa uma ligeira limitação pelos exceden-
tes hídricos acusados nos balanços hídricos das estações pluvi-
ométricas Santa Helena, Palotina, Usina Assis Chateaubriand, 
Parque Nacional do Iguaçu, Terra Roxa do Oeste, Divisa, Irineó-
polis e Castro. Todas apresentam excedentes hídricos em todos 
os meses do ano, com exceção da estação pluviométrica Parque 
Nacional do Iguaçu, que possui excedente hídrico no período de 
março a outubro. Nenhuma das estações citadas possui deficiên-
cia hídrica, significando que teoricamente sempre há água dispo-
nível para as plantas. Poderá ocorrer temporariamente excesso 
de umidade para as plantas, nas Unidades 2*12eb, cujo solo 
possui drenagem moderada, com textura muito argilosa em seus 
horizontes A e B. Apesar das Unidades 2*12de e 2*12db apresen-
tarem a drenagem acentuada como uma das características 
pedológicas mais limitativas, esta favorece a eliminação dos 
excedentes hídricos.  

O relevo com declividades inferiores a 5% não oferece obstá-
culos à mecanização, entretanto é aconselhável usar práticas 
conservacionistas. Principalmente nas áreas de declividade pró-
xima a 5%, com solos de textura média no horizonte A e textura 
muito pesada no horizonte B, é necessário usar técnicas que 
controlem e minimizem a erosão laminar. 

O índice pedológico varia de 7,1 a 7,5, significando que os so-
los, no conjunto das características, apresentam-se com fracas 
restrições, sendo passíveis de serem corrigidas as deficiências 
químicas, elevando a capacidade de uso dos mesmos. A Unidade 
2*12B é a que apresenta solos com restrições mais acentuadas, 
tendo baixo valor na soma de bases e presença de alumínio 
trocável em níveis elevados, o que lhes confere o caráter álico. 
Neste caso é imperativo o uso de calagem para aumentar o pH do 
solo e inibir a ação do excesso de alumínio trocável no complexo 
sortivo. 

Para que a potencialidade agrícola intensiva das terras desta 
série seja desenvolvida, é recomendada adubação de correção e 
manutenção de fertilidade, bem como práticas que evitem a 
formação de camada superficial compacta nos solos e controlem 
a erosão, principalmente a laminar, que é muito ativa em função 
da alta pluviosidade. 
 
5.1.3.1.3 – Subclasse Lavoter-por-relevo/solo 

Distribui-se de maneira esparsa, a sudoeste, noroeste e sul das 
folhas, ocupando 2.432 km2, que representam 7,4% do total da 
Classe Lavoter. É representada unicamente pela Série 122, na 
qual as condicionantes relevo e solo determinam as maiores 
limitações. 

O clima se apresenta favorável ao desenvolvimento normal da 
maioria das plantas. O relevo não apresenta limitações ao maqui-
nário agrícola, mas são necessárias técnicas conservacionistas 
principalmente nas áreas onde o solo possui pronunciada diferen-
ça textural do horizonte A para o horizonte B (Tab. 5.XXI).
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TABELA 5.XXI 

Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-relevo/solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A Unidade de 
capacidade 

Área 
(km2) 

Agrocli-
mático 

(%) 

Decli-
vidade 

(%) 

Pedo-
lógico 

Solo 
Número 
do perfil 

Salini-
dade 

(mmhos/ 
cm) 

Dre-
nagem 

Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Profund. 
Efetiva 
(cm) Textura Estrutura 

Matéria 
orgânica 

(%) 

122db 19 85 - 115 5 -15 7,2 LEa5(e) E21 < 4 acen-
tuada 

blocos 
subangu-
lares 

argila 9,8 2,3 150 argila blocos 
subangu-
lares 

4,3 

122eb(1) 
 
 
122eb(2) 

 
 

848 

85 - 115 5 -15 7,5 
 
 
7,1 

LBRa5(E) 
 
 
TBRa2(E) 

P157 
 
 
E187 

< 4 
 
 

< 4 

boa 
 
 
boa 

blocos 
subangu-
lares 
blocos 
subangu-
lares 

muito 
argilosa 
 
muito 
argilosa 

14,9 
 
 

9,8 

3,4 
 
 

3,0 

200 
 
 

80 
 

muito argilosa 
 
 
muito argilosa 

granular 
 
 
blocos 
subangu-
lares 

4,6 
 
 

6,2 

122ep 118 85 - 115 5 -15 7,5 PEe2(E) P11 < 4 mode-
rada 

blocos 
subangu-
lares 

argilo-
arenosa 

15,5 13,9 86 argilo-arenosa granular 6,8 

122et 550 85 - 115 5 -15 7,9 TRe3(E) P113 < 4 boa blocos 
subangu-
lares 

muito 
argilosa 

14,5 11,4 190 argilo-siltosa granular 4,6 

122cb(1) 
 
122cb(2) 

746 85 - 115 5 -15 7,3 
 
7,6 

LRd5(E) 
 
PEe1(E) 

E70 
 
P135(A) 

< 4 
 

< 4 

boa 
 
boa a 
acen-
tuada 

granular 
 
blocos 
subangu-
lares 

muito 
argilosa 
franco-
argilo- 
arenosa 

7,5 
 

5,8 

3,4 
 

5,7 

100 
 

150 

muito argilosa 
 
franco-
arenosa 

granular 
 
blocos 
subangu-
lares 

5,8 
 

2,8 

122b 151 85 - 115 5 -15 7,1 TBHa1(E) P151 < 4 boa blocos 
subangu-
lares 

muito 
argilosa 

15,6 1,2 110 franco-argilosa blocos 
subangu-
lares 

8,6 

 
(+) Drenagem por excesso 
( -) Drenagem por falta 
(E) Perfis pedológicos extrapolados 
(A) Perfil pedológico da Folha SF.22 Paranapanema 
      OBS: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 
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Uma grande parte dos solos apresenta-se com caráter distró-
fico ou álico, havendo necessidade de uso de calagem e aduba-
ções. Também é aconselhável usar práticas de manutenção da 
fertilidade, evitando-se o depauperamento dos solos e possibili-
tando o uso intensivo das áreas pertencentes a esta subclasse. 
 
A) Série 122 

Índices agroclimáticos considerados ideais, variando nas diversas 
áreas enquadradas entre 85 e 115%, conferem a esta série o 
grau de restrição 100 para clima, dando-se assim um equilíbrio 
perfeito entre precipitação pluviométrica e evapotranspiração em 
benefício das plantas. As estações pluviométricas Videira, Enge-
nheiro Maia, Guaíra, Porto Lucena e Lajes, cujos balanços hídri-
cos determinaram os índices agroclimáticos desta série, apresen-
tam excedentes hídricos, no mínimo, por cinco meses consecuti-
vos no ano (Tab. 5.XIV). Porém, como os solos são dotados de 
boas propriedades físicas, não há impedimentos para a percola-
ção da água no perfil pedológico. Dentre as estações citadas, 
duas (Videira e Lages) que se situam em maior altitude apresen-
tam as mais baixas temperaturas médias anuais. São áreas 
sujeitas, no inverno, a temperaturas abaixo de zero, ficando nessa 
época susceptíveis à ocorrência de geadas. Portanto, deve-se 
optar por culturas resistentes às restrições climáticas ou aquelas 
cujo ciclo vegetativo não coincida com a época da limitação climá-
tica abordada. 

No tocante ao relevo, o grau de restrição 020 corresponde 
aos trechos suavemente ondulados, com declividades entre 5 e 
15%, das Regiões Geomorfológicas do Planalto das Araucárias, 
dos Planaltos do Alto Rio Paraná, do Patamar Oriental da Bacia 
do Paraná e do Planalto de Paranapiacaba. Estes terrenos exi-
gem práticas moderadas de conservação para um perfeito apro-
veitamento das atividades agrícolas, aceitando mecanização sem 
muito esforço para as máquinas. 

As características físico-químicas e morfológicas dos solos 
representativos desta série permitem considerar essas áreas 
como aptas à exploração agrícola intensiva. No entanto, para os 
solos distróficos e solos álicos (Tab. 5.XXI), cuja soma de bases é 
muito baixa, é imprescindível o uso de calagem e adubação. Nos 
demais, deve-se preservar a fertilidade mediante práticas conser-
vacionistas de manutenção. 

Todos os solos apresentam, naturalmente, suscetibilidades à 
erosão, e esta é acelerada com o uso intensivo de maquinário 
agrícola que pode modificar as propriedades morfológicas do 
horizonte superficial, como também compactar a camada subsu-
perficial. Portanto, para evitar a degradação do solo e alcançar o 
máximo de seu rendimento, é imperativo utilizar práticas de con-
servação adequadas a cada tipo de solo, considerando-se tam-
bém os aspectos relativos ao clima e ao relevo. 
 
5.1.3.1.4 – Subclasse Lavoter-por-clima/relevo/solo 

De toda a Classe Lavoter, esta é a subclasse que possui maior 
extensão, 24.371 km2, distribuídos homogeneamente pela área 
em estudo, excetuando-se a porção litorânea onde não foi defini-
da nenhuma área nesta subclasse. 

Ocupando 74,2% das terras pertencentes à Classe Lavoter, 
se apresenta com a Série 2*22, significando que as três condicio-
nantes avaliadas (clima, relevo e solo) possuem o mesmo grau de 
restrição ao uso. Em 4,6% da área desta subclasse ocorrem solos 
com pedregosidade, o que dificulta, ou até mesmo pode impedir, 
o uso de maquinário agrícola. Os demais solos não apresentam 
dificuldades à mecanização, embora, nas áreas com declividades 
próximas ao máximo permitido a esta subclasse, seja necessário 
usar práticas conservacionistas mais intensas. A calagem e as 
adubações devem ser utilizadas para diminuir a acidez dos solos, 
inibir a ação de alumínio trocável (nos de caráter álico), dilatar a 
fertilidade e manter o nível de nutrientes necessários às plantas 
(Tab. 5.XXII). 
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TABELA 5.XXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Lavoter-por-clima/relevo/solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A 

Matéria 
orgâni-
ca (%) 

Unidade de 
capacidade 

Área 
(km2) 

Agro-
climá-

tico 
(%) 

Declivi-
dade 
(%) 

Pedológi-
co 

Solo 
Número 
do perfil 

Salini-
dade 
(m-

mhos/ 
cm) 

Drenagem 

Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Pro-
fund. 

Efetiva 
(cm) 

Textura Estrutura  

2*22de 2304 >115 5-15 7,3 LRe1/2(E) E3 < 4 acentuada blocos subang muito argilosa 11,5 10,7 200 muito argilosa blocos subang 4,7 
2*22ºde(1) 
2*22ºde(2) 

704 >115 5-15 7,9 
7,5 

TBHa2(E) 
TRe5(E) 

P44 
P27 

< 4 
< 4 

acentuada 
acentuada 

blocos subang 
blocos subang 

muito argilosa 
muito argilosa 

17,5 
14,0 

10,0 
11,8 

210 
140 

franco-arg.aren 
argila 

granular 
granular 

6,5 
3,0 

2*22db(1) 
2*22db(2) 
2*22db(3) 
2*22db(4) 

 
2444 

 
>115 

 
5-15 

7,1 
7,1 
7,2 
7,0 

LRd3(E) 
LRd3 
LEa1/5(E) 
CHa3(E) 

P23 
P12 
E21 
E28 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

acentuada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 

blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 

muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
franco-
arg.aren 

10,1 
8,3 
9,8 

12,9 

4,0 
3,7 
2,3 
0,8 

125 
210 
150 
90 

muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
franco-arg.aren 

granular 
granular 
blocos subang 
blocos subang 

4,1 
3,4 
4,3 
6,0 

2*22eb(1) 
2*22eb(2) 
2*22eb(3) 
2*22eb(4) 
2*22eb(5) 
2*22eb(6) 
2*22eb(7) 
2*22eb(8) 
2*22eb(9) 
2*22eb(10) 
2*22eb(11) 

 
 
 
 
 

8906 

 
 
 
 
 
>115 

 
 
 
 
 
5-15 

7,5 
7,2 
7,5 
7,2 
7,4 
7,4 
7,5 
7,5 
7,1 
7,5 
7,1 

TRe2 
LRe3(E) 
TRd1/2(E) 
TBa 
LBRa4(E) 
LRd7(E) 
LBRa1 
LRa1 
TBRd4(E) 
LBRa3/1(E) 
TBRa1 

P6 
E49 
P2 
E148 
18(B) 
P114 
P112 
E18 
E187 
26(B) 
34(B) 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa a acent 
boa 
boa 
boa 
moderada 
boa 
boa 
boa 
boa 
moderada 
moderada 

blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 

muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 

9,7 
13,3 
8,1 

15,9 
15,1 
10,0 
13,5 
20,4 
9,8 

18,6 
13,9 

6,3 
4,8 
3,2 
5,7 
4,0 
3,9 
2,3 
3,9 
3,0 
6,2 
2,9 

220 
70 

260 
80 

120 
200 
200 
150 
80 

100 
100 

muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
argila 

granular 
blocos subang 
granular 
blocos subang 
granular 
granular 
granular 
blocos subang 
blocos subang 
granular 
grumosa 

3,4 
5,5 
4,3 
6,8 
2,2 
7,5 
3,6 
7,8 
6,2 
3,2 
3,4 

2*22ep 73 >115 5-15 7,5 PEe4/5(E) P11 < 4 moderada blocos subang argilo-arenosa 15,5 13,9 86 argilo-arenosa granular 6,8 
2*22ºep 24 >115 5-15 7,8 TRe5 93(B) < 4 boa blocos subang muito argilosa 21,2 16,9 80 argilo-siltosa granular 4,2 
2*22et 832 >115 5-15 7,9 TRe3(E) P113 < 4 boa blocos subang muito argilosa 14,5 11,4 190 argilo-siltosa granular 4,6 
2*22cb(1) 
2*22cb(2) 

1374 >115 5-15 7,3 
7,6 

LRd4/5(E) 
PEe5 

E70 
P135(A) 

< 4 
< 4 

boa 
boa a acent 

granular 
blocos subang 

muito argilosa 
franco-arg. 
aren 

7,5 
5,8 

3,4 
5,7 

100 
150 

muito argilosa 
franco-arenosa 

granular 
blocos subang 

5,8 
2,8 

2*22b(1) 
2*22b(2) 
2*22b(3) 
2*22b(4) 
2*22b(5) 
2*22b(6) 
2*22b(7) 
2*22b(8) 
2*22b(9) 
2*22b(10) 

 
 
 
 

6832 

 
 
 
 
>115 

 
 
 
 
5-15 

7,0 
7,4 
7,5 
7,2 
7,1 
7,0 
7,0 
7,3 
7,1 
7,0 

TBa(E) 
LBRa4(E) 
LBRa4 
LBHa 
LVa4(E) 
TVBa2 
LEa6(E) 
CHa1(E) 
TBHa1(E) 
TVBa2 

E83 
E150 
P121 
P118 
E55 
P26 
E128 
P52 
P151 
E95 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa 
boa 
boa 
boa 
boa 
boa 
boa 
boa a acent 
boa 
boa 

bloco subang 
granular 
granular 
granular 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 

muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
argila 

12,5 
21,1 
12,2 
15,3 
11,6 
10,3 
14,3 
20,1 
15,6 
7,5 

0,8 
0,6 
1,5 
0,5 
0,9 
0,5 
1,0 
1,3 
1,2 
0,3 

100 
190 
210 
160 
150 
200 
200 
120 
110 
130 

muito argilosa 
argila 
franco-siltosa 
argila 
argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
franco-argilosa 
franco-argilosa 
argila 

granular 
granular 
granular 
granular 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
granular 
blocos subang 
granular 

5,5 
7,6 
5,3 
5,8 
5,5 
4,0 
6,0 
5,7 
8,6 
3,4 

2*22ºb 759 >115 5-15 7,1 TBHa2 P89 < 4 boa blocos subang muito argilosa 10,9 1,2 200 argila granular 8,1 
2*22bp 119 >115 5-15 7,5 PVd6(E) E4 < 4 boa blocos subang argila 9,7 5,6 90 franco-argilosa blocos subang 2,8 

 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade                                (A) Perfil pedológico da Folha SF.22 Paranapanema                    (+) Drenada por excesso                   
(º) Unidades definidas por excesso de pedregosidade                       (B) Perfis pedológicos da Folha SH.22 Porto Alegre                     (-)  Drenada por falta 
(E) Perfis pedológicos extrapolados                                                     
Obs.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 
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Como os solos não apresentam limitações severas na 
drenagem, o clima de grau de restrição 200 por excesso de 
umidade tem seu efeito atenuado e não impede o desenvol-
vimento da maioria das culturas, comportando esta subclasse 
o uso com cultivos anuais. 
 
A)  Séries 2*22 e 2*220 

As terras incluídas nestas séries, por receberem chuvas 
anuais em excesso, apresentam um índice agroclimático 
superior a 115%, sendo por isso classificadas com grau de 
restrição 200 por excesso de umidade para a condicionante 
clima. A grande maioria das estações pluviométricas localiza-
das nas áreas destas séries apresenta excedentes hídricos 
por mais de dez meses consecutivos no ano, e as situadas 
em altitudes elevadas possuem os menores valores na tem-
peratura média anual. Entre elas, destaca-se a estação pluvi-
ométrica Campos Novos, que possui a menor temperatura 
média anual (15,50C) e que, juntamente a outras, registra 
temperaturas abaixo de zero no período correspondente ao 
inverno. Entretanto, a maioria das estações não acusa tempe-
raturas negativas e nenhuma delas possui deficiências hídri-
cas. 

O grau de restrição 020 para a condicionante relevo, de-
clividades predominantes entre 5 e 15%, encontra-se sobre 
terrenos suavemente ondulados das Regiões Geomorfológi-
cas Planalto das Missões, Planalto do Alto Rio Paraná, Pla-
nalto das Araucárias, Planalto Centro-Oriental de Santa Cata-
rina, Patamar Oriental da Bacia do Paraná e Escarpas e 
Reversos da Serra do Mar (no Planalto de Curitiba mais 
especificamente). Embora sejam mecanizáveis, cuidados 
devem ser tomados contra a erosão, observando-se, nas 
áreas com o mesmo gradiente, práticas de conservação 
moderadas nos declives com vertentes curtas e intensas 
quando as rampas forem longas. 

Quanto aos solos, uma das características mais limitati-
vas e comum a quase todas as unidades é o baixo valor para 
a soma de bases trocáveis (Tab. 5.XXII). Na Unidade 2*22db, 
a drenagem acentuada é uma das características mais limita-
tivas, porém, em função da grande quantidade de chuvas 
anuais e boa capacidade de campo de seus solos, ela não 
limita o pleno uso da referida unidade. Nesse mesmo caso 
enquadram-se as Unidades 2*22de e 2*220de, diferenciando-
se a segunda da primeira pela presença de pedregosidade 
em seu solo. Ocorrem também solos com pedregosidade nas 
Unidades 2*220de e 2*220b. A primeira mais as Unidades 
2*22de, 2*220de e 2*22ep não apresentam limitação nos 
teores das bases trocáveis e as características definidas 
como mais limitantes o são de forma atenuada, não impedin-
do o uso intensivo de suas áreas. 

A presença de solos com baixo teor em bases trocáveis, e 
com alumínio trocável em níveis elevados (caráter álico) 
requer o uso de calagem e adubação química para a viabili-
zação plena do potencial agrícola comercial dessas séries. 

A unidade 2*22b se constitui na de menor potencialidade 
natural, não só por possuir solos com os menores valores na 
soma de bases trocáveis, como também por se distribuir em 
áreas de alta pluviosidade com excedentes hídricos durante 
todo o ano, de acordo com os dados das estações pluviomé-
tricas Anita Garibaldi, Castro, Guarapuava, Campos Novos e 
Xanxerê. Também caracteriza essas áreas a ocorrência de 
baixas temperaturas no período de inverno. Portanto, são 
áreas onde o desenvolvimento de culturas não adaptadas às 
condições climáticas é limitado. 
 
5.1.3.2 – Classe Agriter 

É a que abrange a maior extensão em relação às outras 
classes, cobrindo 107.304 km2, o que equivale a 40% da área 
total mapeada. De distribuição generalizada, apresenta desde 
pequenas manchas até manchas de grande expressão espa-
cial. Ocorre com menor frequência na porção nordeste, nas 
regiões do Ribeira e Paranapiacaba, bem como a sudoeste 
no Oeste Catarinense, onde o relevo acentuado, de uma 
forma geral, é a condicionante responsável pelo predomínio 
de áreas menos favoráveis ao uso agrícola. 

Através da interação das condicionantes clima, relevo e 
solo, a Classe Agriter deu origem a três subclasses (Tab. 
5.XXIII), predominando a Agriter-por-solo (51,6%). As outras 
duas subclasses, Agriter-por-relevo e Agriter-por-relevo/solo, 

dividem entre si, quase em igualdade, o restante da área 
(25,6% e 22,8%, respectivamente). 
 

TABELA 5.XXIII 

Subclasses, séries e unidades na Classe Agriter 

Subclasses Séries  Unidades 
 132 eb, ep, cb, b, bp 

Agriter por relevo 132º eb 
 2*32 db, eb, ep, et, cb, b, 

bp 
 2*32º de, eb, ep, et, b 
 113 de, cb, b, bp 
 113º p 
 123 db, cb, b, bp 

Agriter-por-solo 123º p 
 2*13 db, eb, cb, b, bp 
 2*13º b 
 2*23 db, eb, cb, b, bp 
 2*23º eb, b, p 
 133 db, eb, cb, b, bp 

Agriter-por-relevo/solo 133º b, bp 
 2*33 db, eb, cb, b, bp, p 
 2*33º b, bp, p 

• * Unidades definidas por excesso de umidade 

• º Unidades definidas por excesso de cascalho, pedregosi-
dade e/ou rochosidade em seus solos. 

 
O grau de restrição 200 por excesso de umidade predo-

mina na Classe Agriter, ocorrendo em 90,9% da área. O 
restante permanece com grau de restrição 100 para a condi-
cionante clima. Portanto, na grande maioria das áreas desta 
classe, as precipitações pluviométricas excedem as necessi-
dades hídricas da maioria das plantas. Entretanto, nas áreas 
onde o solo possui boa drenagem, onde o relevo auxilia o 
escoamento superficial dos excedentes hídricos, não haverá 
impedimentos ao desenvolvimento normal das plantas. Po-
rém, nos locais onde as características pedológicas e geo-
morfológicas são adversas à eliminação da água, os exceden-
tes hídricos se tornam limitantes, criando ambiente propício à 
proliferação de pragas e agentes fitopatológicos, e ainda 
provocam insuficiência da aeração do solo. Esses efeitos 
criam condições desfavoráveis ao desenvolvimento das plan-
tas, principalmente daquelas mais sensíveis à umidade. 

O relevo não impede o uso de maquinário agrícola, po-
rém, como dominam os graus de restrição 020 e 030, é ne-
cessário usar técnicas conservacionistas, de moderadas a 
mais intensas, de acordo com a declividade, comprimento da 
rampa e suscetibilidade à erosão dos solos. 

Os solos apresentam ampla variação, quer do ponto de 
vista químico, quer físico. A grande maioria dos solos possui 
como característica mais limitante a soma de bases trocáveis, 
requerendo assim práticas de adubação mineral e orgânica, 
visando a correção da fertilidade dos mesmos. Também é 
notória a presença de solos álicos, tornando necessário o uso 
de calagem para contornar os efeitos prejudiciais impostos 
pela presença do alumínio trocável, principalmente nos solos 
que apresentam quantidades superiores a 1,0 mE/100 g. 
Embora ocorram diferentes combinações das características 
mais limitativas do solo, seu nível de restrição não impede a 
utilização da Classe Agriter de forma intensiva ou semi-
intensiva (Est. 5.II A). Entretanto, nas áreas onde ocorre a 
presença de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade, é 
mister uma análise da quantidade, qualidade e distribuição 
desses elementos, para avaliação da viabilidade ou não do 
uso de maquinário agrícola, bem como para determinação de 
cultivos que se adaptem a essas condições. 
 
5.1.3.2.1 – Subclasse Agriter-por-relevo 

Identificada em 27.518 km2, totaliza 25,6% da Classe Agriter, 
possuindo as Séries 132, 132º, 2*32 e 2*32º. Encontra-se 
principalmente a noroeste e ao sul da área mapeada, e o 
relevo constitui a maior limitação para as áreas contidas nesta 
subclasse (grau de restrição 030). Porém, não há impedimen-
tos à mecanização, embora ocorra uma perda sensível no 
desempenho das máquinas, principalmente nas áreas com 
declividades próximas a 25%. Nesses casos as práticas 
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conservacionistas devem ser intensas e contínuas, ainda 
mais quando os solos apresentam diferença textural abrupta 
do horizonte A para o horizonte B. A pedregosidade presente 
nos solos das Séries 132º e 2*32º pode dificultar ou até mes-
mo impedir o uso de maquinário agrícola. 

Os variados tipos de solo têm sempre o grau de restrição 
002, variando apenas o clima, que ora aparece com grau de 
restrição 100, ora com 200 por excesso de umidade. Portanto, 
apesar da maioria dos solos possuir soma de bases baixa, 

outros o caráter álico e alguns deficiências físicas, todos são 
passíveis de ser melhorados, o que permite considerar esta 
subclasse como a de maior potencial entre as demais da 
Classe Agriter. O excedente hídrico presente em 85,5% da 
área desta subclasse (grau de restrição 200 por excesso de 
umidade) é geralmente eliminado pelo escoamento superficial 
(deflúvio), embora o seja também através da percolação, pois 
os solos não apresentam problemas graves quanto à perme-
abilidade (Tab. 5.XXIV). 
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TABELA 5.XXIV 

Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A Unidade de 
capacidade 

Área 
(km2) 

Agrocli-
mático 

(%) 

De-
clivi-
dade 
(%) 

Pe-
doló-
gico 

Solo 
Número 
do perfil 

Salinida-
de (m-
mhos/ 
cm) 

Drenagem 
Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Pro-
fund. 
Efeti-

va 
(cm) 

Textura Estrutura 

Maté-
ria 

orgâ-
nica 
(%) 

132eb 1184 85-115 15-25 7,1 TBRd4(E) E187 < 4 boa blocos subang muito argilosa 9,8 3,0 80 muito argilosa blocos subang 6,2 
132ºeb(1) 
132ºeb(2) 

2117 85-115 15-25 7,9 
7,0 

TRd3(E) 
TBRd3(E) 

P124 
E134 

< 4 
< 4 

boa 
boa 

blocos subang 
blocos subang 

muito argilosa 
muito argilosa 

13,3 
15,1 

4,8 
4,6 

190 
60 

franco-argilosa 
muito argilosa 

granular 
blocos subang 

2,1 
6,4 

132ep 452 85-115 15-25 7,5 PEe2/3(E) P11 < 4 moderada blocos angul argilo-arenosa 15,5 13,9 86 argilo-arenosa granular 6,8 
132cb 64 85-115 15-25 7,6 PEe1 P135(A) < 4 boa a acen blocos subang franco-arg. 

aren 
5,8 5,7 150 franco-

arenosa 
blocos subang 2,8 

132b(1) 
132b(2) 

112 85-115 15-25 7,0 
7,6 

TBRa2(E) 
PVa11 

P92 
P138 

< 4 
< 4 

boa 
moderada 

blocos angul 
blocos subang 

muito argilosa 
franco-arg. 
aren 

13,3 
8,3 

0,9 
2,7 

130 
100 

argila 
franco-
arenosa 

blocos subang 
blocos subang 

2,9 
2,1 

132bp(1) 
132bp(2) 

84 85-115 15-25 7,5 
7,5 

PVa14(E) 
PVd7(E) 

E4 
E85 

< 4 
< 4 

boa 
boa 

blocos subang 
blocos subang 

argila 
argila 

9,7 
10,3 

5,6 
5,9 

90 
60 

franco-argilosa 
franco-argilosa 

blocos subang 
granular 

2,8 
4,1 

2*32ºde(1) 
2*32ºde(2) 

1751 > 115 15-25 7,5 
7,9 

TRe5(E) 
TBHa2(E) 

P27 
P44 

< 4 
< 4 

acentuada 
acentuada 

blocos subang 
blocos subang 

muito argilosa 
muito argilosa 

14,0 
17,5 

11,8 
10,0 

140 
210 

argila 
franco-arg. 
aren 

granular 
granular 

3,0 
6,5 

2*32db 84 > 115 15-25 7,2 LEa5(E) E21 < 4 acentuada blocos subang argila 9,8 2,3 150 argila blocos subang 4,3 
2*32eb(1) 
2*32eb(2) 
2*32eb(3) 
2*32eb(4) 
2*32eb(5) 
2*32eb(6) 
2*32eb(7) 
2*32eb(8) 

 
 
 

12330 

 
 
 

> 115 

 
 
 
15-25 

7,5 
7,6 
7,5 
7,5 
7,2 
7,1 
7,1 
7,5 

TRd1/2(E) 
TRe2 
TRe4(E) 
TBRd1(E) 
TBa(E) 
TBRa2(E) 
TBRd4 
TRe3 

P2 
P4 
P6 
E129 
E148 
34(B) 
E187 
5(B) 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa 
boa 
boa a acen 
boa 
boa 
moderada 
boa 
boa 

blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos subang 
blocos angul 
blocos subang 
blocos subang 

muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 

8,1 
9,7 
9,7 

10,8 
15,9 
13,9 
9,8 

11,8 

3,2 
5,4 
6,3 
6,2 
5,7 
2,9 
3,0 
7,3 

260 
240 
220 
60 
80 

100 
80 
90 

argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
franco-argilosa 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
argila 

granular 
granular 
granular 
granular 
blocos subang 
grumosa 
blocos subang 
granular 

4,3 
2,3 
3,4 
3,0 
6,8 
3,4 
6,2 
2,3 

2*32ºeb 450 > 115 15-25 7,0 TBRd3/TRd4(E) E134 < 4 boa blocos subang muito argilosa 15,1 4,6 60 muito argilosa blocos subang 6,4 
2*32ep 506 > 115 15-25 7,5 PEe2/3(E) P11 < 4 moderada blocos angul argilo-arenosa 15,5 13,9 86 argilo-arenosa granular 6,8 
2*32ºep 91 > 115 15-25 7,8 TRe5(E) 93(B) < 4 boa blocos subang muito argilosa 21,2 16,9 80 argilo-siltosa granular 4,2 
2*32et 2037 >115 15-25 7,9 TRe2/3 P113 < 4 boa blocos subang muito argilosa 14,5 11,4 190 argilo-siltosa granular 4,6 
2*32ºet 506 > 115 15-25 7,9 TRe5 P19 < 4 boa blocos subang muito argilosa 17,2 11,2 120 argila granular 2,8 
2*32cb(1) 
2*32cb(2) 

183 > 115 15-25 7,3 
7,6 

LRd5(E) 
PEe1 

E70 
P135(A) 

< 4 
< 4 

boa 
boa a acen 

granular 
blocos subang 

muito argilosa 
franco-arg. 
aren 

7,5 
5,8 

3,4 
5,7 

100 
150 

muito argilosa 
franco-
arenosa 

granular 
blocos subang 

5,8 
2,8 

2*32b(1) 
2*32b(2) 
2*32b(3) 
2*32b(4) 

 
5017 

 
> 115 

 
15-25 

7,0 
7,0 
7,5 
7,0 

TBRd2/TBRa2(E) 
LEa5(E) 
Ca21 
Ca6(E) 

P92 
E128 
P62 
P136 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa 
boa 
boa 
boa 

blocos angul 
blocos subang 
granular 
blocos subang 

muito argilosa 
muito argilosa 
franco-argilosa 
argila 

13,3 
14,3 
8,9 

14,5 

0,9 
1,0 
0,5 
0,2 

130 
200 
110 
110 

argila 
muito argilosa 
franco-areno.  
argila 

blocos subang 
blocos subang 
granular 
blocos subang 

2,9 
6,0 
5,7 
4,6 

2*32ºb 147 > 115 15-25 7,1 TBHa2(E) P151 < 4 boa blocos angul muito argilosa 15,6 1,2 110 franco-argilosa blocos subang 8,6 
2*32bp 347 > 115 15-25 7,5 PVd6(E) E4 < 4 boa blocos subang argila 9,7 5,6 90 franco-argilosa blocos subang 2,8 

 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade                                          (A) Perfis pedológicos da Folha SF.22 Paranapanema                                                             (+) Drenagem por excesso 
(º) Unidades definidas por excesso de  pedregosidade                               (B) Perfis pedológicos das Folhas SH.22 Porto Alegre e SH 21 Uruguaiana                             (-) Drenagem por falta           
(E)  Perfis pedológicos extrapolados 
     OBS: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 
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A) Séries 132, 132º, 2*32 e 2*32º 

Apresentam homogeneidade nos graus de restrição referentes às 
condicionantes relevo e solo, sendo a primeira a de maior restri-
ção. O clima, com ótimas condições de umidade para as plantas, 
encontra-se nas séries 132 e 132º, onde o grau de restrição 100 
corresponde aos índices agroclimáticos entre 85 e 115%. Entre-
tanto, a Unidade 132ºeb, que climaticamente foi definida pelas 
estações Videira, Caçador e Matos Costa (Tab. 5.XIV), está 
sujeita às geadas que limitam o uso de cultivos sensíveis a esse 
fenômeno. 

Teoricamente, verifica-se excesso de umidade para as plan-
tas nas séries 2*32 e 2*32º. Na dependência dos fatores geomor-
fológicos e das características físicas e químicas do solo, esse 
excedente hídrico poderá ou não prejudicar as plantas sensíveis 
ao excesso de umidade. Também algumas unidades dessas 
séries apresentam o fenômeno das geadas, que deve ser consi-
derado na exploração agrícola de suas áreas. 

Estas séries se distribuem por todas as regiões planálticas, e 
o grau de restrição 030 para a condicionante relevo reflete o 
caráter ondulado dos terrenos, que correspondem às declividades 
médias entre 15 e 25%. São áreas passíveis de mecanização, 
porém exigem práticas intensivas de conservação, principalmente 
nas áreas com excedentes hídricos, para controlar a velocidade 
das águas de escoamento superficial como também para diminuir 
a lixiviação dos nutrientes solúveis através da percolação. 

Os solos são livres de salinidade e a drenagem apresenta-se 
de boa a acentuada. Esta última não limita o uso agrícola por 
pertencer a solos que se encontram em áreas de excedentes 
hídricos. Além disso, as demais características pedológicas pro-
porcionam boa retenção de umidade às plantas. 

A maioria das unidades apresenta solos com baixa fertilidade 
natural (Tab. 5.XXIV), porém nas áreas de umidade excessiva 
esta característica agrava-se paulatinamente através da contínua 
lixiviação dos nutrientes pelas águas de percolação. As Unidades 
132b e 2*32b possuem solos álicos, os quais apresentam os 
menores valores na soma das bases e são, portanto, os de menor 
fertilidade. Em contraposição, as Unidades 132ep, 2*32de e 
2*32ep possuem solos eutróficos, com alta soma de bases e 
constituem-se nos de maior fertilidade natural. 
 
5.1.3.2.2 – Subclasse Agriter-por-solo 

Esta subclasse, com 55.365 km2, é a mais extensa da Classe 
Agriter (51,6%). Encontra-se disseminada por toda a área mape-
ada e apresenta desde pequenas manchas até enormes áreas 
contínuas. Tem o solo como fator condicionante mais restritivo 
(grau de restrição 003) à exploração agrícola, o qual, em algumas 
áreas, apenas 8,4% possui cascalho, pedregosidade e/ou rocho-
sidade. Todas as séries previstas na metodologia para esta sub-
classe, 113, 113º, 123, 123º, 2*13, 2*13º, 2*23 e 2*23º, foram 
identificadas neste levantamento. 

Os índices agroclimáticos são superiores a 85%, ocorrendo 
excesso de umidade em 93,7% desta subclasse. Portanto, longos 
períodos com excedentes hídricos podem afetar o desenvolvimen-
to das plantas, inibindo o crescimento, reduzindo a produção e 
favorecendo o aparecimento de pragas. Isso se faz sentir de 
modo mais agravante nas áreas cujo solo é portador de drena-
gem imperfeita e está situado em relevo plano (grau de restrição 
010). As áreas que possuem solos com drenagem boa e acentu-
ada e relevo favorável ao escoamento superficial das águas não 
têm problemas com os excedentes hídricos, desde que providên-
cias sejam tomadas para reduzir a erosividade das águas e con-
trolar o processo erosivo a que os solos estão sujeitos. As séries 
que se localizam em áreas mais elevadas, geralmente são afeta-
das por geadas que impedem cultivos sensíveis a essa caracte-
rística climática. 

O relevo não dificulta a mecanização, sendo as declividades 
médias sempre inferiores a 15%, embora seja necessário utilizar 
práticas conservacionistas simples a moderadas. Estas são impe-
rativas nos solos podzólicos, que possuem alta suscetibilidade à 
erosão, em função do gradiente textural dos mesmos. 

A maior parte dos solos possui valores baixos para a soma de 
bases e muitos deles são álicos (Tab. 5.XXV). Requerem práticas 
de adubação mineral e orgânica, visando a correção da fertilida-
de, bem como calagem para controlar os efeitos negativos advin-
dos da presença elevada de alumínio trocável. Por outro lado, há 
solos de boa disponibilidade de bases trocáveis, mas com severa 
limitação na profundidade efetiva. Há ainda os solos que apresen-
tam limitações de ordem física e química, conjuntamente. Portan-
to, da avaliação da capacidade e manejo do solo dependerá o uso 
intensivo ou semi-intensivo das áreas pertencentes à Subclasse 
Agriter-por-solo. 
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TABELA 5.XXV 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A Unidade 
de capa-
cidade 

Área 
(km2) 

Agro-
climáti-
co (%) 

De-
clivi-
dade 
(%) 

Pedo-
lógico Solo 

Número 
do perfil 

Salinida-
de (m-
mhos/ 
cm) 

Drenagem 

Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Pro-
fund. 

Efetiva 
(cm) Textura Estrutura 

Matéria 
orgâni-
ca (%) 

113de 11 85-115 < 5 6,2 Ae(E) 94(D) < 4 imperfeita prism.forte argila 29,3 27,2 50 franca granular 4,9 
113cb 20 85-115 < 5 5,8 PEe6 128(D) < 4 boa blocos suban franco-arg.aren 2,5 1,6 120 areia franca granular 1,2 
113b(1) 
113b(2) 
113b(3) 

 
727 

 
 85-115 

 
< 5 

6,1 
7,0 
6,9 

LEa3(E) 
Cd3 
LEa4 

E7 
P104 
E2 

< 4 
< 4 
< 4 

acentuada 
boa  
acentuada 

blocos angul 
blocos suban 
blocos suban 

franco-arg.aren 
muito argilosa 
franco-arg.aren 

5,9 
12,0 
7,2 

0,3 
0,5 
1,9 

100 
105 
120 

franco-arg.aren 
franco-argilosa 
franco-arg.aren 

granular 
blocos suban 
granular 

3,1 
2,6 
3,0 

113bp(1) 
113bp(2) 

 
45 

 
 85-115 

 
< 5 

6,5 
6,6 

LVa2(E) 
Cd2(E) 

E27 
E180 

< 4 
< 4 

moderada 
boa 

blocos suban 
blocos suban 

argila 
argila 

12,3 
8,2 

0,5 
0,5 

60 
50 

argila 
argila 

blocos suban 
blocos suban 

3,5 
2,9 

113ºp 33  85-115 < 5 5,9 Re6 116(B) < 4 imperfeita - - 29,2 20,7 15 franco-argilosa blocos suban 3,4 
123db(1) 
123db(2) 

 
484 

 
 85-115 

 
5-15 

5,8 
6,9 

LEa3 
PVd2(E) 

P143(A) 
E133 

< 4 
< 4 

forte 
acentuada 

granular 
blocos suban 

argila 
argilo-arenosa 

3,5 
8,8 

0,2 
3,1 

125 
60 

franco-argilosa 
franco-arg.aren 

granular 
granular 

1,7 
2,6 

123cb(1) 
123cb(2) 
123cn(3) 

 
693 

 
 85-115 

 
5-15 

6,8 
6,2 
5,8 

LEel(E) 
LVd(E) 
PEe6 

26 
E33© 
128(D 

< 4 
< 4 
< 4 

acentuada 
acentuada 
boa 

blocos suban 
granular 
blocos suban 

argilo-arenosa 
argilo-arenosa 
franco-arg.aren 

4,2 
2,8 
2,5 

3,8 
0,4 
1,6 

148 
140 
120 

franco-arenosa 
franco-arg.aren 
areia franca 

blocos suban 
granular 
granular 

1,8 
0,8 
1,2 

123b(1) 
123b(2) 
123b(3) 

 
858 

 
 85-115 

 
5-15 

6,1 
6,9 
6,9 

LEa7(E) 
CHa2 
LEa2/4(E) 

E7 
E194 
E2 

< 4 
< 4 
< 4 

acentuada 
moderada 
acentuada 

blocos angul 
blocos suban 
blocos suban 

franco-arg.aren 
argila 
franco-arg.aren 

5,9 
13,2 
7,2 

0,3 
0,4 
1,9 

180 
105 
120 

franco-arg.aren 
argila 
franco-arg.aren 

granular 
blocos suban 
granular 

3,1 
3,8 
3,0 

123bp 571  85-115 5-15 6,3 LVa2(E) E27 < 4 acentuada blocos suban argila 12,3 0,5 60 argila blocos suban 3,5 
123ºp(1) 
123ºp(2) 

58  85-115 5-15 5,9 
5,9 

Re1 
Re6 

64(B) 
116(B) 

< 4 
< 4 

acentuada 
imperfeita 

- 
- 

- 
- 

16,0 
29,2 

11,8 
20,7 

15 
15 

franco-arenosa 
franco-argilosa 

granular 
blocos suban 

2,2 
3,4 

2*13db(1) 
2*13db(2) 
2*13db(3) 

 
2934 

 
> 115 

 
< 5 

6,5 
6,1 
6,4 

CHa1/9(E) 
Cd2(E) 
Cd3(E) 

P25 
E86 
P135 

< 4 
< 4 
< 4 

imperfeita 
imperfeita 
imperfeita 

blocos suban 
blocos angul 
blocos suban 

argilo-arenosa 
muito argilosa 
argila 

11,0 
10,9 
14,0 

0,5 
1,5 
0,4 

79 
50 
90 

franca 
argilo-siltosa 
franco-arg.aren 

granular 
granular 
blocos suban 

5,0 
6,3 
3,9 

2*13eb 143 > 115 < 5 6,0 CHa7(E) E161 < 4 moderada maçiça argila 14,8 1,2 110 argila granular 9,1 
2*13cb 61 > 115 < 5 6,8 LEe2(E) 26 < 4 acentuada blocos suban argilo-arenosa 4,2 3,8 148 franco-arenosa blocos suban 1,8 
2*13b(1) 
2*13b(2) 
2*13b(3) 
2*13b(4) 
2*13b(5) 
2*13b(6) 
2*13b(7) 
2*13b(8) 
2*13b(9) 

 
 
 
 

1869 

 
 
 
 

> 115 

 
 
 
 

< 5 

6,8 
6,8 
6,7 
6,8 
6,8 
7,0 
6,9 
7,0 
6,8 

Lba1 
LEa6 
CHa9(E) 
LEa6 
LEa1/10(E) 
LVa1 
LVa3(E) 
Cd3 
LBd2 

P38 
E33 
E16 
E50 
P40 
P30 
P36 
P104 
13(B) 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

acentuada 
acentuada 
boa a acent 
acentuada 
acentuada 
moderada 
acentuada 
boa 
moderada 

blocos suban 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

muito argilosa 
franco-arg.aren 
franco-arenosa 
franco-arg.aren 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 

13,2 
6,1 
7,7 
6,5 

13,5 
14,5 
16,8 
12,0 
10,8 

0,8 
0,7 
0,5 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 
1,3 

190 
200 
80 

200 
210 
195 
230 
105 

  180 

muito argilosa 
franco-arg.aren 
areia franca 
franco-arg.aren 
muito argilosa 
argila 
argila 
franco-argilosa 
muito argilosa 

granular 
blocos suban 
grão simples 
blocos suban 
granular 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

6,8 
2,4 
2,2 
2,4 
7,8 
4,3 
6,5 
2,6 
2,8 

2*13ºb 740 > 115 < 5 6,6 CBHa3(E) E173 < 4 moderada blocos suban muito argilosa 9,2 0,9 90 argila granular 4,0 
2*13bp 391 > 115 < 5 6,6 Cd2 E180 < 4 boa blocos suban argila 8,2 0,5 50 argila blocos suban 2,9 
2*23db(1) 
2*23db(2) 

1234 > 115 5-15 6,9 
6,9 

LRd1(E) 
PVa6(E) 

16 
E133 

< 4 
< 4 

acentuada 
acentuada 

blocos suban 
blocos suban 

muito argilosa 
argilo-arenosa 

11,3 
8,8 

2,2 
3,1 

210 
60 

muito argilosa 
franco-arg.aren 

blocos suban 
granular 

4,5 
2,6 

2*23eb 353 > 115 5-15 6,6 Ca13(E) P109 < 4 boa blocos angul muito argilosa 24,2 0,6 74 argila blocos suban 2,9 
2*23ºeb 2128 > 115 5-15 6,9 CBHa1/2(E) P72 < 4 boa blocos suban argila 15,4 0,4 88 muito argilosa granular 8,3 
2*23cb(1) 
2*23cb(2) 
2*23cb(3) 

 
1261 

 
> 115 

 
5-15 

6,8 
6,4 
6,7 

LEe1/2 
PVa7 
PVa6 

26 
E14 
E58 

< 4 
< 4 
< 4 

acentuada 
boa  
boa a acent 

blocos suban 
granular 
granular 

argilo-arenosa 
franco-arg.aren 
franco-arenosa 

4,2 
3,4 
4,4 

3,8 
0,2 
1,0 

148 
90 

200 

franco-arenosa 
franco-arenosa 
areia franca 

blocos suban 
granular 
granular 

1,8 
1,2 
1,2 

2*23b(1) 
2*23b(2) 
2*23b(3) 
2*23b(4) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

6,9 
6,1 
6,5 
6,4 

LEa2/8 
LEa7(E) 
PVa1(E) 
CBa1(E) 

E2 
E7 
E17 
P74 

< 4 
< 4  
< 4 
< 4 

acentuada 
acentuada 
acentuada 
moderada 

blocos suban 
blocos angul 
granular 
blocos suban 

franco-arg.aren 
franco-arg.aren 
franco-arg.aren 
muito argilosa 

7,2 
5,9 

14,3 
19,1 

1,9 
0,3 
0,1 
0,6 

120 
180 
150 
60 

franco-arg.aren 
franco-arg.aren 
franco-arenosa 
muito argilosa 

granular 
granular 
granular 
blocos suban 

3,0 
3,1 
1,1 
4,7 
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2*23b(5) 
2*23b(6) 
2*23b(7) 
2*23b(8) 
2*23b(9) 
2*23b(10) 
2*23b(11) 
2*23b(12) 
2*23b(13) 
2*23b(14) 
2*23b(15) 
2*23b(16) 
2*23b(17) 
2*23b(18) 
2*23b(19) 
2*23b(20) 
2*23b(21) 
2*23b(22) 
2*23b(23) 
2*23b(24) 
2*23b(25) 
2*23b(26) 
2*23b(27) 
2*23b(28) 
2*23b(29) 
2*23b(30) 
2*23b(31) 
2*23b(32) 
2*23b(33) 
2*23b(34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37482 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-15 

6,5 
6,6 
6,5 
6,4 
6,8 
6,8 
6,5 
6,9 
6,6 
6,7 
6,9 
6,8 
6,5 
6,8 
6,8 
6,5 
6,8 
6,4 
6,5 
6,7 
6,7 
6,6 
6,8 
7,0 
6,8 
7,0 
6,9 
7,0 
7,0 
6,9 

Ca5(E) 
Ca2(E) 
PVa3(E) 
LEd 
LRd2 
LRa2 
LRa2 
LBRa4(E) 
LBa1(E) 
LBRd1/2(E) 
LBHa 
LBRa4 
LBa2 
LBa1(E) 
LBHa(E) 
LRa3(E) 
TVBa1/2(E) 
LEa2 
LEa6 
LEa1 
CHa9 
LEa10 
LEa2 
Ca19 
Ca20 
LVa1/3(E) 
Ca13 
Cha6 
CHa7/11(E) 
Ca8 

E41 
E45 
E39 
P3 
P17 
P8 
P1 
P10 
E77 
P29 
P57 
P45 
E88 
P38 
P86 
E199 
E64 
E10 
E19 
E26 
E16 
E76 
P40 
E136 
P37 
P30 
P51 
P120 
P149 
P9 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa 
boa 
moderada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 
boa 
moderada 
acentuada 
acentuada 
boa a acen 
acentuada 
acentuada 
boa 
boa 
moderada 
boa 
boa a acen 
moderada 
acentuada 
acentuada 
acentuada 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
granular 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

muito argilosa 
argilo-arenosa 
muito argilosa 
argilo-arenosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
franco-arg.aren 
muito argilosa 
franco-arenosa 
argilo-arenosa 
muito argilosa 
argila 
argila 
argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 

21,0 
7,4 

12,2 
4,9 

11,7 
10,6 
7,6 

18,3 
15,0 
10,8 
16,5 
14,3 
9,7 

13,2 
11,4 
10,1 
14,5 
9,2 
5,0 
9,5 
7,7 
6,9 

13,5 
14,5 
7,5 

14,5 
17,2 
18,0 
15,9 
16,2 

0,6 
1,4 
2,0 
1,1 
0,9 
1,0 
0,2 
1,1 
1,6 
0,4 
1,0 
0,9 
1,3 
0,8 
1,0 
0,6 
0,4 
0,5 
0,2 
1,1 
0,5 
0,2 
0,5 
1,3 
1,3 
0,4 
0,9 
0,3 
1,2 
0,6 

60 
80 
60 

200 
240 
150 
210 
190 
100 
200 
240 
240 
120 
190 
190 
140 
90 
90 

200 
200 
80 

200 
210 
90 
79 

195 
97 

100 
130 
195 

muito argilosa 
argilo-arenosa 
argila 
franco-arg.aren 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
franco-arg.aren 
argila 
areia franca 
franco-arg.aren 
muito argilosa 
franco-argilosa 
franco-argilosa 
argila 
muito argilosa 
franco-argilosa 
argilo-arenosa 
argilo-arenosa 

blocos suban 
blocos suban 
granular 
granular 
granular 
granular 
granular 
granular 
blocos suban 
granular 
granular 
granular 
blocos suban 
granular 
granular 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
grãos simples 
granular 
granular 
granular 
granular 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
granular 
blocos suban 

7,8 
3,4 
4,7 
1,1 
6,0 
4,7 
3,8 
7,9 
5,8 
4,9 
7,5 
6,3 
7,7 
6,8 
5,0 
3,2 
5,3 
4,2 
1,8 
3,9 
2,2 
2,8 
7,8 
7,5 
3,5 
4,3 
2,6 
3,4 
6,2 
4,9 

2*23b(35) 
2*23b(36) 
2*23b(37) 
2*23b(38) 
2*23b(39) 
2*23b(40) 
2*23b(41) 
2*23b(42) 
2*23b(43) 

   6,5 
6,9 
6,7 
6,8 
6,9 
6,5 
6,8 
6,3 
6,9 

LVa5(E) 
LVa3(E) 
PVLa3(E) 
PVLa5(E) 
LEa10 
Ca3 
LRd2 
LEHa 
LBCa 

E87 
P36 
P42 
P41 
E82 
E20 
13(B) 
12(B) 
20(B) 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4  

acentuada 
acentuada 
boa 
boa a acen 
boa 
boa 
moderada 
moderada 
boa 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos angul 

argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 

8,8 
16,8 
7,6 
8,7 

10,8 
7,2 

10,8 
6,2 

16,0 

1,1 
0,3 
0,7 
0,7 
0,7 
0,3 
1,3 
0,5 
2,0 

70 
230 
230 
90 

100 
90 

180 
170 
110 

argila 
argila 
argila 
franco-arg.aren 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 

blocos suban 
blocos suban 
granular 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 

3,2 
6,5 
3,6 
4,2 
7,0 
2,8 
2,8 
1,4 
3,6 

2*23ºb(1) 
2*23ºb(2) 

1657 > 115 5-15 6,6 
6,8 

CBHa3(E) 
CBa3(E) 

E173 
E102 

< 4 
< 4 

moderada 
boa 

blocos suban 
blocos suban 

muito argilosa 
muito argilosa 

9,2 
24,5 

0,9 
0,7 

90 
70 

argila 
argila 

granular 
blocos suban 

4,0 
10,6 

2*23bp(1) 
2*23bp(2) 
2*23bp(3) 
2*23bp(4) 
2*23bp(5) 
2*23bp(6) 

 
 

1591 

 
 

> 115 

 
 

5-15 

6,7 
6,5 
6,5 
6,0 
6,4 
6,4 

PVa2 
PVa2 
LVa2(E) 
Ra1(E) 
Ca20 
Ca4 

E47 
E11 
E27 
E130 
E12 
E68 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa 
boa 
moderada 
moderada 
boa  
boa 

blocos angul 
blocos suban 
blocos suban 
- 
blocos suban 
blocos suban 

argilo-arenosa 
argila 
argila 
- 
argila 
franco-arenosa 

5,8 
7,8 

12,3 
10,2 
7,2 
4,8 

1,8 
2,8 
0,5 
0,3 
0,6 

    0,3 

55 
60 
60 
45 
50 

   60 

franco-arenosa 
franco-arenosa 
argila 
argila 
argilo-arenosa 
franco-arenosa 

granular 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 

2,3 
0,8 
3,5 
1,5 
2,5 
1,7 

2*23ºp 21 > 115 5-15 6,8 Re7 P20 < 4 boa - - 41,3   34,9    55 franco-argilosa granular 4,1 
 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade 
(º) Unidades definidas por excesso de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos                                                                                                                                                                                            

(ε) Perfis pedológicos extrapolados                                                                                                                         
(A) Perfil pedológico da Folha SF.22 – Paranapanema                                                                                                 
(B) Perfis pedológicos das Folhas  SH.22 – Porto Alegre e SH.21 – Uruguaiana 
(C) Perfil pedológico da Folha Rio de Janeiro                                                                  (D) Perfis pedológicos da Folha Campo Grande 
(+)  Drenagem por excesso                                                                                             ( - ) Drenagem por falta 
OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 
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A) Séries 113, 113º, 123 e 123º 

Representam 6,3% da Subclasse Agriter-por-solo e diferenciam-
se entre si apenas no grau de restrição correspondente à condi-
cionante relevo, bem como à presença ou não de cascalho e 
pedregosidade em seus solos. Distribuem-se de forma generali-
zada, e em pequenas manchas, que ocupam modelados de 
acumulação, porções de todas as regiões geomorfológicas dos 
planaltos, com exceção da Região Geomorfológica Planalto das 
Missões, ocupando ainda porções da Região Geomorfológica 
Patamar Oriental da Bacia do Paraná. As declividades médias 
não ultrapassam 15%, portanto são áreas perfeitamente mecani-
záveis, com exceção das áreas pertencentes às séries 113º e 
123º, cuja profundidade efetiva do solo (15cm) limita a mecaniza-
ção, já dificultada pela presença de cascalho e pedregosidade. 
Também merece atenção especial a mecanização na Unidade 
113de, por apresentar solo com pouca profundidade e drenagem 
imperfeita, aliada à textura argilosa com estrutura prismática no 
horizonte B (Tab. 5.XXV). 

As estações que definiram estas séries se encontram em va-
riadas altitudes, desde 34 m (Florianópolis) até 1.180 m (Painel). 
Portanto, possuem variadas temperaturas médias anuais, ocor-
rendo áreas que anualmente sofrem o fenômeno das geadas, o 
qual é desfavorável a cultivos sensíveis a essa característica 
climática. Entretanto, em termos hídricos, as séries não possuem 
limitações, embora as Unidades 113ºp e 123ºp possam tempora-
riamente possuir excesso de umidade para as plantas, visto que o 
balanço hídrico da estação pluviométrica Porto Lucena, cujos 
dados serviram para o cálculo do índice agroclimático dessas 
áreas, apresenta excedentes hídricos por cinco meses consecuti-
vos ao ano. Ainda, o solo representativo destas unidades é muito 
raso (15 cm), e o relevo não favorece o escoamento superficial. 

Quanto aos solos, estas séries apresentam quase todas as 
unidades com baixa fertilidade denotada pelos baixos teores em 
soma de bases trocáveis e matéria orgânica (Tab. 5.XXV), Exce-
ção se faz às Unidades 113ºp, 123ºp e 113de. As duas primeiras 
apresentam como característica mais limitante a pouca profundi-
dade efetiva do solo e a Unidade 113de, por ser portadora de 
estrutura prismática forte com textura argilosa no horizonte B, 
possui deficiências na drenagem. 

Ocorrem ainda unidades com solos que, além de quimica-
mente fracos, possuem baixa capacidade de troca e não apresen-
tam valores relativos altos de alumínio trocável. Entretanto, nas 
unidades com solos álicos, a calagem se faz necessária para 
elevar o pH e inibir a ação prejudicial do alumínio trocável. Portan-
to, para que a exploração agrícola dessas áreas seja viável e 
produtiva, é necessário que técnicas e manejos sejam adaptados 
às características e propriedades das terras. 
 
B) Séries 2*13, 2*13º, 2*23, 2*23º 

Em extensão, constituem as séries dominantes da Subclasse 
Agriter-por-solo (93,7%) e diferenciam-se entre si pelo grau de 
restrição da condicionante relevo e pela presença ou não de 
cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos. Ge-
ralmente, apresentam-se em extensas áreas, ocupando porções 
de todas as regiões geomorfológicas com exceção da Depressão 
do Sudeste Catarinense. Quase toda a Região Geomorfológica do 
Planalto das Missões está inserida nestas séries. 

As declividades médias predominantes encontram-se no in-
tervalo de 5 a 15% (82,6%), ocorrendo também áreas planas. Por 
isso, não apresentam obstáculos à mecanização, embora cuida-
dos especiais devam ser tomados nas unidades que apresentem 
pequena profundidade no solo. A presença da pedregosidade e 
rochosidade nas Séries 2*13º e 2*23º poderá até impedir a meca-
nização. É conveniente utilizar técnicas que evitem a soleira de 
aradura que alguns solos, em função de suas propriedades físi-
cas, facilmente podem apresentar mediante mecanização intensa 
(Tab. 5.XXV). Principalmente nas áreas próximas a 15% de decli-
vidade e com solos suscetíveis à erosão, é necessário usar técni-
cas moderadas a intensivas de controle da ação erosiva das 
águas, pois estas séries são definidas por excesso de umidade. 

Como as séries em questão aparecem por toda a área mape-
ada, os dados climáticos das estações que serviram para definir 
os índices agroclimáticos são muito variados, principalmente no 
tocante à temperatura. Este fato geralmente é condicionado pelas 
diferentes altitudes onde estão localizadas as estações pluviomé-
tricas representativas das séries, podendo-se citar como extremos 
as estações Colônia Vitória (PR) (1.160 m) e Camboriú (8 m). Por 
isso, há áreas com ocorrência de temperaturas negativas durante 
o ano, sujeitas a geadas, e áreas com clima mais quente durante 
o ano todo. Entretanto, em termos hídricos, todas as áreas são 
portadoras de excedentes, que ocorrem no mínimo por oito me-
ses consecutivos. Assim, a escolha das espécies vegetais desti-
nadas à exploração agrícola estará muito interligada à posição 
geográfica que ocupam as séries analisadas. Essa escolha tam-
bém dependerá das propriedades físicas dos solos, pois embora 
haja excesso de umidade, os solos em sua grande maioria não 
apresentam dificuldades na drenagem, prevalecendo inclusive a 
drenagem acentuada (Tab. 5.XXV). Além disso, mesmo a Unida-
de 2*13db, que apresenta deficiência na drenagem (imperfeita), 
pode através de práticas especiais ser explorada com cultivos 
irrigados (Est. 5.II B). 

Quanto aos solos, há um predomínio dos álicos que, além de 
possuírem baixa soma de bases, ainda são prejudicados pela 
presença de níveis elevados de alumínio trocável no complexo 
sortivo. Os demais apresentam o caráter distrófico que, pelos 
baixos teores em bases, são também considerados quimicamente 
pobres. As Unidades 2*13cb e 2*23cb, embora possuam solos 
eutróficos, apresentam valores baixos na capacidade de troca de 
cátions e na soma de bases trocáveis, portanto também são de 
baixa fertilidade. 

Pelo exposto, as características químicas dos solos são as 
mais limitativas e as físicas as mais favoráveis. Exceção se faz às 
Unidades 2*23bp, 2*13bp, 2*23ºp, 2*13eb e 2*23eb, que, embora 
de pequena expressão espacial, apresentam limitações de ordem 
física, como a pouca profundidade dos solos das três primeiras 
citadas e a estrutura e textura do horizonte B nas duas últimas 
(Tab. 5.XXV). Portanto, essas unidades, além de apresentarem 
limitações químicas, apresentam também limitações físicas, 
excetuando-se a 2*23ºp, cuja soma de bases trocáveis e capaci-
dade de troca de cátions são elevadas. 

Assim, para se obter produção satisfatória nas áreas dessas 
séries em análise, é imprescindível melhorar as propriedades 
químicas dos solos e contornar as físicas. Os manejos devem 
também considerar a erosividade das águas, minimizando seus 
efeitos, e a erosão a que potencialmente os solos estão sujeitos 
(Est. 5.III A e 5.III B). 
 
5.1.3.2.3 – Subclasse Agriter-por-relevo/solo 

As quatro séries definidas nesta subclasse, 133, 133º, 2*33 e 
2*33º, perfazem um total de 24.421 km2, que equivalem a 22,8% 
da área pertencente à Classe Agriter. Encontra-se disseminada 
por toda a área mapeada, e as maiores áreas concentram-se na 
Região Geomorfológica Planalto das Araucárias. 

As condicionantes relevo e solo assumem o mesmo grau de 
restrição que, por ser maior que o de clima, fornecem a denomi-
nação a esta subclasse. 

Os índices agroclimáticos são superiores a 85% e na maioria 
apresentam excedentes hídricos que podem dificultar ou mesmo 
impedir o desenvolvimento de plantas sensíveis a excesso de 
umidade. 

O relevo não impede a mecanização, mas impõe uma perda 
sensível no desempenho das máquinas, bem como exige técni-
cas conservacionistas de controle à erosão que deverão ser mais 
intensas quanto maior for o índice de instabilidade estrutural dos 
solos. 

Os solos em sua maioria são quimicamente pobres, haja vista 
os baixos valores na soma de bases trocáveis, muitos apresen-
tam caráter álico e alguns baixa capacidade de troca catiônica. O 
restante apresenta limitações de ordem física, como profundidade 
efetiva e estrutura e textura do horizonte B (Tab. 5.XXVI).
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TABELA 5.XXVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Agriter-por-relevo/solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A 
Unidade de 
capacidade 

Área 
(km2) Agro-

climáti-
co (%) 

Declivi-
dade 
(%) 

Pe-
doló-
gico 

Solo 
Número 
do perfil 

Salinida-
de (m-
mhos/ 
cm) 

Drenagem 

Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Profund. 
Efetiva 
(cm) Textura Estrutura 

Matéria 
orgâni-
ca (%) 

133db 282 85-115 15-25 6,9 PVd3(E) E133 < 4 acentuada blocos suban argilo-arenosa 8,8 3,1 60 franco-arg.aren granular 2,6 
133eb(1) 
133eb(2) 

 
703 

 
85-115 

 
15-25 

6,6 
6,9 

Ca13(E) 
Ca13 

P109 
P51 

< 4 
< 4 

boa 
boa 

blocos angul 
blocos suban 

muito argilosa 
muito argilosa 

24,2 
17,2 

0,6 
0,9 

74 
97 

argila 
muito argilosa 

blocos suban 
blocos suban 

2,9 
2,6 

133cb(1) 
133cb(2) 

 
724 

 
85-115 

 
15-25 

6,2 
6,5 

LVd 
Ca9(E) 

E33( C) 
E23 

< 4 
< 4 

acentuada 
boa 

granular 
blocos suban 

argilo-arenosa 
franco-arg; aren 

2,8 
4,6 

0,4 
0,2 

140 
70 

franco-arg.aren 
franco-arenosa 

granular 
granular 

0,8 
1,5 

133b 183 85-115 15-25 6,9 Ca13(E) P108 < 4 moderada blocos angul argila 21,5 0,8 87 franco-argilosa granular 6,7 
133ºb 55 85-115 15-25 6,4 PVa10 P97 < 4 moderada blocos suban muito argilosa 12,0 1,7 90 argilo-siltosa blocos angul 3,7 
133bp 124 85-115 15-25 6,6 Ca18(E) P70 < 4 moderada blocos suban argila 19,0 2,8 57 franco-arg.aren blocos suban 2,3 
133ºbp(1) 
133ºbp(2) 

 
229 

 
85-115 

 
15-25 

6,8 
6,4 

PVa8(E) 
PVd4(E) 

E45 
E119 

< 4 
< 4 

boa 
acentuada 

blocos suban 
blocos suban 

argila 
argila 

10,4 
8,3 

1,8 
1,6 

60 
60 

franco-argilosa 
franco-arg.aren 

granular 
granular 

3,3 
3,5 

2*33db(1) 
2*33db(2) 

 
2055 

 
> 115 

 
15-25 

6,9 
6,5 

PVa6/PV9(E) 
CHa1 

E133 
P25 

< 4 
< 4 

acentuada 
imperfeita 

blocos suban 
blocos suban 

argilo-arenosa 
argilo-arenosa 

8,8 
11,0 

3,1 
0,5 

60 
79 

franco-arg.aren 
franca 

granular 
granular 

2,6 
5,0 

2*33eb(1) 
2*33eb(2) 

 
939 

 
> 115 

 
15-25 

6,9 
6,6 

Ca13(E) 
Ca13 

P51 
P109 

< 4 
< 4 

boa 
boa 

blocos suban 
blocos angul 

muito argilosa 
muito argilosa 

17,2 
24,2 

0,9 
0,6 

97 
74 

muito argilosa 
argila 

blocos suban 
blocos suban 

2,6 
2,9 

2*33cb(1) 
2*33cb(2) 
2*33cb(3) 

 
506 

 
> 115 

 
15-25 

 

6,7 
6,5 
7,0 

PVa5(E) 
Ca1 
Ca1(E) 

E58 
E23 
E79 

< 4 
< 4 
< 4 

boa a acen 
boa 
boa 

granular 
blocos suban 
blocos suban 

franco-arenosa 
franco-arg. aren 
franco-argilosa 

4,4 
4,6 
6,3 

1,0 
0,2 
0,1 

200 
70 

120 

areia franca 
franco-arenosa 
franco-arg.aren 

granular 
granular 
blocos suban 

1,2 
1,5 
2,6 

2*33b(1) 
2*33b(2) 
2*33b(3) 
2*33b(4) 
2*33b(5) 
2*33b(6) 
2*33b(7) 
2*33b(8) 
2*33b(9) 
2*33b(10) 
2*33b(11) 
2*33b(12) 
2*33b(13) 
2*33b(14) 
2*33b(15) 
2*33b(16) 
2*33b(17) 
2*33b(18) 
2*33b(19) 
2*33b(20) 
2*33b(21) 
2*33b(22) 
2*33b(23) 
2*33b(24) 
2*33b(25) 
2*33b(26) 
2*33b(27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11792 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,5 
6,1 
6,5 
6,4 
6,6 
6,8 
6,9 
6,6 
6,7 
6,8 
7,0 
6,8 
6,8 
7,0 
7,0 
7,0 
6,8 
6,8 
6,8 
6,7 
6,7 
7,0 
6,8 
6,9 
6,9 
6,5 
7,0 

PVa2/6(E) 
LEa6 
PVa3(E) 
CBa1/2(E) 
Ca2(E) 
LRa1 
LBRd2(E) 
LBRa5 
LBRd1 
LBRa2 
PVd5(E) 
LBa1(E) 
TVBa2 
Ca19(E) 
CHa6(E) 
Ca18(E) 
PVLa3(E) 
PVLa3(E) 
PVLa5(E) 
PVLa3 
PVLa2(E) 
PVa9(E) 
CHa5(E) 
PVLa1/4(E) 
Ca16(E) 
LVa5(E) 
Cd1(E) 

E17 
E7 
E39 
P74 
E65 
P5 
E46 
E77 
P29 
P39 
E115 
P38 
E64 
E136 
P120 
P119 
P13 
E92 
P41 
P42 
P78 
P99 
P168 
P145 
P116 
E87 
P123 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

acentuada 
acentuada 
moderada 
moderada 
boa 
acentuada 
boa 
acentuada 
acentuada 
acentuada 
boa a acen 
acentuada 
boa 
boa 
boa a acen 
moderada 
boa a acen 
boa 
boa a acen 
boa 
acentuada 
boa 
acentuada 
boa a acen 
boa a acen 
acentuada 
boa 

granular 
blocos angul 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

franco-arg.aren 
franco-arg.aren 
muito argilosa 
muito argilosa 
argilo-arenosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
franca 
argila 
argila 
argila 
argila 

4,3 
5,9 

12,2 
19,1 
7,4 
9,9 

15,9 
15,0 
10,8 
14,2 
13,8 
13,2 
14,5 
14,5 

18,025,0 
7,4 
7,0 
8,7 
7,6 
8,7 
7,8 

12,5 
9,6 
8,3 
8,8 
7,5 

0,2 
0,3 
2,0 
0,6 
1,4 
1,4 
1,7 
1,6 
0,4 
0,5 
0,3 
0,8 
0,4 
0,2 
0,3 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
1,5 
0,9 
0,7 
0,8 
1,4 
1,1 
1,4 

150 
180 
60 
60 
80 

220 
120 
100 
200 
200 
130 
190 
90 

110 
100 
98 

300 
200 
90 

230 
135 
80 

110 
90 
90 
70 

120 

franco-arenosa 
franco-arg.aren 
argila 
muito argilosa 
argilo-arenosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
franco-argilosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
franco-argilosa 
argilo-siltosa 
franco-arg.aren 
argila 
franco-arg.aren 
argila 
argilo-arenosa 
franco-argilosa 
franca 
franco-argilosa 
franco-argilosa 
argila 
franco-argilosa 

granular 
granular 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
granular 
granular 
granular 
granular 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 
granular 
granular 
granular 
granular 
granular 
blocos suban 
granular 
granular 
blocos suban 
granular 

1,1 
3,1 
4,7 
4,7 
3,4 
4,8 
8,4 
5,8 
4,9 
5,7 
1,9 
6,8 
5,3 
4,6 
3,4 
7,2 
2,4 
2,9 
4,2 
3,6 
4,5 
5,3 
3,1 
2,4 
4,1 
3,2 
3,8 
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2*33ºb(1) 
2*33ºb(2) 
2*33ºb(3) 
2*33ºb(4) 
2*33ºb(5) 

 
 

3908 

 
 

> 115 

 
 

15-25 

6,6 
6,8 
6,8 
6,9 
6,8 

CBHa2(E) 
PVa12(E) 
CBHa3 
CBHa5 
CBa3 

E173 
P93 
17(B) 
32(B) 
E102 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

moderada 
boa 
moderada 
moderada 
boa 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 

9,2 
6,3 

16,0 
13,5 
24,5 

0,9 
0,7 
1,1 
0,5 
0,7 

90 
62 

110 
105 
70 

argila 
franco-argilosa 
muito argilosa 
argilo-siltosa 
argila 

granular 
granular 
granular 
blocos suban 
blocos suban 

4,0 
2,9 
3,6 
4,1 
6,0 

2*33bp(1) 
2*33bp(2) 
2*33bp(3) 
2*33bp(4) 
2*33bp(5) 
2*33bp(6) 
2*33bp(7) 

 
 
 

1569 

 
 
 

> 115 

 
 
 

15-25 

6,6 
6,0 
6,5 
6,5 
6,4 
6,0 
6,3 

Cd1/Ca18(E) 
Ed1(E) 
PVa2(E) 
TBd(E) 
Ca4 
Ra1(E) 
PVLa1 

P70 
142 
E11 
E120 
E68 
E130 
45(B) 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

moderada 
boa 
boa 
boa 
boa 
moderada 
moderada 

blocos suban 
- 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argila 
- 

argila 
muito argilosa 
franco-arenosa 
franco-argilosa 
muito argilosa 

19,0 
10,0 
7,8 

15,0 
4,8 

10,2 
18,5 

2,8 
2,5 
2,8 
0,9 
0,3 
0,3 
1,3 

57 
60 
60 
60 
60 
45 
50 

franco-arg.aren 
franco-siltosa 
franco-arenosa 
muito argilosa 
franco-arenosa 
argila 
argilo-siltosa 

blocos suban 
granular 
granular 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
granular 

2,3 
1,4 
0,8 
6,3 
1,7 
1,5 
1,9 

2*33ºbp(1) 
2*33ºbp(2) 
2*33ºbp(3) 

 
1207 

 
> 115 

 
15-25 

6,8 
6,4 
6,4 

PVa8(E) 
PVa10(E) 
PVa4(E) 

E45 
P97 
E119 

< 4 
< 4 
< 4 

boa 
moderada 
acentuada 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argila 
muito argilosa 
argila 

10,4 
12,0 
8,3 

1,8 
1,7 
1,6 

60 
90 
60 

franco-argilosa 
argilo-siltosa 
franco-arg.aren 

granular 
blocos angul 
granular 

3,3 
3,7 
3,5 

2*33p 75 > 115 15-25 6,3 Re3(E) E25 < 4 boa - - 12,4 10,5 30 franco-siltosa granular 2,7 
2*33ºp 70 > 115 15-25 6,8 Re1/7/10(E) P20 < 4 boa - - 41,3 34,9 55 franco-argilosa granular 4,1 
 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade 
(º) Unidades definidas por excesso de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos 
(E) Perfis pedológicos extrapolados 
(B) Perfis pedológicos das Folhas SH. 22 – Porto Alegre e SH. 21 – Uruguaiana 
(-) Drenagem por falta   
   OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 
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Nesta subclasse é aconselhado o uso semi-intensivo para evi-
tar o depauperamento dos solos, os quais necessitam de manejos 
adequados às suas propriedades e características. 

A) Séries 133, 133º, 2*33 e 2*33º 

Distribuem-se esparsamente por toda a área mapeada, com 
manchas expressivas na Região Geomorfológica Planalto das 
Araucárias, mas deixam de existir nas Regiões Geomorfológicas 
Planaltos do Alto Rio Paraná, Planalto das Missões e Planícies 
Costeiras. 

Apresentam maiores graus de restrição nas condicionantes 
relevo e solo (030 e 003, respectivamente). O clima nas séries 
133 e 133º, que correspondem somente a 9,4% da área destas 
séries, apresenta o grau de restrição 100, que, em termos hídri-
cos, se constitui no ideal à maioria das plantas. Portanto, a gran-
de maioria da área pertence às séries 2*33 e 2*33º (90,6%), cujos 
índices agroclimáticos são maiores que 115%, significando, teori-
camente, excesso de umidade para o desenvolvimento normal 
das plantas. 

As estações pluviométricas que forneceram os dados para 
determinação dos índices agroclimáticos se encontram em varia-
das altitudes, desde 40 m (Guaramirim, SC) até 887 m (Laranjei-
ras do Sul, PR). Como a altitude é um dos fatores que mais influ-
enciam a temperatura, encontram-se nessas séries áreas com 
ocorrência de geadas anuais, áreas com possibilidades de ocor-
rências esporádicas e, ainda, áreas que dificilmente são ou serão 
afetadas por esse fenômeno. 

O relevo apresenta declividades médias de 15 a 25%, que, 
embora não sejam favoráveis à mecanização, são passíveis dela. 
Entretanto, é imperativo o uso de técnicas de controle à erosão, 
principalmente nas séries com excedentes hídricos, para diminuir 
a ação erosiva das águas. Normalmente frágeis aos processos 
erosivos, os solos podzólicos exigem maiores cuidados. 

Na Série 133º, os solos apresentam uma percentagem de 8 a 
15% de cascalho e, na Série 2*33º, há solos com cascalho, pe-
dregosidade e/ou rochosidade. 

Todos os solos representativos das unidades apresentam 
como uma das características mais limitantes a soma de bases 
trocáveis com valores muito baixos a baixos. As únicas exceções 
são as Unidades 2*33p e 2*33ºp, de representação mínima, que 
possuem solos eutróficos com altos valores para a soma de 
bases e capacidade de troca, entretanto, apresentam pouca 
profundidade efetiva (Tab. 5.XXVI). 

Outra característica comum aos solos é a presença do alumí-
nio trocável em níveis elevados, que lhes confere o caráter álico; 
portanto, a calagem se faz necessária para bloquear os efeitos 
negativos desse elemento. 

Geralmente, as propriedades físicas dos solos são boas e, 
mesmo quando detectadas como mais limitantes, não apresen-
tam restrições em níveis que impossibilitem o uso do solo. 

Em função da pobreza em nutrientes apresentada pelos solos 
que caracterizam estas séries, é imprescindível o uso de aduba-
ção química e orgânica, e os manejos deverão ser condizentes 
com as necessidades de cada unidade de solo, levando-se em 
consideração também as condições climáticas e topográficas das 
áreas. 
 
5.1.3.3 – Classe Mesater 

Apresenta-se esparsamente distribuída pela área em estudo, com 
concentrações na porção nordeste, leste e na oeste, fronteira com 
a Argentina, onde uma extensa área foi mapeada. 

Abrange 50.668 km2, que significam 19% do total mapeado, 
e, em função do maior grau de restrição das condicionantes 
relevo e solo, subdivide-se nas Subclasses Mesater-por-relevo, 
Mesater-por-solo e Mesater-por-relevo/solo (Tab. 5.XXVII). 

 

TABELA 5.XXVII 
Subclasses, séries e unidades na Classe Mesater 

Subclasses Séries Unidades 

 142 bp 
 142º eb 
 143 b, bp 
Mesater-por-Relevo 143º dp, bp, p 
 2*42 ep, b, bp 
 2*42º db, eb, ep, et 
 2*43 db, eb, cb, b, bp, p, pt 
 2*43º db, eb, b, p 
 114 db, ec, et 
 124 db 
 2*14 de, db 
Mesater-por-Solo 2*24 de, ec 
 2*24º bp 
 2*34 bp 
 2*34º bp 

2*44 bp Mesater-por-
Relevo/Solo 2*44º db, bp 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade 
(º) Unidades definidas por excesso de cascalho, pedregosidade 
e/ou rochosidade em seus solos. 
 

O índice agroclimático maior que 115%, indicativo do grau de 
restrição 200 por excesso de umidade, predomina em 91,3% da 
área, e o restante possui grau de restrição 100. Portanto, a gran-
de maioria das áreas da Classe Mesater se caracteriza pela 
presença de excedentes hídricos que podem dificultar e até impe-
dir o desenvolvimento de plantas sensíveis a excesso de umida-
de. Em função do tipo do solo e topografia dos terrenos, os efei-
tos ocasionados pelos excedentes hídricos poderão ser atenua-
dos ou acentuados. 

Quanto ao relevo, ocorrem áreas planas a fortemente ondula-
das com declividades máximas de 40%. As áreas mecanizáveis 
são mínimas (8,5%), permanecendo grande parte (91,5%) com 
declividades médias de 25 a 40% que, embora não sejam moto-
mecanizáveis, ainda são suscetíveis de serem trabalhadas com 
implementos de tração animal. Entretanto, exigem técnicas con-
servacionistas que controlem a erosão, sendo estas intensificadas 
de acordo com o deflúvio e a suscetibilidade erosiva dos solos. 

Os solos apresentam-se livres de salinidade, poucos são eu-
tróficos, muitos são distróficos e outros são álicos. Os graus de 
restrição 002 e 003 para a condicionante solo foram os de maior 
ocorrência, sendo a condicionante relevo responsável pela inclu-
são dos mesmos na classe em questão. Esses solos, embora 
apresentem deficiências químicas, possuem geralmente boas 
condições físicas, podendo, desde que contornadas as limitações 
impostas pelo relevo, receber tratamentos para melhorar a fertili-
dade e ser explorados de forma intensiva (Est. 5.IV A) ou semi-
intensiva.  

O grau de restrição 004 para a condicionante solo, de peque-
na expressão espacial, faz as áreas de sua ocorrência terem 
menores possibilidades de exploração. São solos que apresentam 
restrições físicas e químicas de forma moderada e forte, geral-
mente distróficos, com problemas na drenagem e na estrutura do 
horizonte B, principalmente. 

Ainda ocorrem, em 53% da Classe Mesater, solos com casca-
lho, pedregosidade e/ou rochosidade, que geralmente ocupam 
áreas com declividades médias de 25 a 40%. Portanto, são áreas 
difíceis de serem trabalhadas, requerendo manejos especiais e 
adequados às características impostas pelo meio ambiente. 
 
5.1.3.3.1 – Subclasse Mesater-por-relevo 

Responsável por 86,2% da Classe Mesater, representa 43.686 
km2, tendo o relevo como fator mais limitante, com grau de restri-
ção 040. Divide-se em oito séries, 142, 142º, 143, 143º, 2*42, 
2*42º, 2*43 e 2*43º, cujas caracterizações encontram-se na Tabe-
la 5.XXVIII. 
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TABELA 5.XXVIII 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A Unidade 
de capa-
cidade 

Área 
(km2) 

Agrocli-
mático 

(%) 

Declivi-
dade (%) 

Pe-
doló-
gico 

Solo 
Número 
do perfil 

Salinida-
de (m-
mhos/ 
cm) 

Drenagem 

Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Pro-
fund. 

Efetiva 
(cm) 

Textura Estrutura 

Matéria 
orgâni-
ca (%) 

142ºeb 79 85-115 25-40 7,0 TBRd3(E) E134 < 4 boa blocos suban muito argilosa 15,1 4,6 60 muito argilosa blocos suban 6,4 
142bp 246 85-115 25-40 7,5 PVa14 E4 < 4 boa blocos suban argila 9,7 5,6 90 franco-argilosa blocos suban 2,8 
143ºdp 295 85-115 25-40 6,4 Re5(E) E145 < 4 acentuada - - 20,1 25,6 45 franco-arenosa granular 3,8 
143b(1) 
143b(2) 
143b(3) 
143b(4) 

 
2741 

 
85-115 

 
25-40 

6,9 
6,7 
6,5 
7,0 

Ca1(E) 
CLa 
Ca3(E) 
Ca9 

E9 
E75 
E20 
E107 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

acentuada 
moderada 
boa  
boa a acen 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argila 
argila 
argila 
argila 

16,2 
10,8 
7,2 
9,0 

0,6 
0,5 
0,3 
0,8 

195 
90 
90 

100 

argilo-arenosa 
argila 
argila 
argila 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

4,9 
4,0 
2,8 
6,5 

143bp(1) 
143bp(2) 

529 85-115 25-40 6,6 
6,5 

Ca18(E) 
Ca6(E) 

P70 
E124 

< 4 
< 4 

moderada 
boa 

blocos suban 
blocos suban 

argila 
argila 

19,0 
8,0 

2,8 
0,8 

57 
60 

franco-arg.aren 
argila 

blocos suban 
blocos suban 

2,3 
7,1 

143ºbp 129 85-115 25-40 6,4 PVd4(E) E119 < 4 acentuada blocos suban argila 8,3 1,6 60 franco-arg.aren granular 3,5 
143ºp 197 85-115 25-40 6,7 Re12 P161 < 4 boa a acen - - 45,8 39,0 40 franco-siltosa granular 3,8 
2*42ºdb 498 > 115 25-40 7,1 CHa4(E) P58 < 4 imperfeita blocos suban franco-argilosa 16,2 0,6 100 franca granular 5,6 
2*42ºeb 725 > 115 25-40 7,0 TBRd3/TRd4(E) E134 < 4 boa blocos suban muito argilosa 15,1 4,6 60 muito argilosa blocos suban 6,4 
2*42ep 19 > 115 25-40 7,5 PEe3(E) P11 < 4 moderada blocos angul argilo-arenosa 15,5 13,9 86 argilo-arenosa granular 6,8 
2*42ºep 960 > 115 25-40 7,8 TRe5(E) 93(B) < 4 boa blocos suban muito argilosa 21,2 16,9 80 argilo-siltosa granular 4,2 
2*42ºet(1) 
2*42ºet(2) 

 
17999 

 
> 115 

 
25-40 

7,9 
8,3 

TRe5(E) 
Ce(E) 

P19 
P48 

< 4 
< 4 

boa 
boa 

blocos suban 
blocos angul 

muito argilosa 
argila 

17,2 
27,9 

11,2 
21,0 

120 
120 

argila 
argilo-siltosa 

granular 
granular 

2,8 
6,6 

2*42b 90 > 115 25-40 7,1 Ca6(E) P136 < 4 boa blocos suban argila 14,5 1,3 90 franco-argilosa granular 7,5 
2*42bp 417 > 115 25-40 7,5 PVd7 E85 < 4 boa blocos suban argila 10,3 5,9 60 franco-argilosa granular 4,1 
2*43db 498 > 115 25-40 6,4 PVa4/6(E) E133 < 4 acentuada blocos suban argilo-arenosa 8,8 3,1 60 franco-arg.aren granular 2,6 
2*43ºdb 103 > 115 25-40 6,2 PVd1(E) 93 < 4 imperfeita blocos suban argila 5,9 1,1 60 franco-arg.aren granular 2,9 
2*43eb 1313 > 115 25-40 6,4 Ca7/3(E) P46( C) < 4 moderada prism. moderada argila 8,4 0,5 75 argila granular 4,2 
2*43ºeb 131 > 115 25-40 6,8 TRd3(E) E178 < 4 boa blocos suban muito argilosa 9,3 3,4 80 argila blocos suban 1,5 
2*43cb(1) 
2*43cb(2) 

 
548 

 
> 115 

 
25-40 

6,7 
6,5 

PVa5(E) 
Ca9 

E58 
E23 

< 4 
< 4 

boa a acen 
boa 

granular 
blocos suban 

franco-arenosa 
franco-arg. aren 

4,4 
4,6 

1,0 
0,2 

200 
70 

areia franca 
franco-arenosa 

granular 
granular 

1,2 
1,5 

2*43b(1) 
2*43b(2) 
2*43b(3) 
2*43b(4) 
2*43b(5) 
2*43b(6) 
2*43b(7) 
2*43b(8) 
2*43b(9) 
2*43b(10) 
2*43b(11) 
2*43b(12) 
2*43b(13) 
2*43b(14) 
2*43b(15) 

 
 
 
 
 
 
 

7071 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

> 115 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

25-40 
 
 
 
 
 
 
 

6,6 
7,0 
7,0 
6,8 
6,5 
6,9 
6,8 
7,0 
6,8 
6,7 
6,9 
7,0 
6,8 
6,8 
6,9 

Cd1(E) 
Ca18 
CHa8(E) 
CHa5(E) 
Ca3/14(E) 
Cd4 
PVLa3 
Ca7/9(E) 
PVLa3 
PVLa2 
Ca7(E) 
PVa9(E) 
PVLa2 
PVLa3(E) 
Ca1 

E65 
P119 
P149 
P168 
E20 
P9 
P13 
E107 
E92 
P78 
P116 
P99 
P127 
E35 
E9 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa 
boa a acen 
boa a acen 
acentuada 
boa 
acentuada 
boa a acen 
boa a acen 
boa 
acentuada 
boa a acen 
boa 
boa 
boa 
acentuada 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argilo-arenosa 
muito argilosa 
muito argilosa 
franca 
argila 
argila 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 
muito argilosa 
argila 
argila 
argila 
argila 
argila 

7,4 
25,0 
15,9 
12,5 
7,2 

16,2 
7,4 
9,0 
7,0 
8,7 
8,3 
7,8 
5,1 
4,8 

16,2 

1,4 
0,6 
1,2 
0,7 
0,3 
0,6 
0,6 
0,8 
0,7 
1,5 
1,4 
0,9 
0,5 
0,5 
0,6 

80 
98 

130 
110 
90 

195 
300 
100 
200 
135 
90 
80 
90 
80 

195 

argilo-arenosa 
argilo-siltosa 
argilo-arenosa 
franca 
argila 
argilo-arenosa 
franco-arg.aren 
argila 
argila 
argilo-arenosa 
franco-argilosa 
franco-argilosa 
franco-arg.aren 
franco-argilosa 
argilo-arenosa 

blocos suban 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
granular 
granular 
granular 
granular 
granular 
granular 
blocos suban 

3,4 
7,2 
6,2 
3,1 
2,8 
4,9 
2,4 
6,5 
2,9 
4,5 
5,0 
5,3 
6,5 
2,8 
4,9 

2*43ºb(1) 
2*43ºb(2) 
2*43ºb(3) 
2*43ºb(4) 

 
2541 

 
> 115 

 
25-40 

6,9 
6,8 
6,9 
6,4 

CHa4(E) 
PVa12 
CBHa4 
PVa10 

E193 
P93 
32(B) 
44(B) 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa 
boa 
moderada 
boa 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argila 
argila 
argila 
argila 

17,2 
6,3 

13,5 
6,1 

0,3 
0,7 
0,5 
1,1 

80 
65 

105 
80 

argila 
franco-argilosa 
argilo-siltosa 
franco-arg.aren 

blocos suban 
granular 
blocos suban 
granular 

4,1 
2,9 
4,1 
1,0 
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2*43bp(1) 
2*43bp(2) 
2*43bp(3) 
2*43bp(4) 
2*43bp(5) 
2*43bp(6) 
2*43bp(7) 

 
 
 

4078 
 

 
 
 

> 115 

 
 
 

25-40 

6,0 
6,5 
6,6 
6,0 
6,5 
6,6 
6,3 

Rd1(E) 
Ca6 
PVLa2(E) 
Ra1/3(E) 
TBd(E) 
Ca18 
PVLa4 

142 
E124 
E94 
E130 
E120 
P70 
45(B) 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa 
boa 
moderada 
moderada 
boa 
moderada 
moderada 

- 
blocos suban 
blocos suban 

- 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

- 
argila 
argila 

- 
muito argilosa 
argila 
muito argilosa 

10,0 
8,0 
9,4 

10,2 
15,0 
19,0 
18,5 

2,5 
0,8 
1,3 
0,3 
0,9 
2,8 
1,3 

60 
60 
60 
45 
60 
57 
50 

franco-siltosa 
argila 
franco-arg.aren 
argila 
muito argilosa 
franco-arg.aren 
argilo-siltosa 

granular 
blocos suban 
granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 

1,4 
7,1 
4,7 
1,5 
6,3 
2,3 
1,9 

2*43p(1) 
2*43p(2) 

 
1450 

 
> 115 

 
25-40 

6,3 
5,7 

Re3(E) 
Re2/8(E) 

E25 
P55 

< 4 
< 4 

boa 
moderada 

- 
-  

- 
- 

12,4 
13,2 

10,5 
9,8 

30 
20 

franco-siltosa 
argilo-arenosa 

granular 
granular 

2,7 
6,0 

2*43ºp(1) 
2*43ºp(2) 

 
798 

 
> 115 

 
25-40 

6,4 
6,8 

Re10 
Re10(E) 

E63 
P20 

< 4 
< 4 

boa a acen 
boa 

- 
- 

- 
- 

32,0 
41,3 

26,4 
34,9 

20 
55 

franco-argilosa 
franco-argilosa 

granular 
granular 

5,6 
4,1 

2*43pt 231 > 115 25-40 6,6 Re3(E) E40 < 4 boa - - 21,3 17,1 40 argilo-siltosa blocos suban 4,5 
 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade 
(º) Unidades definidas por excesso de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos 
(E) Perfis pedológicos extrapolados 
(B) Perfis pedológicos da Folha SH. 22 – Porto Alegre 
(C) Perfil pedológico da Folha SF. 23 – Rio de Janeiro 
(+) Drenagem por excesso 
(-) Drenagem por falta 
    OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 
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Os índices agroclimáticos maiores que 115% estão presentes 
em 90,4% desta subclasse, restando 9,6% com grau de restrição 
100. Portanto, predominam áreas sujeitas a excessos hídricos, 
que em função do relevo acidentado se tornam suscetíveis à 
erosão. 

O relevo, por sua vez, não permite a motomecanização, em-
bora seja possível o uso de tração animal. Para evitar o carrea-
mento da parte superior do solo, que contém o teor mais elevado 
de nutrientes, pelo escoamento superficial, é imperativo usar 
técnicas conservacionistas intensas. Em parte, a presença de 
pedregosidade e rochosidade em 56% da área desta subclasse já 
minimiza naturalmente a ação erosiva das águas. 

Os solos, nesta subclasse, apresentam-se com graus de res-
trição 002 e 003, e suas características são bastante diversifica-
das. Ora são eutróficos, ora distróficos e ora álicos. Comumente 
apresentam valores baixos para a soma de bases trocáveis com 
exceção dos solos eutróficos. A pouca profundidade efetiva de 
alguns solos aparece como uma das características limitativas, 
bem como a drenagem acentuada ou imperfeita. Algumas vezes 
a capacidade de troca catiônica e a estrutura e textura dos hori-
zontes A e B figuram como características pedológicas mais 
restritivas. Portanto, limitações químicas podem estar associadas 
às físicas. 

A) Séries 142, 142º, 2*42 e 2*42º 

Apresentam-se disseminadas pela área em estudo, sendo a Série 
2*42º a de maior expressividade em superfície, com concentração 
na porção oeste da área mapeada. 

São homogêneas quanto ao grau de restrição para as condi-
cionantes relevo e solo, sendo o primeiro o de maior valor, portan-
to o mais restritivo ao uso. As declividades variam de 25 a 40% e 
fazem parte principalmente da Região Geomorfológica Planalto 
das Araucárias e, com menor expressão, do Patamar Oriental da 
Bacia do Paraná e das Serras do Leste Catarinense. São áreas 
não mecanizáveis, podendo, contudo, ser trabalhadas com im-
plementos de tração animal. 

As séries 142 e 142º são pouco expressivas em termos de 
superfície, mas apresentam melhores condições climáticas que 
as séries 2*42 e 2*42º. As primeiras são dotadas de umidade em 
quantidade que favorece o desenvolvimento da maioria das plan-
tas (índices agroclimáticos entre 85 e 115%), enquanto as outras 
possuem excedentes hídricos que ultrapassam as necessidades 
da planta, os quais podem prejudicar espécies vegetais sensíveis 
ao excesso de umidade. Entretanto, o relevo favorece o escoa-
mento superficial desses excedentes, mas o solo é gradativamen-
te empobrecido na camada superior.  

Todas as séries em questão apresentam partes de suas á-
reas sujeitas a geadas e as séries 142º e 2*42º possuem pedre-
gosidade e/ou rochosidade em seus solos. Essas duas caracterís-
ticas também devem ser consideradas no tocante ao uso agrícola 
dessas áreas. 

Os solos que representam estas séries geralmente apresen-
tam baixos teores na soma de bases trocáveis, sendo estes mais 
críticos para as Unidades 2*42º db e 2*42b. A primeira ainda 
apresenta drenagem imperfeita, e ambas, níveis elevados de 
alumínio trocável. As demais unidades (Tab. 5.XXVIII) pertencen-
tes às séries em questão não apresentam severas restrições em 
seus solos, mesmo nas características definidas como mais 
limitativas. A exploração com cultivos temporários é tolerada, 
desde que manejos especiais de controle da erosão sejam utiliza-
dos (Est. 5.IV B). 

Portanto, são as séries de melhor potencial agrícola da Clas-
se Mesater, embora exijam manejos especiais em função do 
relevo e das condições climáticas. Quanto aos solos, é necessá-
rio calagem nos que apresentam alumínio trocável em níveis 
tóxicos e, de modo geral, adubações com fertilizantes para melho-
rar e manter a fertilidade. 

B) Séries 143, 143º, 2*43 e 2*43 

Representam 51,8% da Subclasse Mesater-por-relevo, nas quais 
são homogêneos os graus de restrição das condicionantes relevo 
e solo. O maior grau de restrição é do relevo, com declividades 
médias entre 25 e 40%, o que restringe o uso de mecanização; 
por outro lado, há condições de trabalho com implementos de 
tração animal. Ocupam áreas em quase todas as regiões geomor-
fológicas, exceto nas Planícies Costeiras, Planaltos do Alto Rio 
Paraná e Planalto das Missões.  

Os índices agroclimáticos variam de 85 a 115% para as séries 
143 e 143º e são maiores que 115% para as séries 2*43 e 2*43º. 
As considerações feitas às características climáticas das séries 
anteriores são também válidas para estas séries. Portanto, para 
minimizar os efeitos da erosividade das águas, devem ser utiliza-
das técnicas conservacionistas intensas, principalmente nas 
áreas com excedentes hídricos, que são as predominantes. Nas 
séries 143º e 2*43º, uma das limitações físicas dos solos é a 
presença de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade, que 
naturalmente diminui o arraste da parte superficial do solo; entre-
tanto, as espécies vegetais têm de se adaptar a essas frações 
grosseiras do solo. 

Os solos apresentam-se ora com deficiências químicas, ora 
físicas e, ainda, algumas vezes, com ambas (Tab. 5.XXVIII). As 
Unidades 143b, 2*43b e 2*43ºb apresentam solos com teores 
muito baixos na soma de bases trocáveis. Sendo a maioria álicos, 
exigem calagem para elevar o pH e insolubilizar o excesso de 
alumínio trocável. O mesmo é válido para as Unidades 143bp e 
143ºbp, com o agravante de que estas apresentam profundidade 
máxima de 60 cm em seus solos. Já as Unidades 143ºp, 2*43ºp e 
2*43p possuem solos férteis quimicamente, com alta capacidade 
de troca de cátions e soma de bases trocáveis, porém com limita-
ções mais acentuadas na profundidade efetiva, que varia de 20 a 
55 cm. Os solos representativos das Unidades 2*43eb, 2*43db e 
2*43ºdb apresentam em comum baixos valores na soma de bases 
trocáveis, mas o da primeira unidade também possui limitação na 
estrutura e textura do horizonte B (prismática/argilosa), e os das 
duas últimas na drenagem (acentuada e imperfeita, respectiva-
mente). A Unidade 2*43cb é a que possui solos com os mais 
baixos teores na capacidade de troca catiônica, soma de bases 
trocáveis e matéria orgânica e, consequentemente, são os menos 
férteis. 

Assim sendo, apesar de essas séries possuírem o mesmo 
grau de restrição para a condicionante solo, cada unidade que 
lhes pertence merece tratamento diferenciado de acordo com as 
características mais limitativas. De modo geral, são indicadas 
para exploração com cultivos permanentes (Est. 5.V A). 
 
5.1.3.3.2 – Subclasse Mesater-por-solo 

Suas sete séries, 114, 124, 2*14, 2*24, 2*24º, 2*34 e 2*34º, en-
contram-se quase totalmente na parte leste da área mapeada, 
somando 4.328 km2 que equivalem a 8,5% da Classe Mesater. 
Nesta subclasse o solo sempre é o fator condicionante mais 
limitativo, com grau de restrição 004. Em sua grande maioria, são 
solos álicos e, alguns, distróficos. Quimicamente são muito fra-
cos, apresentando baixos valores na soma de bases trocáveis e 
matéria orgânica que lhes confere baixa fertilidade. Muitos deles 
também possuem limitações físicas como a drenagem má a forte 
em função da estrutura e textura de seus horizontes. Noutros, é a 
profundidade efetiva que pode atingir 20 cm (Tab. 5.XXIX). Algu-
mas áreas (8,7%) possuem solos com pedregosidade que podem 
dificultar, na dependência da quantidade e distribuição no perfil 
pedológico, a mecanização. 
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TABELA 5.XXIX 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A Unidade de 
capacidade 

Área 
(km2) 

Agrocli-
mático 

(%) 

Declivi-
dade 
(%) 

Pedo-
lógico Solo 

Número 
do perfil 

Salinidade 
(mmhos/ 

cm) 

Drenagem 

Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Pro-
fund. 

Efetiva 
(cm) 

Textura Estrutura 

Matéria 
orgâni-
ca (%) 

114db 9 85-115 < 5 5,2 LEa9 107(b) < 4 forte granular franco-
arg.aren 

3,5 0,4 320 franco-arenosa granular 1,2 

114ec 167 85-115 < 5 4,6 AQa2(E) E13 < 4 acentuada grãos 
simples 

franco-
arenosa 

2,1 0,2 80 areia franca grãos simples 1,3 

114et 25 85-115 < 5 4,2 HGHd P6(A) < 4 imperfeita maciça areia franca 2,6 0,5 61 areia franca grãos simples 1,7 
124db 7 85-115 5-15 5,2 LEa9 107(D) < 4 forte granular franco-

arg.aren 
3,5 0,4 320 franco-arenosa granular 1,2 

2*14de(1) 
2*14de(2) 
2*14de(3) 
2*14de(4) 
2*14de(5) 

 
 

3454 

 
 

> 115 

 
 

< 5 

4,5 
5,4 
4,2 
4,2 
5,0 

P 
HGPd1(E) 
HGHd2 
HGHa 
HOd(E) 

P91(C) 
P60 
P90 
E54 
P31 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

má 
má 
má 
má 
má 

maciça 
maciça 
maciça 
maciça 
maciça 

areia 
argila 
argilo-siltosa 
muito argilosa 
argilo-arenosa 

5,2 
26,2 
12,7 
20,5 
79,7 

1,0 
0,8 
4,5 
6,7 
1,4 

125 
56 
10 
20 
40 

areia 
franco-argilosa 
argilo-siltosa 
muito argilosa 
franca 

granular 
blocos suban 
maciça 
maciça 
granular 

2,2 
8,3 
7,7 
7,8 

23,0 
2*14db 75 > 115 < 5 5,3 HGPd1(E) P54 < 4 má blocos 

suban 
franco-argilosa 7,2 1,8 50 franco-arg.aren granular 1,3 

2*24de(1) 
2*24de(2) 

138 > 115 5-15 4,3 
4,6 

AQa1 
AQa1 

E15 
E62 

< 4 
< 4 

forte 
forte 

grãos 
simples 
grãos 
simples 

areia franca 
areia franca 

1,9 
2,1 

0,2 
0,5 

200 
200 

areia franca 
areia franca 

grãos simples 
grãos simples 

1,1 
1,3 

2*24ec 17 > 115 5-15 4,6 AQa1 E13 < 4 acentuada grãos 
simples 

franco-
arenosa 

2,1 0,2 80 areia franca grãos simples 1,3 

2*24ºbp 106 > 115 5-15 5,5 Ra7(E) P87 < 4 boa - - 17,4 1,2 20 franco-arg.aren blocos suban 7,4 
2*34bp 57 > 115 15-25 5,4 Ra2(E) P144 < 4 moderada - - 25,6 0,8 29 argila blocos suban 5,4 
2*34ºbp 273 > 115 15-25 5,5 Ra5(E) P87  boa - - 17,4 1,2 20 franco-arg.aren blocos suban 7,4 
 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade. 
(º) Unidades definidas por excesso de pedregosidade. 
(E)  Perfis pedológicos extrapolados. 
(F)  Perfil pedológico da Folha SF.22 – Paranapanema. 
(C) Perfil pedológico da Folha SF. 23 – Rio de Janeiro. 
(D)  Perfis pedológicos da Folha SF.21 – Campo Grande. 
(-) Drenagem por falta. 
    OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo.  
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O grau de restrição predominante para o clima é o 200 por 
excesso de umidade que ocorre em 93,2% desta subclasse, 
permanecendo o restante com grau de restrição 100. Por isso, em 
grande parte, são áreas com excessos hídricos que podem preju-
dicar plantas sensíveis à elevada umidade. Estes excedentes 
hídricos ou escoam pela superfície ou se infiltram no solo. Em 
ambos os casos, eles se tornam prejudiciais ao solo; no primeiro 
promovem a retirada da camada superior do solo que é mais rica, 
e no segundo caso provocam a lixiviação dos nutrientes através 
da percolação. No caso de áreas situadas em relevo plano, com 
solos mal drenados, é normal ocorrer o encharcamento dos 
mesmos quando o período de chuvas é prolongado. Isso provoca 
a asfixia das plantas pela falta de aeração do solo, bem como cria 
ambiente propício à proliferação de pragas e reações químicas 
adversas ao desenvolvimento vegetal. 

O relevo em 86,2% da área desta subclasse apresenta-se 
com declividades médias de 0 a 5% e o restante com declivida-
des nunca superiores a 25%. Portanto são áreas mecanizáveis, 
embora apresentem dificuldades quando possuem má drenagem 
aliada a solos de estrutura maciça com textura argilosa no hori-
zonte B. 

A) Séries 114 e 2*24 

Na subclasse Mesater-por-solo, constituem as séries dominantes 
em área, mais especificamente a Série 2*14. A Série 114 oferece 
condições hídricas ideais à grande maioria das plantas, mas as 
Unidades 114db e 114ec possuem solos com pouca capacidade 
de armazenar água. Portanto, nelas, a quantidade de água que 
permanece no solo por adesão e capilaridade após a drenagem 
natural é baixa, a remoção da água de percolação é rápida e isto 
provoca a perda de nutrientes, que já se encontram em níveis 
muito baixos (Tab. 5.XXIX). A Unidade 114et possui solo com 
drenagem imperfeita ocasionada pela estrutura maciça no hori-
zonte subsuperficial e, embora possua textura leve, tem maior 
capacidade de campo que as unidades anteriores. Também 
possui baixos valores na capacidade de troca de cátions, soma de 
bases trocáveis e matéria orgânica. 

Essas séries geralmente ocupam áreas de acumulação fluvial 
ou de planícies litorâneas, cujas declividades não ultrapassam 
5%, o que facilita a mecanização, exceto no caso da Série 2*14, 
em função das condições de drenagem e da pouca profundidade 
dos solos (Tab. 5.XXIX). A Unidade 2*14de possui solos com 
limitações maiores na drenagem e estrutura do horizonte superfi-
cial. Geralmente, além da pouca profundidade, os solos apresen-
tam-se com baixos valores na soma de bases trocáveis, mas 
altos na capacidade de troca catiônica e matéria orgânica. A 
Unidade 2*14db também possui solos mal drenados, baixo teor 
em bases e pouca profundidade efetiva do solo. 

Como a Série 2*14 caracteriza-se por apresentar excesso de 
umidade, essa condição climática assume proporções drásticas 
em função da presença de solos mal drenados e de relevo quase 
plano, que não proporciona facilidade ao escoamento superficial. 

Portanto, o uso agrícola das terras dessas séries é muito limi-
tado, e só através de manejos especiais poderá ocorrer utilização 
dessas áreas (Est. 5.V B). 

B) Séries 124, 2*24 e 2*24º  

Este grupo de séries reúne apenas cinco áreas de pequena ex-
pressão que se distinguem pelo grau de restrição 100 para o 
clima na Série 124, e grau de restrição 200 por excesso de umi-
dade nas séries 2*24 e 2*24º. Esta última se diferencia das de-
mais pela presença de pedregosidade em seu solo. 

Todas possuem o grau de restrição 020 para a condicionante 
relevo, correspondendo a declividades médias de 5 a 15%, e se 
localizam em porções das regiões geomorfológicas Planaltos do 
Alto Rio Paraná, Planalto das Araucárias e Patamar Oriental da 
Bacia do Paraná. São áreas mecanizáveis que merecem atenção 
especial por apresentarem solos com alta instabilidade estrutural, 
principalmente aqueles que possuem textura leve com estrutura 
grãos simples (Tab. 5.XXIX). 

A Série 124, representada unicamente pela Unidade 124db, 
possui solos com baixa fertilidade natural, a qual é condicionada 
pelos baixos valores da capacidade de troca catiônica, soma de 
bases trocáveis e matéria orgânica. Além disso, a drenagem forte 
promove a lixiviação das bases solúveis que resulta em empobre-
cimento gradativo do solo em nutrientes. 

A Série 2*24, embora se caracterize por apresentar exceden-
tes hídricos em grande parte do ano, possui as Unidades 2*24de 
e 2*24ec, cujos solos de drenagem forte a acentuada eliminam 
esses excedentes através da percolação. São solos muito perme-
áveis, em que a perda de elementos solúveis é elevada, podendo 
a lixiviação exaurir certos nutrientes. Essas duas unidades são 
representadas por solos de baixos teores na capacidade de troca 
de cátions, na soma de bases trocáveis e na matéria orgânica. 
Ainda, os solos possuem textura leve com estrutura grãos simples 
em todo o pedon. Portanto, são deficientes nas propriedades 
químicas, físicas e morfológicas. 

A Unidade 2*24ºbp, embora apresente solo com baixo valor 
na soma de bases trocáveis, é compensada pelos altos valores 
na capacidade de troca catiônica e matéria orgânica. Entretanto, é 
muito limitada pela profundidade efetiva de seu solo que atinge 
apenas 20 cm. 

Todas as séries apresentam solos com elevados teores de 
alumínio trocável no complexo sortivo, que concorrem para au-
mentar suas limitações com vistas à utilização agrícola. Portanto, 
por apresentarem solos de baixa fertilidade natural e com proprie-
dades de intensas limitações, as áreas destas séries se prestam 
à atividade pecuária, exigindo manejos que minimizem as condi-
ções adversas ao seu uso. 

C) Séries 2*34 e 2*34º  

Apresentam-se homogêneas quanto aos graus de restrição das 
condicionantes clima, relevo e solo, diferenciando-se entre si 
apenas pela presença de pedregosidade no solo da Série 2*34º. 
Ambas ocupam porções da Região Geomorfológica Patamar 
Oriental da Bacia do Paraná e a 2*34º também está presente na 
Região Geomorfológica Escarpas e Reversos da Serra do Mar 
(Planalto de Curitiba). 

Os índices agroclimáticos são superiores a 115%, significan-
do que ocorrem excedentes hídricos durante quase todo o ano 
que podem prejudicar culturas sensíveis ao excesso de umidade. 
Entretanto, o relevo com declividades médias entre 15 e 25% 
auxilia a eliminação destes excedentes, através do escoamento 
superficial. Este fato acarreta o empobrecimento do solo pela 
retirada de sua camada superior, aquela que contém o teor mais 
elevado de nutrientes. 

A mecanização, embora não seja impedida pelo relevo, é difi-
cultada pela pouca profundidade dos solos (Tab. 5.XXIX). Estes 
apresentam alta capacidade de troca catiônica e teores médios a 
altos de matéria orgânica, porém são baixos os valores da soma 
de bases trocáveis, além de apresentarem níveis elevados de 
alumínio trocável. 
 
5.1.3.3.3 – Subclasse Mesater-por-relevo/solo 

Com 2.654 km2, que correspondem a 5,3% da área da Classe 
Mesater, esta subclasse é a que apresenta menor potencialidade 
de uso. Encontra-se na porção central da área mapeada e possui 
a Série 2*44 a leste e a Série 2*44º a oeste. As condicionantes 
relevo e solo apresentam o mesmo grau de restrição (040 e 004, 
respectivamente) enquanto o clima mostra grau de restrição 200 
por excesso de umidade. Constituem, portanto, áreas cujos valo-
res hídricos excedem as necessidades para o desenvolvimento 
da maioria das plantas. Entretanto, em função do relevo, cujas 
declividades médias estão entre 25 e 40%, esses excessos são 
facilmente eliminados pelo escoamento superficial. Assim, o solo 
é empobrecido na camada superficial, embora a presença de 
pedregosidade, em 76,4% da área, minimize a ação erosiva das 
águas. 

As áreas desta subclasse admitem apenas o uso da tração 
animal, e seus solos, em função da pouca profundidade efetiva 
(Tab. 5.XXX), exigem manejos especiais. Por apresentarem 
baixos valores na soma de bases trocáveis e caráter álico, os 
solos são de baixa fertilidade natural. 
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TABELA 5.XXX 
Caracterização das unidades (Subclasse Mesater-por-relevo/solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A Unidade de 
capacidade 

Área 
(km2) 

Agrocli-
mático 

(%) 

Decli-
vidade 

(%) 

Pedo-
lógico 

Solo 
Número 
do perfil 

Salini-
dade 

(mmhos/ 
cm) 

Dre-
nagem 

Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Profund. 
Efetiva 
(cm) Textura Estrutura 

Matéria 
orgânica 

(%) 

2*44ºdb 737 > 115 25-40 5,5 Ra7(E) P73 < 4 imper-
feita 

- - 30,3 0,9 45 franco-
arg.siltosa 

granular 8,6 

2*44bp 626 > 115 25-40 5,4 Ra2(E) P144 < 4 mode-
rada 

- - 25,6 0,8 29 argila blocos 
suban 

5,4 

2*44ºbp 1291 > 115 25-40 5,5 Ra7(E) P87 < 4 boa - - 17,4 1,2 20 franco-arg.silt blocos 
suban 

7,4 

 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade 
(º) Unidades definidas por excesso de pedregosidade 
(E)  Perfis pedológicos extrapolados. 
(-) Drenagem por falta. 
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A) Séries 2*44 e 2*44º  

Estas duas séries têm o grau de restrição 200 por excesso para a 
condicionante clima, o que corresponde a índices agroclimáticos 
superiores a 115%, indicando excesso de umidade para o desen-
volvimento de certas culturas. 

O grau de restrição 040 para relevo define bem os terrenos 
fortemente ondulados com declividade entre 25 e 40%, perten-
centes às Regiões Geomorfológicas Planalto das Araucárias e 
Patamar Oriental da Bacia do Paraná. A utilização de implemen-
tos agrícolas nestas terras fica restrita à tração animal, não sendo 
possível o emprego de mecanização. 

Embora os solos apresentem alta capacidade de troca de cá-
tions e boa quantidade de matéria orgânica, os excedentes hídri-
cos por muitos meses consecutivos ao ano, as declividades 
acentuadas suscetíveis à erosão, as características pedológicas 
limitantes no que se refere à profundidade efetiva, à soma de 
bases e ao alumínio trocável (Tab. 5.XXX) determinaram que as 
terras incluídas nestas séries não são favoráveis à utilização 
agrícola. 

A presença de pedregosidade na Série 2*44º minimiza a ero-
sividade das águas, mas as duas séries em questão necessitam 
de práticas especiais de conservação do solo para evitar o de-
pauperamento do mesmo. Como alternativa, são áreas que po-
dem ser aproveitadas para criação de gado. 

 

5.1.3.4 – Classe Agroster  

As terras inseridas nesta classe ocupam 15% da área total, o que 
corresponde a 39.977 km2. Distribui-se a leste, ao longo do litoral, 
e também pela porção central, de norte a sul da área mapeada, 
na forma de pequenas ou grandes manchas de extensão. 

Os índices agroclimáticos maiores que 115% predominam em 
90,2% da área desta classe. Estes índices correspondem ao grau 
de restrição 200 por excesso de umidade, indicando a presença 
de excedentes hídricos que superam as necessidades normais da 
maioria das plantas. O restante da área apresenta grau de restri-
ção 100, que indica as condições hídricas ideais ao desenvolvi-
mento das plantas. 

Em 92,2% desta classe, o relevo é o fator mais restritivo (grau 
de restrição 050), originando a Subclasse Agroster-por-relevo. As 
outras áreas pertencem à Subclasse Agroster-por-solo, na qual o 
fator mais restritivo é o solo, com o grau de restrição 005 (Tab. 
5.XXXI). 

 
TABELA 5.XXXI 

Subclasses, séries e unidades na Classe Agroster 

Subclasses Séries Unidades 
 152 ep 
 153 b, bp 
 153º dp, ep, b 
Agroster-por-relevo 2*52 ep 
 2*52º db 
 2*53 db, eb, b, bp, 

p 
 2*53º dp, ep, b, p 
 2*54º db, bp 

115 de 
Agroster-por-solo 2*15 de 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade. 
(º) Unidades definidas por excesso de cascalho, pedregosidade 
e/ou rochosidade em seus solos. 

Os solos que a compõem são muito variados, apresentando 
desde o grau de restrição 002 até o 005. Encontram-se solos 
eutróficos, distróficos e álicos. A maioria apresenta valores baixos 
para a soma de bases trocáveis, alguns, problemas de drenagem, 
e outros, pouca profundidade efetiva. 

As áreas de elevados excedentes hídricos por quase todo o 
ano e declives muito acentuados são altamente suscetíveis à 
erosão, portanto possuem severas restrições de uso. Essa erodi-
bilidade a que os solos estão sujeitos é refreada em parte pela 
presença de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade que se 
encontra em 70,5% desta classe. 
 
5.1.3.4.1 – Subclasse Agroster-por-relevo  

Ocupa 36.847 km2, sendo responsável por quase toda a extensão 
da Classe Agroster (92,2%). A maior limitação imposta às terras 
pertencentes a esta subclasse diz respeito ao relevo, cujas decli-
vidades médias estão entre 40 e 55% (grau de restrição 050). 

Os índices agroclimáticos maiores que 115% ocorrem em 
89,8% desta subclasse, portanto predominam áreas com excesso 
de umidade que pode afetar o desenvolvimento das plantas. O 
restante possui índices agroclimáticos entre 85 e 115%, que são 
considerados em termos hídricos como ideais às plantas. As 
águas da chuva, aliadas a fortes declividades, promovem deflúvio 
severo que facilmente carreia a camada superficial do solo. Toda-
via, a presença de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade em 
76,5% desta subclasse minimiza estes efeitos erosivos. Ainda 
com referência às condições climáticas, as áreas que se encon-
tram nas porções centro-sul e oeste da área mapeada estão 
sujeitas à ocorrência de geadas. 

Os solos apresentam-se com propriedades variadas, embora 
a maioria tenha deficiência em bases permutáveis e alumínio 
trocável em nível elevado (Tab. 5.XXXII). Poucos apresentam boa 
fertilidade. Os índices pedológicos variam de 3,8 e 7,5, predomi-
nando a faixa de 5,5 a 7,0 que ocorre em 94,5% desta subclasse. 
Portanto, é a condicionante relevo que impede o uso desta sub-
classe com atividades agrícolas intensas, devendo permanecer 
com pastagens e silvicultura. Entretanto, pode-se observar nos 
trabalhos de campo que algumas áreas estão sendo utilizadas 
com cultivos temporários (Est. 5.VI A), provocando a degradação 
do meio ambiente. 

 
  





 819 
 

TABELA 5.XXXII 
Caracterização das unidades (Subclasse Agroster-por-relevo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A Unidade 
de capa-
cidade 

Área 
(km2) 

Agrocli-
mático 

(%) 

Declivi-
dade 
(%) 

Pedo-
lógico Solo 

Número 
do perfil 

Salinida-
de (m-
mhos/ 
cm) 

Drenagem 

Estrutura Textura 

Cap. de 
troca de 
cátions 
(mE/ 
100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Profund. 
Efetiva (cm) 

Textura Estrutura 

Matéria 
orgâni-
ca (%) 

152ep 121 85-115 40-55 7,5 PEe3(E) P11 < 4 moderada blocos angul argilo-arenosa 15,5 13,9 86 argilo-arenosa granular 6,8 
153ºdp 559 85-115 40-55 6,4 Re5 E145 < 4 acentuada - - 20,1 25,6 45 franco-arenosa granular 3,8 
153ºep 409 85-115 40-55 6,1 Ce(E) P107 < 4 boa - - 28,2 18,0 75 franco-siltosa granular 5,2 
153b(1) 
153b(2) 
153b(3) 
153b(4) 

 
 

2537 

 
 

85-115 
 

 
 
40-55 

6,6 
6,8 
7,0 
6,9 

Ca10(E) 
PEa(E) 
Ca9(E) 
Cd4(E) 

E65 
P53 
E107 
P9 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa 
boa a acen 
boa a acen 
acentuada 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argilo-arenosa 
muito argilosa 
argila 
argila 

7,4 
18,8 
9,0 

16,2 

1,4 
0,7 
0,8 
0,6 

80 
90 

100 
195 

argilo-arenosa 
franco-arg.aren 
argila 
argilo-arenosa 

blocos suban 
granular 
blocos suban 
blocos suban 

3,4 
5,9 
6,5 
4,9 

153ºb 13 85-115 40-55 6,6 PVa13(E) P143 < 4 boa a acen blocos suban argilo-arenosa 6,0 1,8 75 franco-arg.aren granular 2,1 
153bp 139 85-115 40-55 6,0 Rd4(E) 142 < 4 boa - - 10,0 2,5 60 franco-siltosa granular 1,4 
2*52ºdb 330 > 115 40-55 7,1 CHa4(E) P58 < 4 imperfeita blocos suban franco-argilosa 16,2 0,6 100 franca granular 5,6 
2*52ep 528 > 115 40-55 7,5 PEe3 P11 < 4 moderada blocos angul argilo-arenosa 15,5 13,9 86 argilo-arenosa granular 6,8 
2*53db 6 > 115 40-55 6,4 PVa6(E) E133 < 4 acentuada blocos suban argilo-arenosa 8,8 3,1 60 franco-arg.aren granular 2,6 
2*53ºdp 136 > 115 40-55 6,4 Re5(E) E145 < 4 acentuada - - 20,1 25,6 45 franco-arenosa granular 3,8 
2*53eb(1) 
2*53eb(2) 

142 > 115 40-55 5,6 
6,4 

Ca12 
Ca3 

E67( C) 
P46( C) 

< 4 
< 4 

boa a acen 
moderada 

maciça 
prism.moderada 

argilo-arenosa 
argila 

6,1 
8,4 

0,5 
0,5 

90 
75 

franco-arg.aren 
argila 

granular 
granular 

1,0 
4,2 

2*53ºep 7796 > 115 40-55 6,1 Ce P107 < 4 boa - - 28,2 18,0 75 franco-siltosa granular 5,2 
2*53b(1) 
2*53b(2) 
2*53b(3) 
2*53b(4) 
2*53b(5) 
2*53b(6) 
2*53b(7) 
2*53b(8) 
2*53b(9) 

 
 
 
 

1616 

 
 
 
 

> 115 

 
 
 
 
40-55 

6,5 
6,4 
6,4 
6,5 
7,0 
6,7 
7,0 
6,9 
6,9 

Ca15/17(E) 
Ca7 
CBa2(E) 
Ca11(E) 
Ca7(E) 
PVLa2(E) 
PVa9(E) 
Ca7/16(E) 
Cd4 

P105 
E24 
P74 
E20 
E107 
P78 
P99 
P116 
P9 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa a acen 
boa 
moderada 
boa 
boa a acen 
acentuada 
boa 
boa a acen 
acentuada 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argila 
argila 
muito argilosa 
argila 
argila 
muito argilosa 
argila 
argila 
argila 

7,0 
6,0 

19,1 
7,2 
9,0 
8,7 
7,8 
8,3 

16,2 

0,9 
0,6 
0,6 
0,3 
0,8 
1,5 
0,9 
1,4 
0,6 

60 
60 
60 
90 

100 
135 
80 
90 

195 

franco-argilosa 
argila 
muito argilosa 
argila 
argila 
argilo-arenosa 
franco-argilosa 
franco-argilosa 
argilo-arenosa 

granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 
granular 
granular 
blocos suban 

2,6 
2,4 
4,7 
2,8 
6,5 
4,5 
5,3 
5,0 
4,9 

2*53ºb(1) 
2*53ºb(2) 
2*53ºb(3) 
2*53ºb(4) 
2*53ºb(5) 

 
 

3270 

 
 

> 115 

 
 
40-55 

6,5 
6,6 
6,6 
6,9 
6,4 

Cd6(E) 
CBHa4(E) 
PVa13(E) 
CBHa5 
PVa10 

E147 
E173 
P143 
32(B) 
44(B) 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa 
boa a acen 
boa a acen 
moderada 
boa 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

muito argilosa 
muito argilosa 
argilo-arenosa 
argila 
argila 

13,3 
9,2 
6,0 

13,5 
6,1 

1,4 
0,9 
1,8 
0,5 
1,1 

60 
90 
75 

105 
80 

muito argilosa 
argila 
franco-arg.aren 
argilo-siltosa 
franco-arg.aren 

blocos suban 
granular 
granular 
blocos suban 
granular 

4,7 
4,0 
2,1 
4,1 
1,0 

2*53bp(1) 
2*53bp(2) 
2*53bp(3) 
2*53bp(4) 

 
571 

 
> 115 

 
40-55 

6,0 
6,0 
6,6 
6,6 

Ra1/3(E) 
Rd4(E) 
PVa2(E) 
Ca16(E) 

E130 
142 
E94 
P70 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

moderada 
boa 
boa a acen 
moderada 

- 
- 

blocos suban 
blocos suban 

- 
- 

argila 
argila 

10,2 
10,0 
9,4 

19,0 

0,3 
2,5 
1,3 
2,8 

45 
60 
60 
57 

argila 
franco-siltosa 
franco-arg.aren 
franco-arg.aren 

blocos suban 
granular 
granular 
blocos suban 

1,3 
1,4 
4,7 
2,3 

2*53p(1) 
2*53p(2) 

 
2993 

 
> 115 

 
40-55 

5,7 
6,3 

Re4(E) 
Re4 

P55 
E25 

< 4 
< 4 

moderada 
boa 

- 
-  

- 
- 

13,2 
12,4 

9,8 
10,5 

20 
30 

argilo-arenosa 
franco-siltosa 

granular 
granular 

6,0 
2,7 

2*53ºp(1) 
2*53ºp(2) 

1462
7 

> 115 40-55 6,4 
6,8 

Re9 
Re10 

E63 
P20 

< 4 
< 4 

boa a acen 
boa 

- 
- 

- 
- 

32,0 
41,3 

26,4 
34,9 

20 
55 

franco-argilosa 
franco-argilosa 

granular 
granular 

5,6 
4,1 

2*54ºdb 870 > 115 40-44 5,5 Ra7/8(E) P73 < 4 imperfeita - - 30,3 0,9 45 franco-argilosa granular 12,0 
2*54ºbp 184 > 115 40-55 5,5 Rd5(E) P87 < 4 boa - - 17,4 1,2 20 franco-arg.aren blocos suban 7,4 

 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade. 
(º) Unidades definidas por excesso de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos. 
(E) Perfis pedológicos extrapolados; (B) Perfis pedológicos da Folha SH.22 – Porto Alegre; (C) Perfis pedológicos da Folha SF.23 – Rio de Janeiro 
(+) Drenagem por excesso; (-) Drenagem por falta. 
     OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 
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A) Séries 152, 2*52 e 2*52º 
 
Representam apenas 2,6% da Subclasse Agroster-por-relevo e 
são homogêneas quanto aos graus de restrição das condicionan-
tes relevo e solo (050 e 002, respectivamente). A condicionante 
relevo é muito limitativa, apresentando declividades entre 40 e 
55%. Estas séries localizam-se em áreas das Regiões Geomorfo-
lógicas Planalto de Paranapiacaba e Planalto das Araucárias. 
Praticamente nenhuma máquina agrícola pode ser usada, o 
deflúvio é rápido e, portanto, as séries apresentam limitações 
muito fortes à utilização agrícola em função da sua suscetibilidade 
erosiva. 

As séries 152 e 2*52 diferenciam-se unicamente pelo grau de 
restrição da condicionante clima, que é 100 na primeira e 200, por 
excesso de umidade, na segunda. Na Série 2*52 é maior a susce-
tibilidade erosiva dos solos em função dos excedentes hídricos a 
que ela está sujeita. Em grande parte, o relevo acidentado pro-
move o escoamento superficial desses excedentes; em compen-
sação, provoca maior empobrecimento do solo pelo arraste da 
camada superficial, que é a mais fértil. 

Nessas duas séries, o solo é eutrófico, possui altos valores na 
capacidade de troca de cátions, na soma de bases trocáveis e 
matéria orgânica. As demais características pedológicas não 
apresentam limitações importantes, podendo-se considerar essas 
áreas com alta fertilidade natural. Entretanto, o relevo não propor-
ciona boas condições à exploração agrícola, sendo viável o uso 
com pastagens plantadas e silvicultura desde que seja constante 
o uso de técnicas conservacionistas que controlem a erosão. 
Onde ainda existir a vegetação florestal, é preferível sua manu-
tenção; no entanto admite-se sua exploração, desde que racio-
nalmente executada. 

A Série 2*52º apresenta pedregosidade em seu solo, o qual 
possui como características mais limitantes a drenagem imperfei-
ta e baixos teores em bases trocáveis (Tab. 5.XXXII). O solo 
também apresenta alumínio trocável em níveis elevados que, 
aliado às demais características pedológicas, o torna de menor 
fertilidade natural que o das duas outras séries acima comenta-
das. 

 
B) Séries 153, 153º, 2*53 e 2*53º  

Apresentam homogeneidade no que diz respeito aos graus de 
restrição das condicionantes relevo e solo (050 e 003, respecti-
vamente) e representam 94,5% da área pertencente à Subclasse 
Agroster-por-relevo. Ocupam porções das Regiões Geomorfológi-
cas Planalto das Araucárias, Serras do Leste Catarinense, Planal-
to de Paranapiacaba e Escarpas e Reversos da Serra do Mar, 
onde as declividades médias encontram-se no intervalo de 40 a 
55%. São áreas onde a mecanização é impossível, apresentando 
severas restrições ao uso agrícola sob o ponto de vista da con-
servação. 

As séries 2*53 e 2*53º predominam em extensão sobre as 
153 e 153º e apresentam índices agroclimáticos superiores a 
115%, enquanto nas duas últimas os índices agroclimáticos 
variam de 85 a 115%. Assim as séries 2*53 e 2*53º são mais 
susceptíveis à erosão, em função da maior quantidade de água 
que recebem anualmente. Entretanto, a Série 2*53º possui casca-
lho, pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos, que minimi-
zam a erosividade das águas. Porém, todas as séries são muito 
suscetíveis à erosão, principalmente a laminar, não excluindo a 
em sulcos e a por deslizamentos, em função das declividades 
acentuadas dos terrenos. 

A Série 153 possui solos com baixa soma de bases trocáveis, 
capacidade de troca catiônica moderada a alta e valores médios a 
baixos para a matéria orgânica. A presença de alumínio trocável 

em nível elevado na maioria dos solos desta série é desfavorável 
ao uso, já limitado pelo relevo. 

As séries 153º e 2*53º, portadoras de cascalho, pedregosida-
de e/ou rochosidade, caracterizam-se pela pouca profundidade da 
maioria de seus solos e pela drenagem acentuada em alguns 
deles. Predominam solos com altos valores na capacidade de 
troca de cátions, na soma de bases trocáveis e na matéria orgâ-
nica (Tab. 5.XXXII). Exceção se faz às Unidades 153ºb e 2*53ºb, 
que apresentam solos com baixos teores na soma de bases 
trocáveis, bem como altos teores de alumínio trocável no comple-
xo sortivo. 

Em função do tipo de solo, a Série 2*53 apresenta-se com va-
riadas características pedológicas mais limitativas. De modo geral 
possui deficiências em bases trocáveis e valores médios a baixos 
para a capacidade de troca catiônica e matéria orgânica. As 
Unidades 2*53 e 2*53p também se caracterizam pela pouca 
profundidade de seus solos, a 2*53db pela drenagem acentuada e 
a 2*53eb pela estrutura maciça ou prismática no horizonte B. 

 
C) Série 2*54º 

Representando apenas 2,9% da Subclasse Agroster-por-relevo, 
localiza-se em áreas da Região Geomorfológica Planalto das 
Araucárias, onde as declividades médias estão entre 40 e 55%. A 
mecanização é impraticável pela presença dos fortes declives 
assim como pela pedregosidade em seus solos. Os índices agro-
climáticos superiores a 115%, ou seja, com excedentes hídricos 
na maior parte do ano, podem prejudicar o desenvolvimento de 
plantas sensíveis ao excesso de umidade. Entretanto, esses 
excedentes são facilmente eliminados pelo escoamento superfici-
al, graças às declividades presentes. Portanto, a tendência à 
erosão nas terras desta série é muito elevada, e manejos muito 
especiais devem ser utilizados para evitar, inclusive, os desliza-
mentos de massa, já que a profundidade efetiva do solo é, no 
máximo, de 45 cm, assentando-se diretamente sobre a rocha. 

Os solos apresentam-se com elevados teores na capacidade 
de troca catiônica e matéria orgânica, porém são baixos os valo-
res da soma de bases trocáveis e pouca a profundidade efetiva 
(Tab. 5.XXXII). 

A conjunção de excedentes hídricos, relevo com declividades 
muito acentuadas, solos rasos e de fertilidade baixa limitam for-
temente a exploração econômica dessa série. 
 
5.1.3.4.2 – Subclasse Agroster-por-solo  

Com grau de restrição 005, caracteriza-se por estar sua maior 
limitação condicionada ao solo. Esta subclasse perfaz 3.130 km2, 
que correspondem a 7,8% da Classe Agroster. Sua maior ocor-
rência situa-se na porção litorânea da área em estudo, e o relevo 
não ultrapassa 5% de declividade. Embora sejam áreas totalmen-
te mecanizáveis, as condições físicas do solo dificultam esse 
trabalho. 

Em 95,7% desta subclasse, o clima apresenta grau de restri-
ção 200 por excesso de umidade, significando que predominam 
áreas com excedentes hídricos que superam as necessidades 
fisiológicas da maioria das plantas. No restante da área, ocorre 
grau de restrição 100, que apresenta as condições hídricas ideais 
para as plantas. 

O solo possui baixa fertilidade natural, denotada pelos baixos 
valores em soma de bases trocáveis e matéria orgânica (Tab. 
5.XXXIII). Embora apresente textura leve com estrutura grãos 
simples, é mal drenado devido à presença de compostos orgâni-
cos e sesquióxidos de ferro que provocam cimentação no horizon-
te subsuperficial. Outro fator limitante ao uso é a pouca profundi-
dade efetiva do solo. 
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TABELA 5.XXXIII 

Características das unidades (Subclasse Agroster-por-solo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A 
Unidade 

de capaci-
dade 

Área 
(km2) Agroclimá-

tico (%) 
Declivi-
dade 
(%) 

Pedo-
lógico 

Solo 
Número 
do perfil 

Salinidade 
(mmhos/ 

cm) 

Dre-
nagem 

Estrutura Textura 

Cap. de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Profund. 
Efetiva 
(cm) Textura Estrutura 

Matéria 
orgânica 

(%) 

115de 134 85-115 < 5 3,8 P P16 < 4 má grãos simples areia 10,0 0,7 4,5 areia grãos simples 2,0 
2*15de 2996 > 115 < 5 3,8 P P16  < 4 má grãos simples areia 10,0 0,7 4,5 areia grãos simples 2,0 
 
(*) Unidade definida por excesso de umidade. 
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Esta subclasse é restritiva à agricultura em geral, sendo a 
pastagem e a silvicultura as melhores indicações de uso para 
estas terras, embora manejos especiais devam ser realizados 
para se obterem resultados satisfatórios. 

 
A) Séries 115 e 2*15  

Somente estas duas séries fazem parte da Subclasse Agroster-
por-solo e diferenciam-se unicamente pelo grau da condicionante 
clima. Na Série 115, as condições de umidade são ideais ao 
desenvolvimento da maioria das plantas enquanto na 2*15 ocorre 
excesso de umidade. 

A declividade em ambas as séries é inferior a 5%, conferindo 
grau de restrição 010 para o relevo. Localizam-se na porção 
litorânea em áreas da Região Geomorfológica Planícies Costei-
ras. Embora não apresentem impedimentos à mecanização, esta 
dependerá das condições de umidade do solo. 

Considerando o relevo plano e o solo com má drenagem, os 
excedentes hídricos que ocorrem durante grande parte do ano 
podem fazer com que o solo permaneça com a capacidade má-
xima de retenção (água nos macroporos), consequentemente 
com insuficiência de aeração. Esse ambiente é prejudicial não só 
às plantas como também às bactérias do solo que aí diminuem 
suas atividades no que diz respeito à nitrificação, à fixação do 
nitrogênio e amonificação. Além disso, podem ocorrer modifica-
ções bioquímicas que ocasionam a proliferação de fungos. 

Embora o solo apresente textura leve e estrutura grãos sim-
ples em todo o pedon, o horizonte B apresenta-se com certa 
dureza pela presença de agentes cimentantes, como compostos 
orgânicos e sesquióxidos livres, principalmente de ferro. Por isso, 
o solo não tem boa permeabilidade e é mal drenado. Também 
apresenta baixos valores na soma de bases trocáveis a na maté-
ria orgânica e ainda pouca profundidade efetiva (Tab. 5.XXXIII). 
 
5.1.3.5 – Classe Silvater  

Abrange 35.611 km2, que correspondem a 13,8% da área em 
estudo. As condicionantes relevo e solo, por apresentarem o grau 
de restrição pertinente a esta classe, a subdividiram nas Subclas-
ses Silvater-por-relevo e Silvater-por-solo (Tab. 5.XXXIV). De 
modo geral, em função do relevo, localiza-se na porção leste da 
área mapeada e também do centro para o oeste. 

 
TABELA 5.XXXIV 

Subclasses, séries e unidades na Classe Silvater 

Subclasses Séries Unidades 
 163 b, bp 
 163º eb, b, bp 
Silvater-por-relevo 2*63 eb, ep, b, bp, 

p 
 2*63º db, b, bp, p 
 2*64 bp 
 2*64º db, bp 

116 sd, de 
Silvater-por-solo 2*16 sd 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade. 
(º) Unidades definidas por excesso de cascalho, pedregosidade 
e/ou rochosidade em seus solos. 

Os índices agroclimáticos maiores que 115% ocorrem em 
90% da Classe Silvater, portanto predominam áreas com exce-
dentes hídricos na maior parte do ano. O restante possui índices 
agroclimáticos entre 85 e 115%. 

O relevo apresenta-se ou plano, com declividades menores 
que 5%, ou montanhoso e escarpado, com declividades acima de 
55%. As declividades acentuadas ocorrem em 97,7% da área e 
onde coincidem com excedentes hídricos proporciona deflúvios 
muito rápidos que expõem os solos a processos erosivos muito 
intensos. Por outro lado, nas áreas planas, os excedentes hídri-
cos encharcam os solos, pois os mesmos apresentam má drena-
gem, agravada pela presença de sais solúveis que facilitam a 
desestruturação do solo. Entretanto, estes mesmos sais, nas 
épocas de estiagem, provocam no solo um aumento do coeficien-
te de murchamento, reduzindo a umidade disponível às plantas. 

Os solos com grau de restrição 003 são os predominantes 
(84,1%), também encontrando-se solos com grau de restrição 004 
e 006. 

Portanto, há grande variação pedológica que reflete proprie-
dades diversas nos solos. Estes, na grande maioria, apresentam 
deficiências em bases permutáveis e alumínio trocável em níveis 
elevados; alguns exibem pequena profundidade efetiva; e, outros, 
em proporções mínimas (2,3%), têm salinidade. Ainda, 40,5% dos 
solos apresentam-se com excesso de cascalho, pedregosidade 
e/ou rochosidade, todos em áreas íngremes. 

Assim, as terras desta classe são impróprias para serem utili-
zadas com qualquer cultivo em suas condições naturais , pres-
tando-se para proteção e abrigo da flora e da fauna silvestres. 
 
5.1.3.5.1 – Subclasse Silvater-por-relevo  

Quase toda a extensão da Classe Silvater (97,6%) está compre-
endida por esta subclasse que, com seus 34.781 km2, tem no 
relevo o fator mais limitativo, situado no grau máximo de restrição 
(060). 

Quanto ao clima, possui áreas definidas com grau de restri-
ção 100, porém a maior parte apresenta-se com grau de restrição 
200 por excesso (90,2%). A geada é outra característica climática 
de ocorrência possível, principalmente nas porções sudeste e 
centro-sul. 

O relevo, com declividades superiores a 55%, promove deflú-
vios rápidos que expõem os solos a intensos processos erosivos. 
Portanto, é severa a limitação do relevo, mesmo com culturas 
permanentes, como a pastagem e a silvicultura, que diminuem os 
efeitos da ação erosiva das águas. 

Os solos, em sua grande maioria, apresentam-se com o grau 
de restrição 003 (86,0%), mostrando-se o restante com o grau de 
restrição 004. Ocorrem solos eutróficos com propriedades quími-
cas muito boas e físicas médias, mas limitados pela pouca pro-
fundidade efetiva. Também ocorrem solos distróficos com teores 
muito baixos para a soma de bases trocáveis e moderados valo-
res na capacidade de troca catiônica e matéria orgânica; e os 
álicos, os de menor fertilidade, com valores muito baixos na soma 
de bases trocáveis, médios a baixos na matéria orgânica e mé-
dios a altos para a capacidade de troca catiônica (Tab. 5.XXXV). 
Entretanto, esses solos não possuem salinidade, não são hidro-
mórficos e 4,4% possuem cascalho, pedregosidade e/ou rochosi-
dade, característica que aujda a conter a erosividade das águas.
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TABELA 5.XXXV 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-relevo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A Unidade de 
capacidade 

Área 
(km2) Agro-

climáti-
co (%) 

Declivi-
dade (%) 

Pedo-
lógico Solo 

Número 
do perfil 

Salinida-
de (m-
mhos/ 
cm) 

Drenagem 
Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Pro-
fund. 

Efetiva 
(cm) 

Textura Estrutura 

Matéria 
orgâni-
ca (%) 

163ºeb 1186 85-115 > 55 6,8 PVa13 51(B) < 4 moderada prismática 
forte 

argila 14,7 4,1 65 franca granular 3,4 

163b 1891 85-115 > 55 6,8 Cd5 P101 < 4 boa blocos suban argila 9,9 0,3 165 muito argilosa blocos suban 3,6 
163ºb 193 85-115 > 55 6,6 PVa13(E) P143 < 4 boa a acen blocos suban argilo-arenosa 6,0 1,8 75 franco-arg.aren granular 2,1 
163bp 32 85-115 > 55 6,0 Rd4(E) 142 < 4 boa - - 10,0 2,5 60 franco-siltosa granular 1,4 
163ºbp 132 85-115 > 55 5,6 Ra4(E) 3 < 4 moderada - - 23,3 2,5 45 muito argilosa blocos suban 4,5 
2*63ºdb 994 > 115 > 55 6,6 CHa10 31(B) < 4 imperfeita blocos suban argila 12,5 0,7 110 franca blocos suban 2,7 
2*63eb 377 > 115 > 55 5,6 Ca12(E) E67© < 4 boa a acen maciça argilo-arenosa 6,7 0,6 70 franco-arg.aren granular 1,0 
2*63ep 836 > 115 > 55 6,0 Re4 E84 < 4 boa a acen - - 14,3 13,7 40 franca maciça 3,7 
2*63b(1) 
2*63b(2) 
2*63b(3) 
2*63b(4) 
2*63b(5) 
2*63b(6) 

 
 

10689 

 
 

> 115 

 
 

> 55 

6,5 
6,4 
7,0 
6,5 
7,0 
6,9 

Ca15/17(E) 
Ca7(E) 
Cd5 
Ca11(E) 
Ca7/10/11(E) 
Ca7/16(E) 

P105 
E24 
P110 
E20 
E107 
P116 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa a acen 
boa 
moderada 
boa 
boa a acen 
boa a acen 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argila 
argila 
argila 
argila 
argila 
argila 

7,0 
6,0 
8,4 
7,2 
9,0 
8,3 

0,9 
0,6 
1,5 
0,3 
0,8 
1,4 

60 
60 

100 
90 

100 
90 

franco-argilosa 
argila 
argila 
argila 
argila 
franco-argilosa 

granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 

2,6 
2,4 
7,2 
2,8 
6,5 
5,0 

2*63ºb(1) 
2*63ºb(2) 
2*63ºb(3) 

 
674 

 
> 115 

 
> 55 

6,6 
6,9 
6,9 

PVa13(E) 
CHa10 
CBHa5 

P143 
E193 
32(B) 

< 4 
< 4 
< 4 

boa a acen 
boa 
moderada 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argilo-arenosa 
argila 
argila 

6,0 
17,2 
13,5 

1,8 
0,3 
0,5 

75 
80 

105 

franco-arg.aren 
argila 
argilo-siltosa 

granular 
blocos suban 
blocos suban 

2,1 
4,1 
4,1 

2*63bp(1) 
2*63bp(2) 
2*63bp(3) 

 
4761 

 
> 115 

 
> 55 

6,6 
6,0 
6,0 

Ca18(E) 
Ra3/6(E) 
Rd2/3/4(E) 

P70 
E130 
142 

< 4 
< 4 
< 4 

moderada 
moderada 
boa 

blocos suban 
- 
- 

argila 
- 
- 

19,0 
10,2 
10,0 

2,8 
0,3 
2,5 

57 
45 
60 

franco-arg.aren 
argila 
franco-siltosa 

blocos suban 
blocos suban 
granular 

2,3 
1,5 
1,4 

2*63ºbp 1408 > 115 > 55 5,6 Ra4(E) 3 < 4 moderada - - 23,3 2,5 45 muito argilosa blocos suban 4,5 
2*63p 1739 > 115 > 55 5,7 Re4(E) P55 < 4 boa a acen - - 13,2 9,8 20 argilo-arenosa granular 6,0 
2*63ºp(1) 
2*63ºp(2) 
2*63ºp(3) 

 
5035 

 
> 115 

 
> 55 

6,4 
6,6 
6,8 

Re9(E) 
Re11(E) 
Re11(E) 

E63 
P47 
P139 

< 4 
< 4 
< 4 

boa a acen 
boa a acen 
boa 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

32,0 
29,5 
32,9 

26,4 
22,8 
25,9 

20 
35 
30 

franco-argilosa 
argila 
franco-siltosa 

granular 
granular 
granular 

5,6 
4,0 
2,4 

2*64ºdb 2071 > 115 > 55 5,5 Ra8(E) P73 < 4 imperfeita - - 30,3 0,9 45 franco-argilosa granular 12,0 
2*64bp 37 > 115 > 55 5,4 Ra6(E) P144 < 4 moderada - - 25,6 0,8 29 argila blocos suban 5,4 
2*64ºbp(1) 
2*64ºbp(2) 

2726 > 115 > 55 5,5 
5,5 

Ra7/Rd5(E) 
Re13(E) 

P87 
33(B) 

< 4 
< 4 

boa a acen 
imperfeita 

- 
- 

- 
- 

17,4 
39,3 

1,2 
2,8 

20 
25 

franco-arg.siltosa 
franco-arg.aren 

blocos suban 
grumosa 

7,4 
12,0 

 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade. 
(º) Unidades definidas por excesso de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos. 
(E)  Perfis pedológicos extrapolados.  
(F)  Perfis pedológicos da Folha SH.22 – Porto Alegre. 
(G)  Perfil pedológico da Folha SF.23 – Rio de Janeiro. 
(+) Drenagem por excesso. 
(-) Drenagem por falta. 
   OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 





 825 
 

TABELA 5.XXXV 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-relevo) 

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A Unidade de 
capacidade 

Área 
(km2) 

Agrocli-
mático 

(%) 

Declivi-
dade (%) 

Pedo-
lógico Solo 

Número 
do perfil 

Salinidade 
(mmhos/ 

cm) 

Drenagem 

Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Pro-
fund. 

Efetiva 
(cm) Textura Estrutura 

Maté-
ria 

orgâ-
nica 
(%) 

163ºeb 1186 85-115 > 55 6,8 PVa13 51(B) < 4 moderada prismática 
forte 

argila 14,7 4,1 65 franca granular 3,4 

163b 1891 85-115 > 55 6,8 Cd5 P101 < 4 boa blocos suban argila 9,9 0,3 165 muito argilosa blocos suban 3,6 
163ºb 193 85-115 > 55 6,6 PVa13(E) P143 < 4 boa a acen blocos suban argilo-arenosa 6,0 1,8 75 franco-arg.aren granular 2,1 
163bp 32 85-115 > 55 6,0 Rd4(E) 142 < 4 boa - - 10,0 2,5 60 franco-siltosa granular 1,4 
163ºbp 132 85-115 > 55 5,6 Ra4(E) 3 < 4 moderada - - 23,3 2,5 45 muito argilosa blocos suban 4,5 
2*63ºdb 994 > 115 > 55 6,6 CHa10 31(B) < 4 imperfeita blocos suban argila 12,5 0,7 110 franca blocos suban 2,7 
2*63eb 377 > 115 > 55 5,6 Ca12(E) E67© < 4 boa a acen maciça argilo-arenosa 6,7 0,6 70 franco-arg.aren granular 1,0 
2*63ep 836 > 115 > 55 6,0 Re4 E84 < 4 boa a acen - - 14,3 13,7 40 franca maciça 3,7 
2*63b(1) 
2*63b(2) 
2*63b(3) 
2*63b(4) 
2*63b(5) 
2*63b(6) 

 
 

10689 

 
 

> 115 

 
 

> 55 

6,5 
6,4 
7,0 
6,5 
7,0 
6,9 

Ca15/17(E) 
Ca7(E) 
Cd5 
Ca11(E) 
Ca7/10/11(E) 
Ca7/16(E) 

P105 
E24 
P110 
E20 
E107 
P116 

< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 
< 4 

boa a acen 
boa 
moderada 
boa 
boa a acen 
boa a acen 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argila 
argila 
argila 
argila 
argila 
argila 

7,0 
6,0 
8,4 
7,2 
9,0 
8,3 

0,9 
0,6 
1,5 
0,3 
0,8 
1,4 

60 
60 

100 
90 

100 
90 

franco-argilosa 
argila 
argila 
argila 
argila 
franco-argilosa 

granular 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 
granular 

2,6 
2,4 
7,2 
2,8 
6,5 
5,0 

2*63ºb(1) 
2*63ºb(2) 
2*63ºb(3) 

 
674 

 
> 115 

 
> 55 

6,6 
6,9 
6,9 

PVa13(E) 
CHa10 
CBHa5 

P143 
E193 
32(B) 

< 4 
< 4 
< 4 

boa a acen 
boa 
moderada 

blocos suban 
blocos suban 
blocos suban 

argilo-arenosa 
argila 
argila 

6,0 
17,2 
13,5 

1,8 
0,3 
0,5 

75 
80 

105 

franco-arg.aren 
argila 
argilo-siltosa 

granular 
blocos suban 
blocos suban 

2,1 
4,1 
4,1 

2*63bp(1) 
2*63bp(2) 
2*63bp(3) 

 
4761 

 
> 115 

 
> 55 

6,6 
6,0 
6,0 

Ca18(E) 
Ra3/6(E) 
Rd2/3/4(E) 

P70 
E130 
142 

< 4 
< 4 
< 4 

moderada 
moderada 
boa 

blocos suban 
- 
- 

argila 
- 
- 

19,0 
10,2 
10,0 

2,8 
0,3 
2,5 

57 
45 
60 

franco-arg.aren 
argila 
franco-siltosa 

blocos suban 
blocos suban 
granular 

2,3 
1,5 
1,4 

2*63ºbp 1408 > 115 > 55 5,6 Ra4(E) 3 < 4 moderada - - 23,3 2,5 45 muito argilosa blocos suban 4,5 
2*63p 1739 > 115 > 55 5,7 Re4(E) P55 < 4 boa a acen - - 13,2 9,8 20 argilo-arenosa granular 6,0 
2*63ºp(1) 
2*63ºp(2) 
2*63ºp(3) 

 
5035 

 
> 115 

 
> 55 

6,4 
6,6 
6,8 

Re9(E) 
Re11(E) 
Re11(E) 

E63 
P47 
P139 

< 4 
< 4 
< 4 

boa a acen 
boa a acen 
boa 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

32,0 
29,5 
32,9 

26,4 
22,8 
25,9 

20 
35 
30 

franco-argilosa 
argila 
franco-siltosa 

granular 
granular 
granular 

5,6 
4,0 
2,4 

2*64ºdb 2071 > 115 > 55 5,5 Ra8(E) P73 < 4 imperfeita - - 30,3 0,9 45 franco-argilosa granular 12,0 
2*64bp 37 > 115 > 55 5,4 Ra6(E) P144 < 4 moderada - - 25,6 0,8 29 argila blocos suban 5,4 
2*64ºbp(1) 
2*64ºbp(2) 

2726 > 115 > 55 5,5 
5,5 

Ra7/Rd5(E) 
Re13(E) 

P87 
33(B) 

< 4 
< 4 

boa a acen 
imperfeita 

- 
- 

- 
- 

17,4 
39,3 

1,2 
2,8 

20 
25 

franco-arg. siltosa 
franco-arg.aren 

blocos suban 
grumosa 

7,4 
12,0 

 
(*) Unidades definidas por excesso de umidade. 
(º) Unidades definidas por excesso de cascalho, pedregosidade e/ou rochosidade em seus solos. 
(H)  Perfis pedológicos extrapolados.  
(I)  Perfis pedológicos da Folha SH.22 – Porto Alegre. 
(J)  Perfil pedológico da Folha SF.23 – Rio de Janeiro. 
(+) Drenagem por excesso. 
(-) Drenagem por falta. 
   OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 
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Em suas condições naturais, as terras desta subclasse pres-
tam-se à conservação da flora e fauna silvestres e, quando explo-
radas com algum cultivo, é imprescindível o uso de práticas muito 
especiais de conservação do solo, em função da alta suscetibili-
dade à erosão (Est. 5.VI B). 

 
A) Séries 163, 163º, 2*63 e 2*63º  

São séries homogêneas quanto ao grau de restrição das condi-
cionantes relevo e solo (060 e 003 respectivamente) e correspon-
dem a 86,0% da Subclasse Silvater-por-relevo. Ocupam porções 
acidentadas das Regiões Geomorfológicas Serras do Leste Cata-
rinense, Planalto de Paranapiacaba, Escarpas e Reversos da 
Serra do Mar, Planalto Centro Oriental de Santa Catarina, Pata-
mar Oriental da Bacia do Paraná e o Planalto das Araucárias. A 
mecanização é impraticável e são áreas não recomendadas à 
exploração agrícola. 

Os índices agroclimáticos das séries 163 e 163º variam entre 
85 e 115% e nas séries 2*63 e 2*63º são maiores que 115%. 
Assim, nas últimas séries, ocorrem excedentes hídricos que 
ultrapassam as necessidades das plantas, todavia, as declivida-
des superiores a 55% proporcionam o escoamento fácil e rápido 
das águas. Estas águas, ao invés de penetrarem no solo e serem 
utilizadas pelas plantas, carreiam sua parte superficial, empobre-
cendo-o. Portanto, essas áreas devem permanecer com cobertura 
vegetal que minimiza os efeitos erosivos da ação das águas. Nas 
séries 163º e 2*63º, a presença de cascalho, pedregosidade e/ou 
rochosidade auxilia a contenção erosiva. 

Os solos, embora classificados no mesmo grau de restrição, 
mostram comportamentos heterogêneos em suas propriedades 
físico-químicas. As Unidades 2*63ep, 2*63p e 2*63ºp apresentam 
solos com boa fertilidade, denotada pelos altos valores na capaci-
dade de troca catiônica, soma de bases trocáveis e matéria orgâ-
nica, porém são muito limitados pela pouca profundidade efetiva 
(Tab. 5.XXXV). Já as Unidades 2*63eb, 2*63b e 163ºb apresen-
tam baixa fertilidade, em função dos baixos valores para a capa-
cidade de troca catiônica, soma de bases trocáveis e matéria 
orgânica. 

As demais unidades apresentam solos com maiores diversifi-
cações em suas características. As Unidades 2*53ºdb, 2*63ºb, 
163b, 2*63ºbp, 2*63bp e 163ºbp possuem solos com altos a 
médios valores na capacidade de troca catiônica, baixos valores 
na soma de bases trocáveis e valores baixos a moderados para a 

matéria orgânica. O solo da primeira ainda possui drenagem 
imperfeita e o das três últimas pouca profundidade efetiva. A 
Unidade 163ºeb difere das demais principalmente por apresentar 
solos com grande diferença textural do horizonte A para o B, que 
a define como a mais suscetível à erosão, podendo, inclusive, 
gerar facilmente movimentos de massa. 

 
B) Séries 2*64 e 2*64º 

Estas séries apresentam-se com os mesmos graus de restrição 
para as condicionantes clima, relevo e solo e localizam-se sobre-
tudo na Região Geomorfológica Planalto das Araucárias. 

Nelas, os índices agroclimáticos são superiores a 115%, mas 
os excedentes hídricos são quase totalmente eliminados pela 
drenagem superficial. O relevo, com declividades superiores a 
55%, é o responsável pelos deflúvios rápidos, colocando as terras 
dessas séries com alta suscetibilidade à erosão hídrica. Com 
isso, constantemente o solo é carreado pelas águas de escoa-
mento superficial. 

Os solos dessas séries apresentam pequena profundidade 
efetiva (25 cm a 45 cm), altos valores na capacidade de troca 
catiônica e matéria orgânica, porém baixos valores para a soma 
de bases trocáveis. Possuem, ainda, altos teores de alumínio 
trocável no complexo sortivo que, naturalmente, prejudicam o 
abastecimento das plantas em cálcio, potássio e fósforo. 

Pelo exposto, não é recomendado nenhum tipo de exploração 
nessas áreas, que devem permanecer para preservação da flora 
e fauna silvestres. 
 
5.1.3.5.2 – Subclasse Silvater-por-solo 

Sua principal característica é ter o solo como fator condicionante 
mais limitativo e no grau de restrição permitido pela metodologia 
(006). Ocupa 830 km2, que equivalem a 2,4% da área da Classe 
Silvater e, preferencialmente, ocupa áreas litorâneas. 

O clima de grau de restrição 200 por excesso de umidade é o 
predominante (86,6%), ficando o restante com grau de restrição 
100. O relevo possui declividades inferiores a 5% que são áreas 
plenamente mecanizáveis, mas a presença de excedentes hídri-
cos e a má drenagem dos solos dificultam o uso de maquinário 
agrícola. 

Os solos apresentam fortes limitações químicas, físicas e 
morfológicas (Tab. 5.XXXVI). 
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TABELA 5.XXXVI 
Caracterização das unidades (Subclasse Silvater-por-solo)  

Índices Características físico-químicas do perfil de solo 

Horizonte B Horizonte A Unidade de 
capacidade 

Área 
(km2) 

Agroclimáti-
co (%) 

Declivi-
dade (%) 

Pedo-
lógico Solo 

Número 
do perfil 

Salinidade 
(mmhos/ 

cm) 

Drena-
gem 

Estrutura Textura 

Cap.  de 
troca de 
cátions 

(mE/100g) 

Soma de 
bases 

(mE/100g) 

Pro-
fund. 

Efetiva 
(cm) 

Textura Estrutura 

Matéria 
orgânica 

(%) 

116sd 15 85-115 < 5 - SM - - - - - - - - - - - 
116de 96 85-115 < 5 0,0 HGHd P9(A) < 4 muito má maciça franco-arg.aren 18,5 9,9 70 argilo-arenosa granular 5,2 
2*16sd 719 > 115 < 5 0,0 SKS P38(C) 26 má prismática 

moderada 
muito argilosa 55,8 50,0 30 argila granular 19,3 

 
(*) Unidade definida por excesso de umidade 
(A) Perfil pedológico da Folha SF.22 – Paranapanema. 
(C) Perfil pedológico da Folha Rio de Janeiro. 
OBS.: Os números entre parênteses indicam que a unidade foi definida por mais de um perfil pedológico, de acordo com sua localização e unidade de mapeamento de solo. 
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Nas áreas livres de salinidade e de compostos de enxofre, 
é viável o plantio da cana-de-açúcar, do arroz irrigado e até de 
hortaliças, desde que seja possível a drenagem artificial. 
Porém, nas áreas sujeitas a alagamentos constantes e com 
sais ou compostos de enxofre em quantidades suficientes 
para baixar o PH a valores extremos, são inviáveis manejos 
para o aproveitamento agrícola. 

 
A) Séries 116 e 2*16  

Estas séries possuem os mesmos graus de restrição para as 
condicionantes relevo e solo (010 e 006, respectivamente), 
diferindo no grau de restrição da condicionante clima. A Série 
2*16, que ocorre em 86,6% da Subclasse Silvater-por-solo, 
possui o clima no grau de restrição 200 por excesso de umi-
dade, significando ocorrência de excedentes hídricos em 
grande parte do ano. A Série 116 ocupa o restante da área e 
seu clima, de grau de restrição 100, em termos hídricos, é 
ideal para a maioria das plantas. 

Ambas possuem relevo plano que seria facilmente meca-
nizável se não fossem as adversas características físicas do 
solo que proporcionam a má drenagem dos mesmos. 

As Unidades 116sd e 2*16sd possuem solos salinos que 
também apresentam sodificação. Localizam-se em áreas 
planas sujeitas a inundações, próximas ao mar, sofrendo com 
isso influências de água salobra. Nessas áreas, a drenagem 
artificial poderá baixar o PH do solo a níveis extremos através 
da oxidação de sulfatos que originam o ácido sulfúrico. Este 
poderá sofrer reações, formando sulfatos de alumínio e ferro. 
Portanto, nestas duas unidades, é impossível o cultivo eco-
nômico de qualquer tipo de vegetal, devendo ser mantido o 
ambiente natural. 

A Unidade 116de, também com relevo plano sujeito a i-
nundações fluviais, possui solo hidromórfico com elevado teor 
de matéria orgânica, bases trocáveis e capacidade de troca 
de cátions (Tab. 5.XXXVI). Entretanto, é muito mal drenado, 
com permeabilidade muito baixa em função de suas caracte-
rísticas físicas. 

Porém, é suscetível à drenagem artificial que modifica as 
condições naturais e permite o cultivo de arroz irrigado e da 
cana-de-açúcar, principalmente. 
 
5.1.4 – CONCLUSÃO 

De posse do levantamento da capacidade de uso dos recur-
sos naturais renováveis da Folha SG.22 Curitiba, parte da 
Folha SG.21 – Asunción e Folha SG.23 – Iguape, mais uma 
significativa parte da Região Sul se junta ao todo do Brasil até 
agora mapeado, num esforço de realizar um estudo integrado 
de uso potencial da terra, como uma complementação a este 
Levantamento dos Recursos Naturais. 

De modo geral, as condições para um aproveitamento ra-
cional pela agricultura são boas, já que 52% do total mapeado 
foram definidos nas Classes Agriter e Lavoter. Porém, deve 
ser ressaltado que este percentual é relativamente baixo se 
comparado ao de outras áreas estudadas e que muitas terras 
dentro das outras classes, principalmente a Mesater e tam-
bém a Agroster, vêm sendo aproveitadas com agricultura 
intensiva ou semi-intensiva, seja em razão da pressão provo-
cada por excesso de ocupação humana, seja pela atração 
exercida por bons solos, quando eles ocorrem. 

O fator condicionante solo, isoladamente, apresenta-se 
bastante favorável ao desenvolvimento da agricultura, não 
pela predominância de solos no grau de restrição 003, mas 
pelo percentual relativamente alto de terras, 31,0%, avaliado 
com o grau de restrição 002, o que coloca a presente área de 
estudo em posição invejável, já que o solo sempre é visto 
pelos agricultores como um fator atrativo. 

O fator condicionante relevo pode ser considerado como o 
que mais limitou as classes de capacidade de uso. O clima, 
com excedentes hídricos predominando em quase toda a área 
mapeada, geralmente não chega a causar problemas às 
culturas, porque muitas vezes a declividade do terreno facilita 
o escoamento superficial das águas e impede o encharca-
mento dos solos, podendo, por outro lado, acelerar os pro-
cessos erosivos, favorecendo a degradação do meio ambien-
te. Entretanto, a elevada umidade relativa, principalmente na 
primavera, pode afetar os cultivos do trigo. 

Muitas vezes, como ocorre no oeste catarinense, o relevo 
movimentado se vê associado a bons solos, grau de restrição 
002, levando o homem rural a instalar aí a sua lavoura, princi-
palmente a do milho, compensando as dificuldades de mane-

jo, quase sempre rudimentar, do terreno impróprio com a boa 
produtividade em função do solo. Estudos específicos deveri-
am ser intensificados para que soluções sejam encontradas, 
objetivando não só salvaguardar os interesses dos produtores 
de milho e criadores de suínos, como também manter o 
ambiente em equilíbrio. Além disso, a orientação conserva-
cionista aos usuários da terra deveria ser continuamente 
realizada para que os manejos e técnicas de conservação do 
solo, de comprovada eficiência, fossem por eles utilizadas. 

Já nas áreas serranas do leste catarinense, onde o relevo 
movimentado se encontra associado a solos de potencial 
médio, grau de restrição 003, uma utilização intensa no pas-
sado fez com que os solos se empobrecessem, não só pelo 
uso agrícola, como também pela erosão, resultando num 
quase abandono das atividades do meio rural. Consequente-
mente, ocorreu o esvaziamento econômico das cidades da 
região, provocando um êxodo rural em direção, principalmen-
te, a Florianópolis, resultando em contingentes populacionais 
em excesso em relação à oferta de emprego e de moradia. 

Em situação parecida encontra-se também o alto vale do 
rio Ribeira do Iguape, que teve praticamente todas as suas 
vertentes desmatadas, para estarem hoje sem nenhuma 
utilização e provocando catástrofes ambientais. Todo o volu-
me das águas das chuvas, ao encontrar os morros sem a 
devida proteção vegetal, escoa rapidamente para a calha dos 
rios que, por já estarem assoreados, transbordam com muita 
facilidade. Com isso, a população das áreas rurais e urbanas 
sofre com as enchentes cada vez maiores, que causam sé-
rios transtornos às cidades e grandes prejuízos à importante 
área bananicultora do vale. 

O vale do Itajaí se situa no mesmo exemplo, com o agra-
vante de ser uma área densamente povoada e de economia 
fortemente estruturada. À desproteção das encostas e asso-
reamento dos rios se junta a forma de sua bacia, com afluen-
tes bem ramificados e estreitamento do médio e baixo vales. 
As enchentes periódicas colocam sempre em risco o impor-
tante parque industrial aí existente, afetando também a zona 
rural, onde se desenvolve principalmente a pecuária leiteira, 
trazendo assim prejuízos para os meios rural e urbano. 

Essas áreas críticas devem merecer especial atenção dos 
órgãos de planejamento, visando corrigir as distorções ambi-
entais e econômicas, provocadas pelo uso irracional da terra. 
Estudos de detalhe deveriam ser levados a efeito com o 
propósito de se conhecer melhor os geossistemas e as inter-
relações homem x meio, identificando assim as problemáticas 
regionais. 

Mesmo se tratando de um mapeamento sistemático de 
âmbito nacional, no presente estudo a interação dos fatores 
clima, relevo e solo possibilita o conhecimento global das 
áreas no que se refere à capacidade agrícola das terras. 
Considerando-se o fator mais limitativo e a intensidade e a 
qualidade dos demais, conscientemente, pode-se determinar 
manejos adequados no tocante à conservação e utilização 
dos recursos ambientais para uma exploração racional. 

Por isso, apresenta-se a capacidade de uso das terras 
com a finalidade de fornecer um panorama geral dos recursos 
naturais, que deve nortear as explorações agrícolas, inclusive 
quanto aos manejos mais adequados às necessidades de 
cada unidade de capacidade de uso. Lembra-se ainda que, 
para garantir a contínua produtividade das terras, toda explo-
ração agrícola deve ser programada e executada com menta-
lidade conservacionista. 
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5.2 – RELAÇÕES DE USO ATUAL – USO POTENCIAL 
 
5.2.1 – METODOLOGIA 
 
5.2.1.1 – Considerações gerais 

É fácil compreender que nem sempre um bom potencial de 
recursos naturais representa, necessariamente, um bom potencial 
econômico. Bons solos, floresta e águas podem estar presentes e, 
no entanto, não gerarem riqueza ou bem-estar. Isto será possível 
desde que seja aplicada uma certa tecnologia, capaz de 
transformar estes recursos em alimentos ou matérias-primas que 
sejam comercializáveis. 

Em outras palavras, o potencial econômico está condicionado 
não só pela qualidade intrínseca dos recursos naturais, mas 
também pela tecnologia aplicável em sua transformação em bens 
de consumo, pela magnitude de uma demanda insatisfeita e pela 
existência de uma infraestrutura que permita sua comercialização 
competitiva. 

A possibilidade de o homem influenciar, em grande parte, os 
componentes tecnologia, infraestrutura e mercado faz com que a 
qualidade dos recursos naturais adquira importância capital, pois é 
muito difícil sua modificação em termos permanentes, práticos e 
significativos. 

Assim, o potencial natural de um solo reflete sua capacidade 
intrínseca de poder ou não produzir boas colheitas. Em 
contraposição, seu potencial econômico indica sua capacidade de 
gerar bem-estar ou riqueza, capacidade que depende de a boa ou 
má produção ser comercializada em termos razoáveis. Desta 
forma, a equação “bons recursos naturais igual a bom potencial 
econômico” só é verdadeira quando também são consideradas as 
outras variáveis. 

A capacidade natural torna-se conhecida através de 
levantamentos que compreendem o delineamento das diversas 
manchas, com potencialidades de produção diferentes, sobre 
mapas em escalas adequadas. Estes mapas vêm acompanhados 
de seus respectivos relatórios, em que estão explicados os 
critérios utilizados para a sua elaboração e o significado de cada 
um dos símbolos cartográficos neles usados. Vê-se assim que, 
em sua elaboração, não há preocupação em determinar a 
capacidade do potencial econômico. 

Para isto seria necessário que pelo menos os principais 
fatores que intervêm na sua determinação fossem expressáveis 
através de um parâmetro comum, de maneira a torná-los 
comparáveis entre si. Só por esta condição seria possível 
estabelecer, parametricamente, o verdadeiro potencial econômico 
da área considerada. 

Dadas as condições sob as quais atualmente o mundo se 
desenvolve, com um constante crescimento de sua população e 
contínua deterioração de seus recursos naturais, pode-se admitir 
como normal a situação de mercado em que a demanda de 
alimentos e matérias-primas está permanentemente insatisfeita. 
Nestas condições, o potencial econômico dos recursos naturais 
dependeria unicamente de sua capacidade natural, da tecnologia 
aplicada e da infraestrutura, componentes que, através de um 
enfoque metodológico, podem ser expressos por um parâmetro 
único, satisfazendo a condição acima mencionada, que nos 
permite sua determinação e análise. 
 
5.2.1.2 – Enfoque teórico (STRAUSS, 1972, p.15 a 19, 40 e 41)  

Em princípio, toda e qualquer tecnologia de exploração agrícola 
pertence a um dos dois grupos a seguir mencionados: 
– tecnologias substitutivas de mão-de-obra; e 
– tecnologias substitutivas de terra. 

As primeiras dizem respeito, principalmente, à mecanização e 
as segundas às práticas que intensificam o uso da terra, tais como 
adubações, correções e aplicação de inseticidas, fungicidas e 
herbicidas, entre outros. 

Se o aumento da produção pela aplicação de tecnologias 
substitutivas de terra segue a lei de rendimentos decrescentes, a 
curva OJ do gráfico da Figura 5.18 representa a relação existente 
entre o montante das inversões neste tipo de tecnologia e o 
aumento de mão-de-obra ocupada no setor. Similarmente, a curva 
ON do mesmo gráfico representa sua diminuição em função de 
aplicações de tecnologias substitutivas de mão-de-obra. 
 

 
Assim, se numa região aplicam-se os montantes OA’ em 

tecnologias substitutivas de terra e OB’ em tecnologias 
substitutivas de mão-de-obra, as forças de trabalho assimiladas e 
deslocadas corresponderão às magnitudes AA’ e BB’, 
respectivamente. Nesta situação, o resultado final das inversões 
nessa combinação de tecnologias estará expresso pela soma dos 
vetores OA e OB, isto é, OC, que, por sua vez, corresponde a 
uma inversão total OC’ que resulta num acréscimo de mão-de-
obra, no setor, de magnitude CC’. 

Já o gráfico da Figura 5.19 mostra, na curva OL, a relação 
existente entre inversões em tecnologias substitutivas de terra e o 
produto. Se o montante OG’ desta função é igual ao montante OA’ 
do gráfico anterior, a relação GG’/AA’ representa a produtividade 
da mão-de-obra. Verifica-se, assim, que estas tecnologias, 
quando consideradas sob o ponto de vista do produto, podem ser 
consideradas como substitutivas de mão-de-obra, isto é, requer-se 
mais ou menos força de trabalho para produzir a mesma 
quantidade do produto. 

 

 
 
Como, sob condições de abundância de mão-de-obra, as 

tecnologias substitutivas dessa força de trabalho não influem no 
produto, esta função, no gráfico em questão, confunde-se com o 
eixo das abscissas. 

Se as funções apresentadas nos gráficos anteriores são 
combinadas com as respectivas funções OM correspondentes à 
infraestrutura, tal como se mostra nos gráficos, verifica-se que a 



 832 

tangente do ângulo α (Fig. 5.18) representa a ocupação da mão-
de-obra gerada por unidade de inversão em infraestrutura e que, 
por sua vez, a tangente do ângulo β (Fig. 5.19) representa a 
produtividade dessas inversões. Naturalmente, a potencialidade 
dos recursos naturais determina a magnitude deste último ângulo. 

Observou-se que a resultante ocupacional imputável às 
inversões em tecnologias é a soma dos vetores OA e OB, isto é, 
OC. Uma inversão OD’ em infraestrutura terá uma demanda de 
mão-de-obra igual a DD’ e, assim, a resultante final será a soma 
dos vetores OD e OC, isto é, OE, que corresponde a um aumento 
de força de trabalho de magnitude EE’ e uma inversão total OE’. 
Similarmente (Fig. 5.19), o aumento do produto será dado pela 
soma dos vetores OF e OG, isto é, OH’, para a mesma inversão 
total OE’ da Figura 5.18. Assim, a produtividade da mão-de-obra 
crescerá segundo a relação HH’/EE’. 

Desta maneira, seria válido aceitar o parâmetro força de 
trabalho como uma expressão do nível tecnológico e da 
infraestrutura aplicada no aproveitamento agrícola dos recursos 
naturais. 

Com o enfoque acima descrito, é possível determinar a 
máxima ocupação potencial de mão-de-obra no setor primário da 
economia, admitido um certo nível tecnológico, ocupação que, 
estando em equilíbrio com a dotação de recursos naturais, e 
definida tanto em termos quantitativos (extensão) como 
qualitativos (unidade, série, subclasse e classe), expressaria seu 
verdadeiro potencial econômico. 

Por outro lado, o gráfico da Figura 5.20 expressa a relação 
existente entre a população ocupada no setor agropecuário (P) e 
o produto (Z) para uma certa dotação de terra (S), dados um certo 
nível tecnológico e uma certa estrutura de uso. Nestas condições, 
o produto cresce, num primeiro estágio, segundo a reta OA, e a 
intensidade de uso da terra é dada pela inclinação da reta OD, isto 
é, pelo ângulo α1, correspondente a uma população P1. Nestas 
condições, a produtividade da população está dada pela tangente 
do ângulo β1, a produtividade da terra pela tangente do ângulo 
α1, e a relação homem-terra pela tangente do ângulo α1. 
 

 
Verifica-se, porém, que, segundo o mesmo gráfico, há um 

ponto A (P1, Z1) a partir do qual a mão-de-obra penetra na faixa de 
rendimentos decrescentes, representada pela curva AB que 
encontra seu rendimento marginal zero no ponto B. Aqui, o 
produto (Z2) atinge seu máximo possível com a tecnologia 
admitida; a relação homem-terra é dada pela tangente do ângulo 
α2; a produtividade por homem ocupado baixa de tg β1 para tg β2 
e a intensificação do uso da terra aumenta de tg γ1 para tg γ2. 

Para atingir o aumento do produto de Z1 ao máximo possível 
Z2, há dois caminhos: o mencionado, passando de A para B com 
aumento de absorção de população de P1 para P2, reduzindo a 
produtividade, de tg β1 para tg β2, e aumentando a produtividade 
da terra de tgγ 1 para tgγ 2 ou passando de A para C, mantendo o 
nível de ocupação, introduzindo tecnologias substitutivas de mão-
de-obra e com aumento da produtividade da mão-de-obra (de tg 
β1 a tg β3) e da terra, como no caso anterior. 

Assim, dado um nível tecnológico, o ponto A define a força de 
trabalho máxima (P1) que pode ser absorvida no setor, com 

produtividade fora da faixa de rendimentos decrescentes que, 
quando relacionada com a superfície S, determina uma relação 
homem-terra (tg α1) que pode ser considerada como uma medida 
do potencial econômico dessa região, imputável a seus recursos 
naturais renováveis, pois é nesse ponto que se torna possível, 
simultaneamente, o máximo de produção com o máximo de 
produtividade por homem ocupado. 

Além disso, fixado o nível tecnológico, pode-se admitir a 
existência de duas estruturas de uso da terra: a estrutura de uso 
atual, determinada pela demanda de mercado, e a estrutura de 
uso potencial, determinada pela capacidade natural de uso. 
Consequentemente, existem dois enfoques que nos permitem 
uma visão clara da situação atual e da potencialmente possível, 
como se verá a seguir. 
 
5.2.1.3 – Procedimento 

Do enfoque teórico apresentado, podem ser destacadas duas 
conclusões importantes: o parâmetro força de trabalho é uma boa 
medida das variáveis tecnologia e infraestrutura; sua quantificação 
no ponto imediatamente anterior à faixa de rendimentos 
decrescentes é uma boa medida da capacidade econômica dos 
recursos naturais renováveis. 

Por outro lado, a conjugação das estruturas de uso atual e 
potencial anteriormente referidas com os “índices tecnológicos”, 
expressos em termos da relação homem-terra, já mencionada, 
representativos da tecnologia a ser aplicada, possibilita um duplo 
enfoque que, relacionado com a respectiva oferta atual de força 
de trabalho ou população economicamente ativa do setor, permite 
uma visão clara através das relações entre elas existentes. 

A rotina aplicável encontra-se resumida na Figura 5.21. Como 
podem ser nela visualizados, são quatro os insumos básicos 
processados: censos agropecuários, censos demográficos, 
sistemas de produção por culturas e mapas de capacidade, cujo 
produto final está constituído por três coeficientes: de uso, de 
excesso e de saturação. 

Naturalmente, o insumo básico mencionado reflete apenas o 
que de substancial existe em cada um dos casos e que, por este 
motivo, se torna indispensável. Nada impede, porém, que sejam 
usadas outras informações, desde que pertinentes. 

A estrutura de uso atual pode ser estabelecida com maior ou 
menor grau de generalização, inclusive por culturas, porém deverá 
guardar coerência com a possibilidade prática de poder 
acompanhar dito nível quando da determinação da estrutura de 
uso potencial que, por sua vez, depende do nível de detalhe do 
mapa de capacidade disponível para a área, como se verá 
posteriormente. 

A estrutura de uso atual poderá, também, oferecer uma visão 
estática, analisando um momento específico ou dinâmico quando 
correspondente a uma série temporal. Em termos gerais, para o 
país como um todo, à luz dos dados atualmente disponíveis, 
poderá se referir a 1970, 1975 e 1980, anos para os quais se 
encontram informações censitárias. 

Por outro lado, ressalta-se que estes dados (IBGE) referem-se 
a estabelecimentos recenseados e não à superfície total dos 
municípios ou microrregiões. Assim sendo, deve se realizar uma 
estimativa, admitindo que a estrutura de uso referente aos 
estabelecimentos recenseados é uma amostra bastante 
significativa e representativa dos estabelecimentos em geral. Esta 
hipótese, exceto para a Amazônia, é plenamente sustentável, 
porque o total dos primeiros abrange uma parte considerável do 
total geral, chegando, em muitos casos, a representar mais de 
90%. No entanto, quando disponíveis meios de ajuste mais 
confiáveis, obviamente estes deverão ser preferidos. 

Índice tecnológico, como aqui conceituado, é a relação 
homem-terra (H/km²), que reflete a tecnologia e a infraestrutura 
aplicadas na área sob consideração. Sua obtenção é facilitada 
pela interpretação dos Sistemas de Produção ou Pacotes 
Tecnológicos disponíveis, para as diferentes microrregiões, no 
sistema nacional de extensão agrícola. Seu valor é 
correspondente à média ponderada, em relação às suas 
respectivas superfícies, dos coeficientes técnicos correspondentes 
às culturas englobadas na generalização aceita. Por sua vez, a 
determinação dos coeficientes técnicos das culturas é, apenas, a 
soma dos requerimentos de mão-de-obra, por unidade de área, 
para cada uma das operações de cultivo, dividida pelo número de 
dias úteis do ano. 
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Algumas peculiaridades deverão ser levadas em 

consideração, sobretudo quando se tratar de operação cujo 
efeito é duradouro. Neste caso, é conveniente diluir seu peso 
pelo número de anos durante os quais se estende sua ação, 
para se trabalhar com médias as mais representativas 
possíveis. 

O somatório dos produtos da superfície (km²) multiplicado 
por seus correspondentes índices tecnológicos (H/km²), para 
cada uma das categorias aceitas na generalização da 
estrutura atual ou potencial, é igual ao requerimento máximo 
de mão-de-obra capaz de trabalhar fora da faixa de 
rendimentos decrescentes e, consequentemente, com o 
máximo de produtividade, dadas a estrutura de uso e a 
tecnologia consideradas, esta última através do respectivo 
índice. 

O detalhe da estrutura de uso potencial definível com 
razoável segurança depende, como mencionado, da riqueza 
de informações contidas nos mapas de capacidade 
disponíveis e, naturalmente, deverá ser estabelecido com grau 
compatível ao da estrutura de uso atual, para possibilitar 
comparações válidas. Assim, por exemplo, para uma 
estruturação atual por culturas, seria aconselhável definir a 
potencial com base nas “unidades de capacidade” (vide 
5.1.1.2 – Classificação por capacidade de uso), isto é, com 
base num zoneamento agrícola por culturas propriamente dito. 

A Figura 5.1 mostra a estrutura da classificação por 
capacidade de terras relativa às classes e, ainda, na faixa 
diagonal, o uso adequado das diferentes manchas mapeáveis 
em uma área, com o grau de generalização permitido pelo 
nível de classificação mencionado. Estas manchas, 
devidamente quantificadas em termos de superfície, 
constituem, em resumo, o resultado do levantamento da 
capacidade agrícola, em termos técnicos. 

Note-se que a esta classificação pode ser sobreposta uma 
outra que, embora mais generalizante, fornece coerência total 
com os dados censitários, possibilitando os relatórios técnicos. 
Assim, verifica-se que as seis classes de capacidade podem 
ser sistematizadas em quatro categorias, segundo mostra a 
Tabela 5.XXXVII. 

 
TABELA 5.XXXVII 

Classes de capacidade, categorias e especificações de uso 

Classes de 
Capacidade 

 
Categorias de Uso 

 
Especificações de Uso 

Plenater Culturas temporárias 

Lavoter Culturas temporárias 

 

Agriter 
Culturas temporárias, 
semipermanentes e 
permanentes 

Mesater 

 
 
 
 

Agricultável 

Culturas permanentes 

Pastos plantados  
Agroster 

 
Agrostável 

Pastos naturais 

 
Silvicultável 

Silvicultura e 
extrativismo vegetal 

 
 
Silvater 

Preservação Preservação e vida 
silvestre 

 
Finalmente, a oferta atual de mão-de-obra é a parte da 

população economicamente ativa que efetivamente depende 
do setor agrícola, incluindo sob esta denominação também a 
pecuária, a silvicultura, a extração vegetal, a caça e a pesca 
de interior. 

As relações existentes entre os três parâmetros 
determinados, segundo o anteriormente explicado 
(requerimento máximo atual, requerimento máximo potencial e 
oferta atual), resultam em coeficientes que permitem 
conclusões muito interessantes, como se verá a seguir. 

O coeficiente de uso é estabelecido pela relação 
requerimento atual/requerimento potencial. É uma medida 
clara de adequabilidade do uso atual à capacidade natural dos 
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recursos e destaca se este uso está exercendo função social 
adequada. Assim, sob este ponto de vista, não é socialmente 
conveniente que terras da Classe Plenater, por definição sem 
limitações para uma agricultura intensiva, estejam sendo 
usadas com pecuária que tem uma baixa absorção de mão-
de-obra. Este seria um caso típico de subutilização, cujos 
efeitos são graves em situações de desemprego ou 
subemprego. 

Da mesma maneira, a situação oposta também é 
indesejável. O cultivo intensivo de áreas apropriadas para 
silvicultura, por exemplo, frequentemente se dá com 
desequilíbrio ecológico, demandando por isto práticas 
intensivas de conservação, quando não existir outra 
alternativa. 

Assim, um coeficiente de uso igual ou próximo da unidade 
denota equilíbrio entre a capacidade natural e o seu uso. Ao 
contrário, quando menor ou maior que a unidade, significa 
desequilíbrio com sub ou sobreutilização, respectivamente. 

A relação oferta atual/requerimento atual define o 
coeficiente de excesso. Quando superior à unidade, denota 
excedente de mão-de-obra acima do ponto de máxima 
produtividade possível da força de trabalho, nas condições 
das atuais estruturas de uso e tecnologia aplicada. 
Obviamente, nestas circunstâncias, traduz uma situação de 
desemprego e/ou subemprego. 

A relação oferta atual/requerimento potencial define o 
coeficiente de saturação, que é também o produto dos dois 
coeficientes anteriormente mencionados. 

De fato, um coeficiente de saturação igual ou superior à 
unidade denota uma situação de verdadeira saturação ou 
sobre-saturação, respectivamente, com a tecnologia atual e 
mesmo após a modificação da estrutura de uso atual para a 
potencialmente possível. É sob estas condições que 
certamente se dão as migrações internas, especialmente da 
área rural para a urbana, pois as alternativas possíveis são ou 
a mudança da tecnologia para uma outra com maior absorção 
de força de trabalho, ou o desenvolvimento dos setores 
secundário e terciário na mesma área. 

 

 
 

O fato de o coeficiente de saturação (S) ser produto dos 
coeficientes de uso (U) e de excesso (E), isto é, existir a 
relação: 

S = U x E ou, logaritmicamente, log S = log U + log E, 
demonstra ser esta linear e, consequentemente, passível de 
ser representada graficamente em um diagrama estrelar a 
120o, o qual é uma generalização do diagrama triangular, que 

permite a representação de relações lineares entre três 
variáveis do tipo geral: a + b + c = n. 

De modo geral, apresentam-se três casos: 
– quando n é igual a 1 e as variáveis estão compreendidas 
entre 0 e 1; 
– quando n é igual a 0 e as variáveis têm valores quaisquer; e 
– quando n é diferente de 0. 

O primeiro caso corresponde ao diagrama triangular 
clássico, que obviamente é um caso particular do terceiro. 

No segundo caso, na relação: 
a + b + c = 0 ou 
a + b = -c, fazendo - c = c’, tem-se 
a + b = c’ 
o que pode ser representado graficamente em um 

diagrama estrelar a 120o, segundo mostra a Figura 5.22. 
No terceiro caso, n≠0, se faz necessário deslocar a origem 

dos eixos, fazendo na equação: 
A + B + C = N 
A - N/3 = a; B - N/3 = b; C - N/3 = c, obtendo-se, 

consequentemente, a relação: 
a + b + c = 0 
que enquadra o problema no segundo caso já 

analisado. 
Esta parte, pertinente à representação gráfica dos 

coeficientes, está escrita com base em uma nota técnica de 
Henri Méot, técnico do ILPES – Nações Unidas, intitulada “Las 
relaciones hombre-tierra y sus representaciones gráficas”. 

O diagrama pode ser usado segundo os eixos A, B, C ou 
a, b, c, porém, neste último caso, é necessário calcular seus 
eixos correspondentes. A Figura 5.23 mostra claramente esta 
situação. 
 

 
 

Compreende-se, assim, que a relação dos coeficientes de 
uso, excesso e saturação, log U + log E = log S, ou melhor, 

log U + log E - log S = 0,  
se enquadra no segundo caso, pois corresponde à forma 

geral:  
a + b + c = 0. 
Naturalmente que, sendo seus valores logarítmicos, as 

escalas de seus eixos terão de ser também logarítmicas. 
No caso especial de todos os pontos pertencerem ao 

mesmo setor gráfico, poderá ser usada a forma simplificada 
que segue a construção mostrada no gráfico da Figura 5.24. 
No entanto, deve-se considerar que pode ser fixada a origem 
dos eixos “a” e “b” arbitrariamente, porém a origem do terceiro 
eixo “c” deverá ser fixada em função das duas outras escalas, 
sendo isto possível pela dependência existente entre suas 
variáveis. 

 
5.2.2 – USO ATUAL 
 
5.2.2.1 – Caracterização geral da área 

A área em estudo abrange, além de uma pequena porção do 
sul do Estado de São Paulo, aproximadamente 70% do 
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Paraná, 83% de Santa Catarina e 10% do Rio Grande do Sul, 
perfazendo uma superfície de terras emersas de 266.430 km², 
que se situa entre os paralelos 24o S e 28o S e limita-se a 
leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelas fronteiras 
internacionais com o Paraguai e a Argentina. 
 

 

 
Foram analisadas 39 microrregiões homogêneas, num 

total de 263.779 km², das quais 5 referem-se ao Estado de 
São Paulo, 18 ao do Paraná, 12 ao de Santa Catarina e 4 ao 
do Rio Grande do Sul. Por ocuparem área muito restrita nas 
folhas em estudo, deixaram de ser avaliadas pequenas 
porções das microrregiões 262 – Grande São Paulo (SP), 278 
– Norte Velho de Venceslau Brás (PR), 300 – Carbonífera 
(SC), 323 – Colonial das Missões (RS) e 344 – Campos de 
Vacaria e Mata de Dourados (MS), totalizando uma área de 
2.651 km² (Fig. 5.25). 

Em linhas gerais, o relevo das folhas caracteriza-se pela 
ocorrência de modelados com maior grau de dissecação na 
sua porção oriental, correspondendo às regiões 
geomorfológicas Serras do Leste Catarinense, Escarpas e 
Reversos da Serra do Mar, Planalto de Paranapiacaba e 
Colinas Costeiras. Nestas regiões, o relevo muito dissecado 
impõe sérias restrições ao uso agrícola, razão pela qual 
grande parte da área está indicada potencialmente para 
conservação da natureza. No entanto, em certos trechos, a 
exploração racional da mata natural poderia ser efetuada sem 
maiores reservas. 

Estendendo-se de leste para oeste, a partir deste primeiro 
conjunto de relevo, encontram-se as Bacias e Coberturas 
Sedimentares, modeladas por largas ondulações ou por 
superfícies quase planas. Neste amplo domínio 
morfoestrutural, que ocupa a maior parte da área em questão, 
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encerram-se as terras com relevo mais favorável à 
mecanização, particularmente aquelas localizadas nas 
unidades geomorfológicas Patamar Ponta Grossa – 
Itapetininga, Planalto dos Campos Gerais, Planalto de Lajes, 
unidades Planaltos Rebaixados e Planalto de Santo Ângelo. 
As duas últimas unidades merecem destaque especial por 
reunirem características excepcionais do ponto de vista 
agrícola; nelas se concentram significativas áreas de “terra 
roxa”, assentadas em um relevo francamente mecanizável. 

Contrariando a regra geral, ocorrem amplas superfícies 
aplanadas na porção oriental, graças a um longo trabalho 
erosivo sobre os dobramentos antigos, da mesma forma que 
podem ser encontradas linhas de relevo mais enérgico nas 
Bacias e Coberturas Sedimentares, representadas pelas 
escarpas que limitam os diversos trechos dos planaltos aí 
existentes e pelas vertentes dos vales fortemente encaixados 
nos terrenos basálticos, como é o caso de grande parte do 
Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio Uruguai, onde o relevo 
chega a impor fortes restrições à utilização agrícola, embora 
os solos tenham boa capacidade química. 

As exíguas planícies costeiras completam o quadro 
regional, onde os solos, geralmente pobres ou com problemas 
de drenagem, restringem sua utilização agrícola. 

Do ponto de vista climático, a área, apesar de apresentar 
algumas nuanças, pois existe um contraste entre o litoral e o 
planalto, mostra-se bastante uniforme. Constantemente está 
sujeita a bruscas mudanças de tempo, decorrentes das 
sucessivas invasões das frentes polares, em qualquer estação 
do ano. 

É grande a oscilação térmica anual, com invernos 
geralmente frios e verões quentes, embora as superfícies 
mais elevadas do planalto possuam verão brando, e o litoral, 
inverno ameno. As chuvas distribuem-se ao longo de todo o 
ano, embora com máximas variáveis. 

Durante o inverno, no planalto, é considerável a 
frequência de geadas e eventualmente de nevadas. As 
geadas, ocorrendo precoce ou tardiamente, são muito 
prejudiciais à agricultura. Por outro lado, o excesso de 
umidade tem prejudicado as plantações de trigo, cujas 
variedades disponíveis ainda não estão bem adaptadas às 
condições climáticas da região. 

A área como um todo apresenta grande dinamismo nos 
diversos setores agropecuários, embora as atividades 
econômicas não se distribuam homogeneamente, em função 
da própria diversidade das feições geográficas. 

Em linhas gerais, apesar das áreas de campos terem sido 
ocupadas primeiramente, as zonas mais povoadas coincidem 
com as áreas de mata, que gozam de solos mais férteis, 
apesar do relevo acidentado. As áreas de campos ainda hoje 
são escassamente povoadas, em virtude de sua estrutura 
econômica apoiar-se na pecuária. 

Nos últimos anos, com a modernização da agricultura, a 
introdução de novas culturas e o maior custo relativo da mão-
de-obra, está ocorrendo um avanço da fronteira agrícola sobre 
as áreas de campos, onde o relevo apresenta-se favorável à 
mecanização. 

A pecuária desenvolve-se extensivamente nas regiões 
campestres, adquirindo um caráter mais intensivo nas 
pequenas propriedades agrícolas situadas em áreas 
anteriormente florestadas, em virtude do grande partilhamento 
da terra. Nestas regiões a pecuária leiteira é estimulada nas 
proximidades dos grandes centros urbanos, mas geralmente 
representa uma atividade complementar à renda do colono, 
que tem na agricultura o grande sustentáculo de sua 
economia. 

Embora, atualmente, se encontre vinculada à produção de 
culturas comerciais e de exportação, cujo crescimento tem-se 
efetuado, muitas vezes, em detrimento das culturas 
alimentares tradicionais, a agricultura regional é muito 
diversificada. Além disso, a ampliação acentuada da área das 
primeiras, geralmente apoiada em sistemas de produção 
mecanizados, tem trazido problemas de liberação de mão-de-
obra no meio rural, particularmente nas áreas de relevo mais 
favorável. 

Em contrapartida, existem microrregiões cujas economias 
são muito pouco dinâmicas, baseadas numa exploração 
extensiva e tradicional, muitas vezes apresentando um grande 
subuso da capacidade natural de suas terras. Na maior parte 
dos casos, o relevo, muito acidentado, entrava o 
desenvolvimento destas áreas, que em geral abrigam um 

grande contingente de população rural, exceção feita à 
microrregião 269 – Litoral Paranaense. 

Embora a área, em seu conjunto, tenha sua economia 
estruturada na agropecuária, é flagrante a diminuição dos 
contingentes rurais. Houve um decréscimo do efetivo rural no 
período de 1970-80 e significativa queda de sua participação 
no quadro global. Neste particular, vale realçar os casos das 
microrregiões gaúchas contidas na área em análise, onde 
ainda é muito expressiva a participação da população rural, 
sobretudo quando se considera a importante urbanização e 
industrialização do estado como um todo, que já em 1970 
apresentava uma população rural inferior à urbana. 

Um aspecto que individualiza a região no contexto 
nacional é a importância assumida pela combinação milho e 
suinocultura, particularmente no noroeste do Rio Grande do 
Sul, oeste catarinense e sudoeste paranaense, constituindo-
se numa exploração econômica de grande eficácia quanto aos 
resultados obtidos, sobretudo quando se considera o grande 
fracionamento das propriedades, os elevados contingentes de 
população rural e a forte dissecação do relevo local. 

Apesar de muito restrito geograficamente e em pleno 
declínio, não se pode negligenciar o papel desempenhado 
pelo extrativismo da erva-mate e da madeira. Em 1975 a 
microrregião 290 – Guarapuava apresentou a maior renda 
líquida de toda a região analisada e esta foi gerada quase 
exclusivamente pela exploração madeireira. A tendência, 
porém, é de esta situação não se repetir. 

A prevalência da economia agrária na região criou uma 
indústria vinculada à produção alimentícia e mesmo 
madeireira, de tal forma que o desenvolvimento industrial se 
fez acompanhado da expansão dos setores primário e 
terciário. 

O incremento da rede de transporte nos últimos anos, 
além de ter promovido o desenvolvimento da produção 
agrícola, através da união do planalto produtor com o porto 
exportador, facilitou o acesso às demais regiões brasileiras, 
resultando numa complementação econômica. 
 
5.2.2.2 – Estruturação do espaço agrário 

A Tabela 5.XXXVIII apresenta a evolução da utilização das 
terras no período 1970-75. Do ano de 1975 foram retiradas as 
áreas dos segmentos agrários, sobre as quais foram aplicados 
os respectivos índices tecnológicos, obtendo-se assim o 
requerimento atual de mão-de-obra. Presta-se também à 
análise das tendências de uso. As áreas de uso atual, quando 
comparadas às de capacidade potencial, permitem deduzir a 
situação específica de subuso ou sobreuso de cada segmento 
agrário, posicionamentos que serão mencionados no 
transcorrer das análises microrregionais. 

De maneira geral, o País e, em particular, as folhas 
mapeadas apresentam subutilização de seu espaço agrário, e 
a análise da evolução da utilização das terras permite mostrar 
a intensidade de adequação ou aproximação ao uso 
preconizado pela capacidade de uso, ou uma tendência 
inversa, constituindo-se em um auxiliar para a explicação dos 
fatos. Por outro lado, nesta tabela, visualiza-se a diminuta 
participação das matas naturais nas folhas e o grau do 
desmatamento, que deve estar alcançando em nossos dias, 
em certos casos, áreas de baixa capacidade e constituindo-
se, assim, em atividade predatória. 

A publicação recente da Sinopse Preliminar do Censo 
Agropecuário de 1980, com dados referentes às áreas de 
utilização agrícola (culturas temporárias e permanentes), 
permitiu apresentar a evolução destes segmentos agrários no 
decênio (Tab. 5.XXXIX). O grau de dinamismo das culturas 
temporárias, por exemplo, pode ser relacionado com a 
capacidade potencial, visto que este mostra uma relação 
direta com o coeficiente de uso como ver-se-á adiante. Se for 
baixo, ocorre uma situação de ampliação considerável da área 
agrícola, ao passo que nas áreas onde a atividade se mantém 
estável ou em decréscimo o coeficiente se apresenta com 
sobreuso ou próximo deste nível. 

A tecnologia agrária empregada é bastante variável no 
conjunto analisado. A Tabela 5.XL apresenta dados que, 
como regra geral, destacam o predomínio de arados de tração 
animal sobre os de tração motora. A evolução da utilização do 
uso do trator de porte (acima de 50 cavalos de força) e 
colheitadeiras é apresentada através de índices, em que o 
número de tratores é relacionado à área de culturas 
temporárias. Por outro lado, nesta tabela, a discriminação do 
percentual de microtratores tem a finalidade de mostrar que 
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seu uso é acentuado nas microrregiões de estrutura colonial, 
onde o relevo não permite a utilização de tratores 
convencionais. A principal constatação é que o ano de 1975 
em relação a 1970 apresentou uma acentuada ampliação do 
uso de implementos motorizados e de fertilizantes. 
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TABELA 5. XXXVIII 

Evolução da utilização das terras, 1970-75 (%) 

Culturas Pastagens Matas Área 
recenseada 

(%) Permanentes Temporárias Naturais Plantadas Naturais Plantadas 

Terras produ-
tivas não utili-
zadas e em 
descanso 

Terras 
inaproveitá-

veis Microrregiões homogêneas 

 

Área 
microrregional (1) 

(km2) 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 

São Paulo    21.993 50,3 51,2  2,6   2,5  3,9  5,8   6,6   6,8   2,5   2,6 18,0 14,9   2,2   4,3 10,9 10,4 3,6 3,9 

*260 Campos de Itapetininga (20,1%)     2.117 86,3 86,2  0,3   0,3 11,4 18,1 22,1 15,5 12,2 14,9 10,0   7,4 10,7 13,3 12,7  9,0 6,9 7,7 
*261 Paranapiacaba  (42,2%)     3.222 62,5 71,1  0,5   0,7  7,4  9,9   8,4   8,4  2,6   3,1 21,0 20,6   4,0   9,8 15,9 14,2 2,7 4,4 
264 Apiaí     4.429 37,2 42,5  0,3   0,2  3,7  7,4   6,2   8,1  0,8   0,6 10,3 11,9   0,6   0,6 12,0   9,9 3,3 3,8 
265 Baixada do Ribeira  10.112 44,7 45,4  3,6   3,8  1,9  2,1   3,9   4,4 1,5   1,2 19,7 16,9   1,1   3,2   9,8 10,8 3,2 3,0 
*266 Baixada Santista  (64,0%)     2.113 49,1 32,1  7,7   6,4  0,8  1,1   1,8   4,3  0,4   0,2 29,4 10,4  0,2   0,1  4,4   5,6 4,4 4,0 

Paraná 137.169 69,4 74,4  1,4   2,0 16,8 23,5 11,4 10,0  6,5   7,4 14,3 12,4  1,3   2,7 14,4 12,0 3,3 4,4 

268 Curitiba     8.332 47,0 42,8  0,3   1,2 10,5  8,9 12,1   9,6  0,6   0,7   6,7  5,9  0,8   3,6 12,7   9,7 3,3 3,2 
269  Litoral Paranaense     5.601 14,4 41,7  1,1 15,2  1,2  1,0   0,8   1,1  0,1   0,4   4,5 15,7  0,3   1,0   4,2   5,4 2,2 1,9 
270  Alto Ribeira    3.509 45,8 46,7   0,6   0,9   5,7   6,0   9,2    9,6   2,1   1,9   3,5   7,3  0,1   0,0 20,9 18,4 3,7 2,6 
271 Alto Rio Negro Paranaense    1.708 41,5 55,2   0,0   0,1 15,5 15,3   7,1 11,4   0,1   0,2   7,8 12,4 0,2 1,1   8,2 11,8 2,6 2,9 
272 Campos de Lapa    4.902 64,4 67,6   0,2   0,1   9,3 12,8 23,9 20,6   1,2   2,5 10,6 11,5 3,2 4,1 12,7 11,6 3,3 4,4 
**273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) 11.997 76,4 78,1   0,2   0,1   5,8 10,9 27,9 22,2   3,6   5,3 18,7 15,2 3,9 7,2 11,5   9,8 4,8 7,4 
**274 Campos de Jaguariaíva (91,0%)    3.703 79,6 99,0   0,3   0,2   7,4 12,5 23,6 20,9   5,9 14,9   9,1 10,5 7,1 24,5 19,8   9,9 6,4 5,6 
275 São Mateus do Sul    2.768 54,7 57,0   0,0   0,1 11,6 12,4   7,0   8,4   0,4   0,3 20,8 18,5 0,9 0,5  9,5 12,8 4,5 4,0 
276 Colonial de Irati    7.574 65,4 65,5   0,1   0,1 15,3 16,2 12,2   8,1   0,9   1,5 11,2 14,8 1,0 1,4 21,6 18,4 3,1 5,0 
**277 Alto Ivaí  (93,4%)    6.553 66,8 72,5   0,1   0,1 12,7 18,0   9,0   8,8   5,0   5,4   6,2 10,5 0,5 2,1 30,1 22,2 3,2 5,4 
*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%)    3.624 73,3 82,0 11,1 10,4 27,7 30,5   1,9   4,8 17,5 22,6   7,7  4,3 0,3 0,3   6,0   4,8 1,1 4,3 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%)    1.626 64,3 75,1 7,3 8,5 25,5 25,4   0,4   9,8 20,9 25,3   5,6   2,0 0,0 0,1   2,0   1,2 2,6 2,8 
*286 Campo Mourão (80,5%)    9.496 82,0 86,4 5,1 4,5 30,6 39,1   2,1   7,2 18,6 15,0 13,5   8,5 0,5 0,7   8,8    7,7 2,8 3,7 
287 Pitanga    6.196 76,3 87,5 0,1 0,3 20,9 28,3   5,7   5,9   9,4 15,9   4,5   7,4 0,4 0,8 31,8 24,7 3,5 4,2 
288 Extremo Oeste Paranaense  21.461 75,3 81,5 2,8 3,3 27,9 47,4   1,0   1,6 10,6 10,8 22,0   8,0 1,0 0,6   7,0   6,1 3,0 3,7 
289 Sudoeste Paranaense  11.330 89,9 91,8 0,6 0,4 33,6 46,5   4,2   6,5 11,4   8,3 17,5 10,1 0,6 0,8 18,1 12,7 3,9 6,5 
290 Campos de Guarapuava  15.823 74,0 75,8 0,1 0,1 10,5 14,7 21,5 10,8   3,4   5,5 15,4 20,9 1,2 3,1 18,9 17,0 3,1 3,7 
291 Médio Iguaçu  10.966 65,4 69,5 0,2 0,1   6,7   8,6 19,7 19,3   2,3   3,3 21,9 21,7 0,9 1,8 11,1 10,8 2,6 3,9 

Santa Catarina 78.639 73,6 72,0 0,7 0,4 13,7 15,6 20,2 18,8 4,1 4,6 17,6 15,5 1,3 2,1 12,4 10,6 3,6 4,4 

292 Colonial de Joinville    4.169 40,6 36,8 2,0 1,7   7,2    6,5   4,0   5,4 1,2 0,5 13,0 11,8 1,1 1,6   9,4   6,6 2,7 2,7 
293 Litoral de Itajaí    1.082 40,5 41,8 1,4 0,8   9,7    8,5   9,0 11,3 0,5 1,1 10,5 11,6 0,4 0,2   6,7   5,1 2,3 3,2 
294 Colonial de Blumenau    5.612 64,0 58,1 0,8 0,5 11,7    9,8   6,2   9,3 4,4 1,2 19,7 17,5 0,3 0,5 14,8 13,3 6,1 6,0 
295 Colonial do Itajaí do Norte    1.987 61,3 57,5 0,4 0,1   9,2 10,7   2,7   5,1 6,5 6,2 23,7 16,2 0,1 0,2 13,5 12,5 5,2 6,5 
296 Colonial do Alto Itajaí    4.375 78,0 73,1 0,4 0,1 15,9 17,8 11,2 13,2 4,9 4,1 22,0 16,0 0,5 0,6 17,7 16,2 5,4 5,1 
**297 Florianópolis  (92,5%)    2.471 45,1 37,8 1,9 1,0    7,8   6,3   6,8   9,4 1,6 0,7 13,4   7,3 3,6 1,5   7,3   9,1 2,7 2,5 
**298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%)    4.494 68,2 63,9 0,8 0,3    9,1   7,5 15,1 13,0 2,2 3,6 15,2 14,6 0,5 1,5 19,5 18,2 5,8 5,2 
*303 Campos de Lages (49,0%)     6.323 82,7 83,5 0,1 0,0    2,0   2,7 52,1 51,1 0,9 1,9 18,9 15,9 2,9 8,3   2,4   1,4 3,4 2,2 
**304 Campos de Curitibanos (99,3%)  10.913 95,6 85,7 0,2 0,1    8,7   8,9 45,9 33,6 5,8 8,0 18,6 19,6 1,9 2,9 12,8   8,7 1,7 3,9 
305 Colonial do Rio do Peixe  11.927 78,8 80,5 1,0 0,7 18,8 19,4 19,0 20,3 6,3 5,8 13,6 13,1 1,1 2,1 15,4 14,2 3,6 4,9 
306 Colonial do Oeste Catarinense  13.990 74,1 80,0 0,8 0,2 27,7 37,3    5,3   5,4 6,3 7,0 20,2 15,6 0,4 0,5   9,5   8,8 3,9 5,2 
307 Planalto de Canoinhas  11.296 67,9 67,1 0,2 0,2    8,9 10,3 21,8 20,4 1,1 3,3 16,9 15,5 2,0 2,5 14,0 11,3 3,0 3,6 

Rio Grande do Sul  25.978 90,5 90,2 1,3 0,9 46,4 53,5 11,2 10,8 4,7 3,1 12,6   9,5 0,4 0,3   8,7   6,3 5,2 5,8 

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%)    6.883 94.0 93,6 1,6 0,9 53,8 60,9   8,4   9,8 4,8 1,3 15,0 11,7 0,5 0,5 4,1   3,0 5,8 5,5 
**325 Colonial de Iraí (96,8%)    7.076 89,6 89,7 1,4 1,0 46,0 55,8 11,1   9,3 2,6 1,8 15,7 10,2 0,4 0,3 7,3   5,0 5,1 6,3 
*326 Colonial de Erechim (73,0%)    9.055 86,4 85,0 1,0 1,0 38,4 41,4 11,6 12,6 6,5 5,2   9,2   7,6 0,4 0,3 14,3 11,0 5,0 5,9 
*328 Passo Fundo (40,0%)    2.964 89,8 92,1 0,9 0,6 50,9 63,1 16,0 10,2 4,1 3,9   8,9   7,4 0,2 0,2 5,0   2,5 3,8 4,2 

Total           263.779 (2) 71,2 73,4 1,3 1,5 17,7 22,6 13,6 12,4 5,3 5,8 15,4 13,2 1,3 2,5 13,0 10,9 3,6 4,5 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas a nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(1) Área microrregional obtida pelo Projeto RADAMBRASIL/DUPOT, correspondente a 100% da avaliação da participação da área recenseada. 
(2) Total das microrregiões avaliadas. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1970; 1975. 
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TABELA 5.XXXIX 
Evolução da área agrícola do período 1970-75-80 (km2)  

Culturas 

Temporárias Permanentes 

 

Microrregiões homogêneas 

1970 1975 1980 
Evolução 1970/75 

(%) 
Evolução 1975/80 

(%) 1970 1975 1980 
Evolução 1970/75 

(%) 
Evolução 1975/80 

(%) 

São Paulo      851   1.263 1.163   48,4   - 7,9     562     559 782 - 0,5   39,9 

*260 Campos de Itapetininga (20,1%)     242     383     452   58,3    18,0         7         7 9 0   28,6 
*261 Paranapiacaba (42, 2%)     239     319     375   33,5    17,6       15       21     32   40,0   52,4 
264 Apiaí     164     329     221 100,6 - 32,8       11         8     18 - 27,3 125,0 
265 Baixada do Ribeira     188     209     104   11,2 - 50,2     365     387    567     6,0   46,5 
*266 Baixada Santista (64,0%)       18       23       11   27,8 - 52,2     164     136    156 - 17,1   14,7 

Paraná 23.059 32.238 37.823   39,8   17,3  1.877  2.745 2.124     46,2 - 22,6 

268 Curitiba     873     740      848 - 15,2   14,6       22     101     49   359,1 - 51,5 
269 Litoral Paranaense       68        56      133 - 17,6 137,5       62     854   916 1.277,4     7,3 
270 Alto Ribeira     202      210      205    4,0  - 2,4       22       31     29     40,9   - 6,5 
271 Alto Rio Negro Paranaense      264       261      303  - 1,1   16,1         1         1      4 0  300,0 
272 Campos de Lapa     458      626      757  36,7   20,9         9         5     29   - 44,4 480,0 
**273 Campos de Ponta Grossa (99,7%)      698   1.316   1.713  88,5   30,2       26         8     18  - 69,2 125,0 
**274 Campos de Jaguariaíva (91,0%)     301      509      644 69,1   26,5       15         7       8  - 53,3   14,3 
275 São Mateus do Sul     322     345     365   7,1     5,8         1         2      3  100,0   50,0 
276 Colonial de Irati   1.161   1.224  1.557   5,4   27,2         7         6     16  - 14,3  166,7 
** 277 Alto Ivaí (93,4%)     891   1.263  1.517 41,8   20,1         5         4     21  - 20,0 425,0 
*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%)  1.006   1.105  1.112   9,8     0,6     403     377  294    - 6,5 - 22,0 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%)     414     413     282 - 0,2 - 31,7     118     138    97    16,9 - 29,7 
*286 Campo Mourão (80,5%)  2.903   3.709  4.338 27,8   17,0     488     431  334    11,7 - 22,5 
287 Pitanga  1.297   1.752  1.788 35,1     2,1         9       15     3    66,7 - 80,0 
288 Extremo Oeste Paranaense  5.991 10.173 11.459 69,8   12,6     594     704 153   18,5 - 78,3 
289 Sudoeste Paranaense  3.807   5.270   6.542 38,4   24,1       69       40   92  - 42,0 130,0 
290 Campos de Guarapuava 1.667   2.321   3.008 39,2   29,6         7         7   23 0 228,6 
291 Médio Iguaçu    736     945   1.252 28,4   32,5       19       14   35  - 26,3 150,0 

Santa Catarina 10.770 12.266 15.306   13,9 24,8     547 305 638 - 44,2 109,2 

292 Colonial de Joinville       301     269     303 - 10,6 12,6      85 70 110 - 17,6 57,1 
293 Litoral de Itajaí       105       92     112 - 12,4 21,7      15 9 10 - 40,0 11,1 
294 Colonial de Blumenau       656     549     593 - 16,3   8,0      47 31 58 - 34,0 87,1 
295 Colonial do Itajaí do Norte       184     213     240   15,8 12,7       8 1 3 - 87,5 200,0 
296 Colonial do Alto Itajaí       695     780     921   12,2 18,1      20 6 13 - 70,0 116,7 
**297 Florianópolis (92,5%)       207     169     197 - 18,4 16,6     52 26 44 - 50,0 69,2 
*303 Campos de Lajes (49,0%)      129      167     221   29,5 32,3       5 3 14 - 40,0 366,7 
**304 Campos de Curitibanos (99,3%)     959     978  1.409     2,0 44,1      20 15 19 - 25,0 26,7 
305 Colonial do Rio do Peixe  2.238   2.312   2.509     3,3   8,5    120 83 117 - 30,8 41,0 
306 Colonial do Oeste Catarinense  3.875   5.225   6.789    34,8 29,9   119 30 116 - 74,8 286,7 
307 Planalto de Canoinhas  1.003   1.167   1.626   16,4 39,3     16 19 100 18,8 426,3 

Rio Grande do Sul 12.051 13.895 15.294   15,3 10,1    327 242 225 - 26,0 - 7,0 

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%)  3.703   4.192  4.438   13,2   5,9    111     64 71 - 42,3 10,9 
**325 Colonial de Iraí (96,8%)  3.362   4.080   4.415   21,4   8,2   103     69 52 - 33,0 - 24,6 
*326 Colonial de Erechim (73,0%)  3.478   3.752   4.329     7,9 15,4     88     91 88 3,4 - 3,3 
*328 Passo Fundo (40,0%)  1.508  1.871   2.112   24,1 12,9      25     18 14 - 28,0 - 22,2 
           

Total 46.731 59.662 69.586   27,7 16,6  3.313 3.851 3.769 16,2 - 2,1 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1970 e 1975. 
           Sinopse Preliminar dos Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1980. 
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TABELA 5.XL 

Evolução da estrutura tecnológica agrária, 1970-75 

Irrigação 
Arados (%) 

Índices de 
tratores acima 

de 50 cv/área de 
lavouras 

temporárias 
(km2) 

Índice colheita-
deiras/área la-
vouras tempo-

rárias (km2) 

Microtratores 
(até 10 cv)/total 
de tratores (%) 

Tração animal 
Tração 

motomecânica 

Despesas com 
adubos, cor-

retivos, defen-
sivos agríco-
las/produção 

agrícola (%) (1) 

Área 
irrigada/área de 
lavouras tempo-

rárias (%) 

Sistema dominante (2)    
1975 

Microrregiões homogêneas 

1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1970 1975 1975 

São Paulo 0,4 0,9 0,9 0,2 24,1 15,9 84,2 80,2 15,8 19,8 16,2 21,5 2,0 2,2 A 

*260 Campos de Itapetininga (20,1%) 0,5 0,9 0,4 0,3 2,6 0,8 92,0 84,0 8,0 16,0 9,3 13,9 0,5 1,8 A 
*261 Paranapiacaba (42,2%) 0,5 1,1 0,6 0,2 7,7 5,7 87,3 81,5 12,7 18,5 19,6 38,0 4,1 4,2 A 
  264 Apiaí 0,1 0,1 0,1 0,0 3,4 5,6 92,1 93,1 7,9 6,9 10,7 30,3 1,1 0,4 A 
  265 Baixada do Ribeira 0,6 1,4 2,6 0,5 37,4 27,2 17,3 17,1 82,7 82,9 25,7 21,2 2,1 2,2 A 
*266 Baixada Santista (64,0%) 1,0 1,2 2,4 0,1 70,5 50,9 49,7 30,8 50,3 69,2 5,8 16,9 0,8 9,3 A / I 

Paraná 0,1 0,6 0,7 0,5 15,3 5,6 96,3 86,2 3,7 13,8 4,1 11,8 0,1 0,1 A 

  268 Curitiba 0,1 0,6 0,2 0,2 36,5 24,1 96,4 90,9 3,6 9,1 16,0 17,3 0,4 0,5 A 
  269 Litoral Paranaense 0,1 0,6 0,2 0,1 35,3 47,1 53,5 35,4 46,5 64,6 6,3 4,7 1,0 3,1 A 
  270 Alto Ribeira 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 33,3 85,9 93,2 14,1 6,8 0,8 0,3 0,0 0,0 A 
  271 Alto Rio Negro Paranaense 0,0 0,1 0,7 0,0 60,0 8,9 99,4 98,1 0,6 1,9 10,3 14,9 0,0 0,0 A 
  272 Campos de Lapa 0,2 0,9 0,2 0,4 4,5 2,3 90,1 90,4 9,9 9,6 14,7 19,5 0,0 0,1 A 
**273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) 0,6 1,1 0,5 0,3 3,4 2,0 79,3 70,6 20,7 29,4 14,2 28,3 1,5 0,5 A 
**374 Campos de Jaguariaíva (91,0%) 0,4 0,7 0,2 0,2 0,5 0,5 92,8 89,2 7,2 10,8 7,6 20,4 - 0,1 A 
  275 São Mateus do Sul 0,0 0,3 0,0 0,2 25,0 9,1 99,1 96,9 0,9 3,1 1,0 7,9 0,0 0,4 In 
  276 Colonial de Irati 0,1 0,3 0,1 0,1 6,8 2,5 99,1 96,0 0,9 4,0 5,7 12,8 0,0 0,1 A 
**277 Alto Ivaí (93,4%) 0,0 0,4 0,0 0,1 8,8 9,0 97,1 87,9 2,9 12,1 2,3 6,9 0,1 0,0 A 
*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%) 0,1 0,5 0,2 0,8 14,0 9,1 95,0 89,4 5,0 10,6 2,5 4,1 0,0 0,5 A 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) 0,1 0,7 0,1 0,4 33,3 4,5 97,6 90,0 2,4 10,0 10,1 9,1 0,1 0,2 In 
*286 Campo Mourão (80,5%) 0,2 0,8 0,2 0,5 11,4 3,4 95,7 84,5 4,3 15,5 7,6 13,2 0,0 0,2 A 
  287 Pitanga 0,0 0,2 0,2 0,5 10,9 4,7 97,4 87,9 2,6 12,1 0,5 2,0 0,0 0,0 In /I/ A 
  288 Extremo Oeste Paranaense 0,1 0,8 1,4 0,6 20,5 4,9 95,5 72,1 4,5 27,9 2,1 11,7 0,1 0,1 In 
  289 Sudoeste Paranaense 0,0 0,4 1,1 0,5 31,3 5,4 99,2 94,2 0,8 5,8 0,4 6,0 0,0 0,0 A / In 
  290 Campos de Guarapuava 0,2 0,6 0,3 0,4 4,3 1,3 90,1 83,8 9,9 16,2 4,0 15,4 0,0 0,0 A 
  291 Médio Iguaçu 0,1 0,5 0,6 0,3 22,6 10,0 97,7 91,0 2,3 9,0 0,2 10,2 0,1 0,1 A / In 

   Santa Catarina 0,1 0,4 1,4 0,3 49,7 42,5 97,7 94,0 2,3 6,0 2,8 9,6 2,7 2,3 In 

  292 Colonial de Joinville 0,2 0,3 0,7 0,9 56,6 72,3 90,7 75,3 9,3 24,7 4,9 7,6 24,3 30,7 In 
  293 Litoral de Itajaí 0,4 1,1 0,6 0,9 39,1 55,7 93,5 75,4 6,5 24,6 2,7 9,2 27,4 25,5 In 
  294 Colonial de Blumenau 0,0 0,2 0,8 0,3 63,7 71,5 95,7 87,2 4,3 12,8 3,8 8,6 15,8 17,1 In 
  295 Colonial do Itajaí do Norte 0,0 0,3 0,2 0,1 80,4 72,6 95,6 88,7 4,4 11,3 6,3 14,6 1,2 0,5 In 
  296 Colonial do Alto Itajaí 0,0 0,3 1,1 0,4 77,8 75,3 93,4 97,9 6,6 2,1 5,7 12,0 6,2 4,8 In 
**297 Florianópolis (92,5%) 0,2 0,5 0,6 0,2 44,7 53,0 94,2 88,4 5,8 11,6 4,0 7,7 10,3 7,4 In 
**298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) 0,0 0,1 0,1 0,2 56,8 50,6 96,8 95,2 3,2 4,8 4,5 10,3 1,3 0,3 In 
**304 Campos de Curitibanos (99,3%) 0,1 0,5 0,3 0,1 35,7 15,0 97,5 89,0 2,5 11,0 1,6 14,5 0,1 0,6 A 
   305 Colonial do Rio do Peixe 0,0 0,3 2,0 0,9 43,1 23,8 99,1 96,6 0,9 3,4 2,3 10,0 0,0 0,2 A 
   306 Colonial do Oeste Catarinense 0,0 0,3 2,3 0,1 40,1 3,6 99,2 96,5 0,8 3,5 1,1 5,9 0,1 0,0 In / A 
   307 Planalto de Canoinhas 0,2 0,7 0,1 0,5 19,3 7,4 95,9 89,7 4,1 10,3 4,5 17,9 1,2 1,4 In 

   Rio Grande do Sul 0,2 0,7 0,3 0,3 9,7 2,2 97,3 91,8 2,7 8,2 8,3 14,8 0,3 0,1 In 

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) 0,2 1,0 0,4 0,3 12,9 2,4 97,5 89,3 2,5 10,7 6,1 14,6 0,1 0,1 In / I 
**325 Colonial de Iraí (96,8%) 0,2 0,5 0,3 0,2 6,2 0,8 98,1 94,2 1,9 5,8 5,5 11,3 0,1 0,0 In 
*326 Colonial de Erechim (73,0%) 0,1 0,5 0,2 0,2 14,1 4,8 97,5 94,5 2,5 5,5 10,0 12.1 0,6 0,3 In 
*328 Passo Fundo (40,0%) 0,5 0,8 0,4 0,3 1,6 0,1 92,5 84,6 7,5 15,4 16,6 28,7 0,3 0,1 In 
Total 0,1 0,6 0,8 0,4 23,0 14,2 96,9 90,2 3,1 9,8 5,2 12,5 0,8 0,6 In 
 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nas folhas. 
(1) Valor de produção das lavouras temporárias, permanentes horticultura-floricultura e silvicultura. 
(2) A – aspersão, I – infiltração, In – inundação; em relação ao número de estabelecimentos. 

Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1970;1975. 
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TABELA 5.XLI 
Estrutura fundiária – Percentual dos estabelecimentos e das respectivas áreas segundo estratos de área, 1970 

Total Estratos de área 

Menos de 10 ha 10 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha 100 a 200 ha 200 a 500 ha 500 a 1000 ha 1000 ha e mais 
Microrregiões 
homogêneas estab. 

(nο) 
área 
(km2) estab. área estab. área estab. área estab. área estab. área estab. área estab. área estab. área 

São Paulo 18.546 11.053 41 3 16 4 24 13 9 11 5 12 3 15 1 11 1 31 

*260 (20,1%) 2.815 1.829 54 4 15 3 16 8 6 7 4 9 3 14 1 11 1 44 
*261 (42,2%) 4.762 2.015 60 6 14 5 14 11 6 11 3 9 2 15 1 9 0 34 
264 2.416 1.648 24 2 14 3 35 16 13 14 8 17 4 21 1 10 1 17 
265 7.339 4.523 31 2 17 4 30 16 11 13 6 14 3 15 1 12 1 24 
*266 (64,0%) 1.200 1.038 39 2 16 2 28 10 8 7 4 6 3 11 1 15 1 47 

Paraná 
335.269 95.469 50 9 22 11 20 21 5 12 2 9 1 11 0 7 0 20 

268 16.820 3.912 52 10 21 13 19 26 5 15 2 13 1 12 0 4 0 7 
269 2.157 805 43 6 23 9 25 21 6 10 2 8 1 11 0 8 0 27 
270 3.657 1.610 43 4 13 4 25 18 10 16 5 17 3 21 0 6 0 14 
271 5.232 711 65 21 17 18 14 32 3 15 1 6 0 6 0 2 - - 
272 7.014 3.158 44 4 18 6 22 16 10 15 4 12 2 13 0 7 0 27 
**273 (99,7%) 7.510 9.195 26 1 21 2 26 7 12 7 7 8 4 12 2 12 2 51 
**274 (91,0%) 3.717 3.241 46 3 17 3 20 7 8 6 4 7 3 12 1 8 1 54 
275 6.192 1.514 51 11 22 13 20 25 4 13 2 11 1 11 0 8 0 8 
276 21.749 4.952 47 9 22 14 24 31 5 16 2 9 0 7 0 4 0 10 
**277 (93,4%) 12.015 4.690 45 6 17 6 22 18 9 16 5 17 2 19 0 7 0 11 
*284 (45,8%) 23.648 2.882 75 32 18 20 5 13 1 5 1 6 0 9 0 4 0 11 
*285 (11,1%) 7.872 1.046 70 27 20 20 7 16 1 7 1 8 1 12 0 6 0 4 
*286 (80,5%) 45.581 7.785 67 20 19 14 10 17 2 10 1 8 1 11 0 6 0 14 
287 13.544 4.732 41 6 19 7 26 23 9 19 4 16 1 14 0 5 0 10 
288 82.567 16.167 51 14 26 18 19 28 3 11 1 7 0 7 0 5 0 10 
289 50.451 10.189 40 11 29 20 25 38 5 15 1 6 0 5 0 2 0 3 
290 16.515 11.713 33 2 17 4 27 12 11 11 6 12 4 17 1 10 1 32 
291 11.028 7.167 26 2 19 4 37 18 10 11 4 8 2 13 1 10 1 34 

Santa Catarina 173.897 57.887 33 5 28 12 29 28 7 14 2 9 1 10 0 8 0 14 

292 8.034 1.695 35 9 36 24 25 35 3 10 1 5 0 5 0 3 0 9 
293 2.291 437 51 11 22 16 21 33 5 16 1 9 0 8 0 5 0 2 
294 18.833 3.592 40 10 31 23 25 38 3 11 1 4 0 6 0 3 0 5 
295 4.442 1.218 15 3 34 18 42 45 6 14 3 15 0 2 0 2 0 1 
296 12.603 3.414 22 4 33 17 37 40 7 17 1 5 0 3 0 2 0 12 
**297 (92,5%) 6.474 1.206 62 13 17 13 16 25 4 14 1 6 0 7 0 4 0 18 
**298 (97,4%) 8.734 3.147 26 4 19 7 36 30 14 26 4 14 1 6 0 4 0 9 
*303 (49,0%) 3.262 5.236 12 0 10 1 23 5 19 8 15 12 13 25 5 19 3 30 
**304 (99,3%) 12.776 10.509 23 2 20 3 28 11 13 11 8 14 5 21 2 15 1 23 
305 27.706 9.399 22 4 29 12 38 34 8 15 2 6 1 7 0 6 0 16 
306 53.071 10.362 37 10 32 22 27 40 3 11 1 5 0 4 0 3 0 5 
307 15.671 7.672 24 3 22 6 34 22 12 18 5 13 2 13 1 8 0 17 

Rio Grande do Sul 133.462 23.495 38 10 34 25 24 37 3 10 1 4 0 6 0 3 0 5 

*324 (85,0%) 51.114 6.462 45 16 37 39 17 37 1 5 0 2 0 1 0 0 0 0 
**325 (96,8%) 39.318 6.549 44 12 32 26 21 35 2 8 1 4 0 5 0 2 0 8 
*326 (73,0%) 31.998 7.822 21 4 32 18 39 45 6 16 1 6 1 6 0 3 0 2 
*328 (40,0%) 9.054 2.663 45 5 29 11 17 17 4 9 2 8 2 19 1 13 0 16 

Total 661.174 187.904 43 8 26 13 23 24 5 12 2 9 1 10 0 7 0 17 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(-) O dado não existe. 
(0) O dado não atinge a unidade adotada na tabela. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1970. 
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TABELA 5.XLII 

Estrutura fundiária – Percentual dos estabelecimentos e das respectivas áreas segundo estratos de área, 1975 

Total Estratos de área 

Menos de 10 ha 10 a 20 ha 20 a 50 ha 50 a 100 ha 100 a 200 ha 200 a 500 ha 500 a 1000 ha 1000 ha e mais 
Microrregiões 
homogêneas estab. 

(nο) 
área 
(km2) estab. área estab. área estab. área estab. área estab. área estab. área estab. área estab. área 

São Paulo 20.769 11.268 48 4 15 4 22 13 7 9 4 10 2 14 1 10 1 36 

*260 (20,1%) 3.081 1.825 53 4 16 4 16 9 6 8 4 9 3 14 1 14 1 38 
*261 (42,2%) 5.162 2.289 62 5 13 4 14 10 6 9 3 9 2 12 0 8 0 43 
264 4.456 1.881 54 6 13 4 21 16 6 10 3 10 2 15 1 8 0 31 
265 6.977 4.594 36 3 17 4 28 13 9 10 5 11 3 14 1 10 1 35 
*266 (64,0%) 1.093 679 31 2 16 3 40 18 6 7 3 6 3 18 1 15 0 31 

Paraná 322.221 102.025 51 9 22 10 19 18 5 11 2 10 1 12 0 8 0 22 

268 13.502 3.564 50 9 21 12 21 24 5 13 2 10 1 10 0 6 0 16 
269 2.474 2.336 54 3 17 2 19 6 4 3 2 3 2 6 1 4 1 73 
270 4.526 1.640 54 7 12 5 21 18 7 14 4 16 2 17 0 7 0 16 
271 3.520 944 45 9 23 13 22 26 6 15 3 13 1 10 0 6 0 8 
272 5.462 3.314 32 3 19 5 26 14 13 15 5 12 3 17 1 8 1 26 
**273 (99,7%) 8.045 9.394 34 2 18 2 22 6 11 6 6 8 5 13 2 12 2 51 
**274 (91,0%) 4.151 4.028 52 3 17 2 17 6 6 4 3 5 3 8 1 7 1 65 
275 4.270 1.578 35 6 22 9 26 23 11 20 4 14 2 13 0 7 0 8 
276 15.900 4.963 37 6 22 10 29 28 9 20 2 11 1 8 0 4 0 13 
**277 (93,4%) 14.287 5.087 51 7 17 7 19 17 7 15 4 15 2 17 0 8 0 14 
*284 (45,8%) 23.486 2.996 76 32 16 16 6 12 1 5 1 7 0 10 0 6 0 12 
*285 (11,1%) 5.664 1.334 57 22 26 15 11 14 3 8 2 9 1 15 0 8 0 9 
*286 (80,5%) 33.138 7.933 62 13 19 11 12 13 4 11 2 10 1 15 0 9 0 18 
287 16.237 5.421 53 8 17 7 19 18 6 14 3 13 2 17 0 8 0 15 
288 90.907 17.484 55 16 24 17 16 24 3 11 1 8 1 10 0 5 0 9 
289 52.031 10.399 43 12 28 20 23 35 5 15 1 8 0 5 0 2 0 3 
290 14.949 11.986 31 2 18 3 26 10 11 10 7 11 4 16 2 13 1 35 
291 9.672 7.624 22 2 20 4 36 14 12 11 5 8 3 12 1 12 1 37 

Santa Catarina 173.300 56.622 33 5 28 12 29 26 7 14 2 9 1 10 0 8 0 16 

292 7.353 1.504 33 3 34 23 28 38 4 12 1 6 0 8 0 5 0 0 
293 1.916 452 42 8 24 14 25 32 6 18 2 11 1 13 0 4 - - 
294 17.825 3.264 41 9 29 22 25 38 4 13 1 5 0 5 0 2 0 6 
295 4.977 1.143 22 4 32 19 40 51 5 16 1 5 0 2 0 2 - - 
296 13.822 3.202 30 6 31 18 32 40 6 17 1 5 0 4 0 2 0 8 
**297 (92,5%) 5.694 1.011 61 13 18 13 14 25 5 17 1 7 1 8 0 7 0 10 
**298 (97,4%) 8.356 2.952 30 4 18 7 32 28 15 27 4 15 1 9 0 4 0 6 
*303 (49,0%) 3.277 5.281 18 0 12 1 22 4 17 7 13 11 11 22 4 17 3 38 
**304 (99,3%) 11.890 9.425 27 2 20 4 26 10 12 11 7 13 5 21 2 15 1 24 
305 25.756 9.612 21 3 29 11 39 31 8 15 2 7 1 7 0 6 0 20 
306 57.281 11.194 38 10 33 23 25 38 3 11 1 5 0 4 0 3 0 6 
307 15.153 7.582 27 3 20 6 32 20 13 18 5 14 2 12 1 9 0 18 

Rio Grande do Sul 
121.763 23.530 37 10 34 24 25 36 3 11 1 5 0 6 0 4 0 4 

*324 (85,0%) 43.145 6.502 38 13 39 35 21 38 2 7 - 3 0 3 0 1 0 0 
**325 (96,8%) 39.062 6.364 44 13 33 27 20 35 2 9 1 5 0 5 0 2 0 4 
*326 (73,0%) 31.113 7.933 23 7 32 17 37 42 7 16 1 6 0 6 0 4 0 2 
*328 (40,0%) 8.443 2.731 47 7 27 11 17 15 4 9 2 8 2 17 1 14 0 19 

Total 637.007 193.445 43 7 26 12 23 22 5 12 2 9 1 11 0 7 0 20 

 

(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(-) O dado não existe. 
(1) * O dado existe mas não atinge a unidade adotada na tabela. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
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A estruturação fundiária, apresentada para os anos de 
1970 e 1975, relaciona diretamente os percentuais de 
estabelecimentos e suas respectivas extensões nos diferentes 
estratos de área (Tabs. 5.XLI e 5.XLII). Para o ano de 1975 
também é apresentado um cartograma, caracterizando a 
distribuição da terra, no qual os dados numéricos são 
qualificados através da curva de Lorenz (Fig. 5.26). A análise 
da evolução da estrutura fundiária, quando relacionada às 
outras variáveis, auxilia na caracterização de tendências, 
cujas situações já podem estar expressas no coeficiente de 
excesso. 

A Tabela 5.XLIII mostra a distribuição do valor da 
produção agrária em seus diversos segmentos. Quando 
confrontada com a Tabela 5.XXXVIII, enfatiza a relação valor 
da produção-área, que é marcadamente superior para a 
agricultura quando comparada com a pecuária, principalmente 
se esta última apresentar caráter extensivo. 

As relações homem-terra, expressas nos coeficientes, 
comparadas à renda agrária constituem um parâmetro de 
correlação com as situações existentes, podendo conduzir a 
diagnósticos a partir das formas de estruturação do uso da 
terra. 

A Tabela 5.XLVII conjuga informações sobre produção 
agrária, receita, despesas, produção consumida no 
estabelecimento, financiamentos e investimentos. A renda 
líquida diluída pelo pessoal ocupado fornece um dos 
parâmetros da renda agrária. Esta renda comparada às 
situações expressas nos coeficientes permite hierarquizar os 
problemas e categorizar formas de exploração mais ou menos 
eficientes em termos de resultados econômicos. Deve-se 
entretanto ressalvar alguns casos específicos, 
correspondendo a áreas de menor grau de ocupação nas 
folhas, nos quais o valor gerado pela venda de madeira, 
especialmente a microrregião 290 – Campos de Guarapuava, 
é parcialmente responsável por rendas mais elevadas. Além 
desta renda real, a mesma tabela apresenta a denominada 
renda máxima, calculada a partir do requerimento atual. Esta 
renda máxima do sistema presta-se melhor a comparações 
em relação a eficiência da atividade agrária, visto encontrar-se 
expurgada do excesso de mão-de-obra. 
 
5.2.2.3 – Estrutura da população rural e suas relações com a 
população total 

Os dados referentes à evolução da população puderam 
abranger também o ano de 1980, em razão da publicação das 
sinopses preliminares dos censos demográfico e 

agropecuário. Assim, a Tabela 5.XLIV retrata a situação do 
decênio 1970-80. 

A constatação básica deste período é marcada pelo pico 
do crescimento do pessoal ocupado no ano de 1975, 
seguindo-se um decréscimo acentuado nas porções avaliadas 
dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul e moderado em 
Santa Catarina, enquanto na pequena parcela analisada do 
Estado de São Paulo registrou-se crescimento, embora em 
ritmo pouco acentuado. 

Esta tabela apresenta conjuntamente a evolução da 
população como um todo, e o seu confronto com a população 
rural permite avaliar o grau de absorção desta pelos setores 
urbanos. 

A densidade rural em 1980, representada também na 
Tabela 5.XLIV, constitui informação de importância para a 
análise microrregional proposta para a avaliação das relações 
homem-terra. Quando houver sobreuso específico para as 
lavouras temporárias, fato que ocorre sobretudo em áreas de 
relevo mais dissecado, onde geralmente há fortes 
contingentes populacionais rurais, as densidades são 
qualitativamente mais elevadas devido a serem mais restritas 
as potencialidades. 

O pessoal ocupado no setor rural configura, em tese, a 
oferta atual de mão-de-obra obtida de forma direta para ano 
de 1975. Esta informação é apresentada nas Tabelas 5.XLIV 
e 5.XLV, tendo em vista mostrar, na primeira, sua evolução no 
decênio e, na segunda, a distribuição deste pessoal segundo 
categorias. A oferta atual é obtida do total acima de 14 anos, 
considerando-se esta mão-de-obra a mais apta e com maior 
disponibilidade de tempo para a atividade produtiva. 

A oferta atual de mão-de-obra pode ser também obtida da 
população economicamente ativa nas atividades agrárias, 
informação constante no censo demográfico de 1970. Para 
1975 deve-se, portanto, efetuar uma estimativa. Em razão da 
não publicação do censo demográfico de 1980 até a data em 
que este relatório foi redigido, esta estimativa foi calculada 
com base na evolução do pessoal ocupado no período 1970-
75 (Tab. 5.XLVI). Assim, o presente relatório apresenta dois 
dados estatísticos diferenciados para a oferta atual e, 
consequentemente, dois coeficientes de excesso e de 
saturação, como ver-se-á adiante. Acredita-se que esta forma 
atenda a uma possível discrepância conceitual entre os dados 
de pessoal ocupado e de população economicamente ativa. A 
principal constatação é que o segundo dado, via de regra, 
apresenta números inferiores e, por conseguinte, diminui os 
valores dos coeficientes, porém, de maneira geral, as 
situações genéricas permanecem. 



 847

 



 848

TABELA 5.XLIII 
Estrutura econômica agrária microrregional, 1975 

Valor de produção animal, agrícola e da extração vegetal  (%) 

Animal Culturas 
Microrregiões 
homogêneas 

Total (1.000 
cruzeiros) 

Grande porte Médio porte Aves e pequenos animais Permanentes Temporárias 

Horticultura e 
floricultura Silvicultura 

Extração 
vegetal 

São Paulo 822.227 4,2 2,5 1,9 46,3 32,6 3,5 5,4 3,6 

*260 (20,1%) 149.104 9,1 3,7 1,8 1,5 61,4 0,3 21,0 1,2 
*261 (42,2%) 182.557 3,7 3,1 2,9 7,0 62,7 2,8 6,7 11,1 
264 54.764 6,8 10,6 2,7 2,6 72,6 2,2 0,6 1,9 
265 286.997 3,4 0,7 1,8 79,8 7,2 4,9 0,1 2,1 
*266 (64,0%) 148.805 0,8 0,8 0,5 91,2 1,3 5,1 0,0 0,3 

Paraná 12.096.965 7,1 8,9 3,2 7,1 56,8 0,5 1,2 15,2 

268 411.317 11,3 6,3 18,6 2,2 45,1 7,1 2,1 7,3 
269 40.264 4,4 2,2 9,4 33,6 24,2 16,1 0,0 10,1 
270 49.739 11,5 19,9 4,8 12,7 48,7 0,2 0,0 2,2 
271 72.145 4,4 12,0 4,2 0,3 67,0 5,1 1,1 5,9 
272 211.132 19,7 4,9 5,3 0,3 63,2 0,3 1,3 5,0 
**273 (99,7%) 695.634 11,7 18,2 9,3 0,3 52,8 2,0 1,2 4,5 
**274 (91,0%) 152.223 14,9 6,6 4,4 1,1 69,2 0,5 1,9 1,4 
275 82.015 4,8 13,2 4,3 0,1 55,3 0,1 7,2 15,0 
276 310.712 5,5 10,1 2,4 0,3 69,4 0,3 1,6 10,4 
**277 (93,4%) 263.980 7,2 12,4 3,1 0,3 72,8 0,1 0,9 3,2 
*284 (45,8%) 487.125 7,0 4,7 1,7 38,0 47,9 0,1 0,3 0,3 
*285 (11,1%) 217.522 14,0 1,7 1,1 32,8 49,6 0,0 0,2 0,6 
*286 (80,5%) 1.274.642 5,7 2,3 1,0 13,2 67,6 0,0 7,3 2,9 
287 326.784 8,6 15,8 2,4 0,8 60,9 0,0 0,0 11,5 
288 3.666.660 6,2 8,2 2,1 10,0 72,1 0,1 0,1 1,2 
289 1.491.286 8,5 20,0 4,1 1,5 62,0 0,1 0,1 3,7 
290 2.023.161 2,9 3,6 0,6 0,1 21,9 0,0 0,4 70,5 
291 320.624 13,5 8,2 3,4 0,9 41,2 0,2 0,4 32,2 

Santa Catarina 5.670.161 12,0 17,6 11,3 2,9 47,3 0,8 0,8 7,3 

292 229.616 14,6 4,7 8,2 8,6 36,6 2,6 0,1 24,6 
293 50.004 16,6 3,0 9,8 7,3 55,4 2,1 0,2 5,6 
294 378.006 18,8 7,1 10,6 3,1 51,0 1,3 0,0 8,1 
295 108.933 22,0 6,8 5,6 2,2 59,6 0,5 0,0 3,3 
296 356.047 15,4 6,1 4,4 2,1 68,6 0,7 0,0 2,7 
**297 (92,5%) 110.572 16,1 2,4 17,7 11,7 40,3 4,2 0,3 7,3 
**298 (97,4%) 155.372 13,8 5,6 5,2 2,8 60,8 1,3 4,0 6,5 
*303 (49,0%) 117.078 49,5 4,6 2,3 0,6 21,4 0,8 10,2 10,6 
**304 (99,3%) 326.735 26,2 8,0 3,9 1,2 40,6 1,5 0,6 18,0 
305 1.302.245 8,9 27,6 21,9 4,1 33,5 0,4 0,1 3,5 
306 2.025.216 7,6 24,6 10,5 2,0 53,5 0,5 0,1 1,2 
307 510.337 7,4 5,6 2,7 0,9 50,0 0,5 3,7 29,2 

Rio Grande do Sul 4.251.204 7,2 12,6 2,7 2,8 72,7 0,4 0,2 1,4 

*324 (85,0%) 1.580.996 6,7 13,2 2,8 2,6 73,6 0,4 0,0 0,7 
**325 (96,8%) 1.209.626 7,4 11,1 2,9 3,4 73,3 0,4 0,0 1,5 
*326 (73,0%) 1.017.561 9,2 17,2 3,0 3,0 63,9 0,7 0,5 2,5 
*328 (40,0%) 443.021 4,3 4,4 1,7 1,2 87,5 0,2 0,0 0,7 

Total 22.840.557 8,3 11,5 5,1 6,6 56,5 0,7 1,0 10,3 
 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
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TABELA 5.XLIV 
Evolução da população residente total e rural e do pessoal ocupado nas atividades agrárias, 1970-80. Densidade demográfica rural, 1980 

continua 

População residente rural População residente total Pessoal ocupado 
Microrregiões 
homogêneas 1970 1980 

Evolução 
(%) 

Densidade 
1980 (hab. 
rurais/km2) 1970 1980 

Evolução 
(%) 1970 1975 

Evolução 
70/75 (%) 1980 

Evolução 
75/80 (%) 

São Paulo 183.566 174.123 - 5,1 7,8 347.670 538.216 54,8 68.775 78.612 14,3 85.687 9,0 

*260 (20,1%) 24.765 21.860 - 11,7 9,6 41.107 47.192 14,8 9.031 8.798 - 2,6 15.477 75,9 
*261 (42,2%) 38.711 42.244 9,1 13,8 49.567 65.505 32,2 17.618 21.371 21,3 24.508 14,7 
264 27.129 28.290 4,3 6,2 34.744 44.130 27,0 10.196 20.007 96,2 16.494 - 17,6 
265 79.477 70.554 - 11,2 6,9 121.740 165.191 35,7 26.828 23.350 - 13,0 23.262 - 0,4 
*266 (64,0%) 13.484 11.175 - 17,1 5,3 100.512 216.198 115,1 5.102 5.086 - 0,3 5.946 16,9 

Paraná 2.447.292 2.095.440 - 14,4 14,9 3.909.622 5.018.385 28,4 1.160.060 1.331.199 14,8 1.199.428 - 9,9 

268 164.911 115.414 -30,0 13,2 820.766 1.441.743 75,7 50.436 53.232 5,5 55.502 4,3 
269 34.630 32.278 - 6,8 5,5 112.245 137.143 22,2 7.237 9.051 25,1 11.720 29,5 
270 27.451 27.750 1,1 8,0 29.924 31.017 3,7 11.072 18.409 66,3 15.784 - 14,3 
271 27.036 28.260 4,5 17,7 29.568 31.582 6,8 17.219 14.908 - 13.,4 16.444 10,3 
272 43.488 42.921 - 1,3 9,0 77.913 87.761 12,6 21.374 25.303 18,4 27.315 8,0 
**273 (99,7%) 77.878 79.071 1,5 6,8 237.355 328.533 38,4 26.910 27.379 1,7 43.204 57,8 
**274 (91,0%) 29.442 28.555 - 3,0 6,6 40.585 46.022 13,4 13.559 15.296 12,8 18.253 19,3 
275 33.599 30.959 - 7,9 12,6 41.091 44.647 8,7 17.407 21.638 24,3 21.177 -2,1 
276 98.476 98.810 0,3 12,9 135.141 148.832 10,1 51.866 51.516 -0,7 58.701 13,9 
**277 (93,4%) 84.075 97.983 16,5 13,3 91.828 112.857 22,9 45.335 52.026 14,8 54.121 4,0 
*284 (45,8%) 162.582 117.204 -27,9 34,9 189.043 163.581 -13,5 70.011 79.811 14,0 67.189 -15,8 
*285 (11,1%) 56.554 33.773 -40,3 26,4 78.583 55.352 -29,6 28.330 31.654 11,7 18.218 -42,5 
*286 (80,5%) 321.917 176.174 -45,3 17,7 401.350 318.972 -20,5 157.922 151.685 -4,0 114.004 -24,9 
287 98.035 118.042 20,4 17,4 106.070 134.325 26,6 47.781 71.305 49,2 66.278 -7,1 
288 603.569 476.465 -21,1 20,6 752.846 960.926 27,6 309.372 370.564 19,8 285.157 -23,1 
289 366.858 354.552 -3,4 30,5 446.967 521.565 16,7 195.330 242.807 24,3 218.746 -9,9 
290 135.616 157.310 16,0 9,7 190.056 295.691 55,6 51.231 56.014 + 70.890 26,6 
291 81.175 79.919 -1,6 7,5 128.291 157.836 23,0 37.668 38.601 2,5 36.725 -4,9 

Santa Catarina 1.330.940 1.215.448 -8,7 15,3 2.345.846 3.012.419 28,4 627.380 696.427 11,0 690.212 -0,9 

292 67.682 53.179 -21,4 11,6 224.334 357.606 59,4 30.825 27.833 -9,7 21.434 -23,0 
293 37.136 30.165 -18,8 26,4 117.929 166.395 41,1 8.859 7.056 -20,4 5.594 -20,7 
294 121.760 95.360 -21,7 16,6 276.488 358.682 29,7 61.735 67.517 9,4 53.747 -20,4 
295 31.094 26.294 -15,4 15,7 38.168 40.451 6,0 17.251 22.653 31,3 16.132 -28,8 
296 97.339 85.196 -12,5 19,1 139.058 150.139 8,0 51.276 63.662 24,2 58.489 -8,1 
**297 (92,5%) 87.099 66.913 -23,2 24,1 268.148 390.843 45,8 22.680 21.701 -4,3 17.611 -18,9 
**298 (97,4%) 59.633 51.787 -13,2 11,6 74.851 71.884 -4,0 30.800 36.037 17,0 32.727 -9,2 
*303 (49,0%) 41.980 26.697 -36,4 4,6 122.038 148.063 21,3 13.315 13.961 4,9 13.079 -6,3 
**304 (99,3%) 109.209 88.959 -18,6 7,9 151.619 152.747 0,7 45.206 49.335 9,1 50.732 2,8 
305 197.552 191.442 -3,1 17,1 287.845 331.129 15,0 106.502 105.374 -1,1 108.971 3,4 
306 359.825 390.703 8,6 27,7 442.981 587.329 32,6 184.712 222.474 20,4 252.754 13,6 
307 120.631 108.753 -9,9 9,0 202.387 257.151 27,1 54.219 58.824 8,5 58.942 0,2 

Rio Grande do Sul 757.649 640.808 -15,4 24,7 964.493 978.901 1,5 385.358 505.268 31,1 460.408 -8,9 

*324 (85,0%) 257.420 214.848 -16,3 30,2 326.461 337.116 3,3 139.264 176.328 26,6 157.432 -10,7 
**325 (96,8%) 241.860 217.603 -10,0 29,6 286.997 293.461 2,3 124.632 170.623 36,9 152.925 -10,4 
*326 (73,0%) 196.611 162.361 -17,4 18,8 274.801 263.933 -4,0 93.774 122.217 30,3 114.402 -6,4 
*328 (40,0%) 61.758 45.996 -25,5 17,0 76.234 84.391 10,7 27.688 36.100 30,4 35.649 -1,3 

Total 4.719.447 4.125.819 -12,6 15,4 7.567.631 9.547.921 26,2 2.241.573 2.611.506 16,5 2.435.735 -6,7 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisada em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
Fonte: Sinopses Preliminares dos Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1980. 
           Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1970. 
           Sinopses Preliminares dos Censos Demográficos de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1970; 1980.  
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TABELA 5.XLV 

Pessoal ocupado, por categoria, nas atividades agrárias, 1975 

Trabalho assalariado (2) 
14 anos e mais Trabalho famílias (1) 

Permanente Temporário 
Parceiros Outra condição 

Microrregiões 
homogêneas Total geral 

total % total % 14 anos e 
mais 

% total % 14 anos 
e mais 

% total % 14 anos e 
mais 

% total % 14 anos e 
mais 

% total % 14 anos e 
mais 

% 

São Paulo 78.613 65.034 83 61.076 78 48.324 74 8.673 11 8.299 13 6.840 9 6.640 10 1.674 2 1.463 2 350 0 308 1 

*260 (20,1%) 8.798 7.808 89 7.071 81 6.140 79 732 8 712 9 875 10 841 11 89 1 85 1 31 0 30 0 
*261 (42,2%) 21.371 18.419 86 15.936 75 13.296 72 1.657 8 1.596 9 2.294 11 2.230 12 1.396 6 1.211 7 88 0 86 0 
264 20.007 13.544 68 18.724 94 12.341 91 217 1 201 2 931 5 889 7 69 0 61 0 66 0 52 0 
265 23.350 20.994 90 16.260 70 14.179 68 4.352 19 4.139 20 2.498 11 2.450 12 120 0 106 0 120 0 120 0 
*266 (64,0%) 5.087 4.269 84 3.085 61 2.368 55 1.715 34 1.651 39 242 5 230 6 - - - 0 45 0 20 0 

Paraná 1.331.197 1.013.115 76 1.179.044 88 870.251 86 48.546 4 43.315 4 91.503 7 89.663 9 8.472 1 6.689 1 3.632 0 3.197 0 

268 53.232 43.042 81 44.555 84 34.612 80 2.206 4 2.076 5 6.286 12 6.203 15 44 0 40 0 141 0 111 0 
269 9.051 7.218 80 8.110 90 6.300 87 692 8 673 10 236 2 232 3 - - - - 13 0 13 0 
270 18.409 12.272 67 17.565 95 11.520 94 102 1 81 1 554 3 552 4 48 0 37 0 140 1 82 1 
271 14.908 10.972 74 13.779 92 9.865 91 372 3 365 2 685 5 674 6 47 0 44 0 25 0 24 0 
272 25.303 19.721 78 20.948 83 15.465 78 1.370 5 1.302 7 2.895 12 2.884 15 18 0 16 0 72 0 54 0 
**273 (99,7%) 27.379 24.051 89 21.623 79 18.450 77 3.817 14 3.683 15 1.832 7 1.827 8 22 0 22 0 85 0 69 0 
**274 (91,0%) 15.296 13.103 86 11.389 74 9.279 71 1.440 9 1.381 11 1.915 13 1.907 14 300 2 284 2 252 2 252 2 
275 21.638 16.135 75 16.938 78 11.735 72 747 3 619 4 3.693 17 3.531 22 108 1 108 1 152 1 142 1 
276 51.516 44.303 86 47.194 92 40.083 91 1.108 2 1.060 2 3.006 6 2.955 7 81 0 78 0 127 0 127 0 
**277 (93,4%) 52.026 42.420 82 45.797 88 36.385 86 1.465 3 1.399 3 4.469 9 4.387 10 69 0 61 0 226 0 188 1 
*284 (45,8%) 79.810 62.218 78 73.462 92 56.385 90 2.588 3 2.329 4 3.036 4 2.919 5 677 1 543 1 47 0 42 0 
*285 (11,1%) 31.654 22.359 71 27.652 87 18.656 84 897 3 763 3 2.977 10 2.834 13 32 0 28 0 96 0 78 0 
*286 (80,5%) 151.684 113.166 75 124.621 82 88.554 78 8.971 6 7.280 6 16.205 11 15.681 14 1.555 1 1.355 2 332 0 296 0 
287 71.305 51.591 72 64.413 90 45.180 88 1.841 3 1.413 3 4.984 7 4.943 9 46 0 39 0 21 0 16 0 
288 370.564 287.776 78 332.424 90 252.851 88 11.080 3 9.669 4 21.412 6 20.988 7 4.593 1 3.315 1 1.055 0 953 0 
289 242.807 166.822 69 227.368 94 151.977 90 4.147 2 3.834 2 9.982 4 9.847 6 738 0 643 1 572 0 521 1 
290 56.014 47.093 84 46.667 83 38.010 81 3.725 7 3.494 7 5.425 10 5.406 12 45 0 39 0 152 0 144 0 
291 38.601 28.853 75 34.539 90 24.944 86 1.978 5 1.894 7 1.911 5 1.893 7 49 0 37 0 124 0 85 0 

Santa Catarina 696.391 528.998 76 651.321 94 846.720 92 17.143 2 16.096 3 24.810 4 23.473 4 1.933 0 1.712 0 1.184 0 930 0 

292 27.833 21.500 77 26.373 95 20.083 94 857 3 828 4 466 2 463 2 98 0 92 0 39 0 34 0 
293 7.056 5.482 78 6.102 87 4.734 86 727 10 522 10 206 3 205 4 21 0 21 0 - - - - 
294 67.517 51.343 76 65.388 97 49.336 96 1.055 2 1.004 2 939 1 889 2 47 0 47 0 88 0 67 0 
295 22.653 15.389 68 21.742 96 14.512 94 170 1 161 1 730 3 705 5 2 0 2 0 9 0 9 0 
296 63.662 43.496 68 61.433 97 41.423 96 620 1 553 1 1.432 2 1.401 3 97 0 47 0 80 0 72 0 
**297 (92,5%) 21.701 16.321 75 20.491 94 15.165 93 600 3 583 4 556 3 520 3 40 0 40 0 14 0 13 0 
**298 (97,4%) 36.037 25.079 69 34.861 97 24.021 96 307 1 279 1 794 2 708 3 47 0 44 0 28 0 27 0 
*303 (49,0%) 13.925 10.419 75 11.735 85 8.454 81 1.126 8 1.002 10 873 6 828 8 140 1 96 1 51 0 39 0 
**304 (99,3%) 49.335 38.141 77 42.009 86 31.127 82 2.505 5 2.342 6 4.587 9 4.500 12 96 0 83 0 138 0 89 0 
305 105.374 82.254 78 98.612 94 75.698 92 3.986 4 3.864 5 2.421 2 2.359 3 237 0 224 0 118 0 109 0 
306 222.474 171.030 77 215.229 98 164.089 96 2.721 1 2.612 2 3.013 1 2.973 2 955 0 881 0 556 0 475 0 
307 58.824 48.544 82 47.346 81 38.078 79 2.469 4 2.346 5 8.793 15 7.922 16 153 0 135 0 63 0 63 0 

Rio Grande do Sul 505.627 369.341 73 484.535 96 349.217 95 6.110 1 5.817 2 11.954 2 11.834 3 2.122 0 1.775 0 906 0 698 0 

*324 (85,0%) 176.328 130.878 74 168.394 95 123.312 94 1.475 1 1.412 1 5.029 3 4.967 4 1.066 1 903 1 364 0 284 0 
**325 (96,8%) 170.623 119.652 70 163.923 96 113.241 95 1.858 1 1.771 2 3.941 3 3.918 3 585 0 497 0 316 0 225 0 
*326 (73,0%) 122.574 92.905 76 118.776 97 89.226 96 1.356 1 1.312 2 2.037 2 2.013 2 226 0 204 0 179 0 150 0 
*328 (40,0%) 36.102 25.906 72 33.442 92 23.438 90 1.421 4 1.322 5 947 3 936 4 245 1 171 1 47 0 39 0 

Total 2.611.828 1.976.488 76 2.375.976 91 1.754.512 88 80.472 3 73.527 4 135.107 5 131.610 7 14.201 1 11.639 1 6.072 0 5.133 0 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(-) O dado não existe. 
(0) O dado não atinge a unidade adotada na tabela. 
(1) Inclui membros não remunerados da família que ajudaram efetivamente nos trabalhos agropecuários. 
(2) Inclui também membros da família do responsável que trabalharam mediante remuneração em dinheiro. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
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TABELA 5.XLVI 
População economicamente ativa nas atividades agrárias, 1970. Estimativa para 1975 

Microrregiões homogêneas 
População economica-

mente ativa 1970 

Taxa de crescimento do 
pessoal ocupado no 

período 1970-75 

Estimativa da população 
economicamente ativa 

1975 

São Paulo 60.917 14,3 69.628 

*260 Campos de Itapetininga (20,1%) 7.556 - 2,6 7.360 
*261 Paranapiacaba (42,2%) 14.965 21,3 18.153 
264 Apiaí 7.933 96,2 15.565 
265 Baixada do Ribeira 24.623 - 13,0 21.422 
*266 Baixada Santista (64,0%) 5.840 - 0,3 5.822 

Paraná 763.447 14,8 876.437 

268 Curitiba 34.892 5,5 36.811 
269 Litoral Paranaense 8.632 25,1 10.799 
270 Alto Ribeira 7.623 66,3 12.677 
271 Alto Rio Negro Paranaense 8.791 - 13,4 7.613 
272 Campos de Lapa 13.736 18,4 16.263 
*273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) 21.463 1,7 21.828 
*274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) 7.310 12,8 8.246 
275 São Mateus do Sul 10.122 24,3 12.582 
276 Colonial de Irati 31.187 -0,7 30.969 
*277 Alto Ivaí (93,4%) 24.887 14,8 28.571 
*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%) 53.608 14,0 61.113 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) 19.901 11,7 22.229 
*286 Campo Mourão (80,5%) 103.114 -4,0 98.989 
287 Pitanga 29.865 49,2 44.559 
288 Extremo Oeste Paranaense 207.531 19,8 248.622 
289 Sudoeste Paranaense 127.470 24,3 158.445 
290 Campos de Guarapuava 33.542 9,3 36.661 
291 Médio Iguaçu 19.773 2,5 20.267 

Santa Catarina 373.687 11,0 414.793 

292 Colonial de Joinville 17.041 -9,7 15.388 
293 Litoral de Itajaí 8.765 -20,4 6.977 
294 Colonial de Blumenau 31.115 9,4 34.040 
295 Colonial do Itajaí do Norte 9.975 31,3 13.097 
296 Colonial do Alto Itajaí 31.814 24,2 39.513 
*297 Florianópolis (92,5%) 16.194 -4,3 15.498 
*298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) 17.597 17,0 20.589 
*303 Campos de Lages (49,0%) 7.498 4,9 7.865 
*304 Campos de Curitibanos (99,3%) 30.489 9,1 33.264 
305 Colonial do Rio do Peixe 62.516 -1,1 61.828 
306 Colonial do Oeste Catarinense 109.706 20,4 132.086 
307 Planalto de Canoinhas 31.275 8,5 33.933 

Rio Grande do Sul  277.896 31,1 364.322 

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) 105.526 26,6 133.596 
*325 Colonial de Iraí (96,8%) 75.826 36,9 103.806 
*326 Colonial de Erechim (73,0%) 76.701 30,3 99.941 
*328 Passo Fundo (40,0%) 17.336 30,4 22.606 

Total 1.475.947 16,5 1.719.478 

 
    *Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
    Fonte: Censos Demográficos de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1970. 
    Tabela 5.XLIV 
 

 
As relações homem-terra, expressas nos coeficientes, 

comparadas à renda agrária constituem um parâmetro de 
correlação com as situações existentes, podendo conduzir a 
diagnósticos a partir das formas de estruturação do uso da terra. 

A Tabela 5.XLVII conjuga informações sobre produção 
agrária, receita, despesas, produção consumida no 
estabelecimento, financiamentos e investimentos. A renda líquida 
diluída pelo pessoal ocupado fornece um dos parâmetros da 
renda agrária. Esta renda comparada às situações expressas nos 
coeficientes permite hierarquizar os problemas e categorizar 
formas de exploração mais ou menos eficientes em termos de 

resultados econômicos. Deve-se entretanto ressalvar alguns 
casos específicos, correspondendo a áreas de menor grau de 
ocupação nas folhas, nos quais o valor gerado pela venda de 
madeira, especialmente a microrregião 290 – Campos de 
Guarapuava, é parcialmente responsável por rendas mais 
elevadas. Além desta renda real, a mesma tabela apresenta a 
denominada renda máxima, calculada a partir do requerimento 
atual. Esta renda máxima do sistema presta-se melhor a 
comparações em relação a eficiência da atividade agrária, visto 
encontrar-se expurgada do excesso de mão-de-obra.
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TABELA 5.XLVII 

Valor da produção, receita, despesas e renda do setor agrário. Percentagem dos investimentos, dos financiamentos e da produção consumida no estabelecimento, 1975 

Investimentos Financiamentos 

Microrregiões 
homogêneas 

Total da 
produção  

agrária (1.000 
cruzeiros)        

- a - 

(1.000 
cruzeiros) 

Percentual 
sobre o total 

(1.000 
cruzeiros) 

Percentual 
sobre o total 

Despesas 
(1.000 

cruzeiros)   
- b - 

Receita 
(1.000 

cruzeiros)   
- c - 

Produção 
consumida 
no estabe-
lecimento  
(a - c).100         

a 

Renda líqui-
da (1.000 
cruzeiros)  

(a – b) 

Renda lí-
quida anual 
por pessoa 
ocupada 
(1.000 

cruzeiros)             
(1) 

Posição 
comparativa 

Renda má-
xima (1.000 
cruzeiros) 

(2) 

Posição 
comparativa 

São Paulo 822.227 156.573 19,0 127.401 15,5 448.905 820.071 0,3 373.320 5.740  6.507  

*260 (20,1%) 149.104 20.972 14,1 32.139 21,5 66.194 145.626 2,3 82.910 10.619 4 12.451 15 
*261 (42,2%) 182.557 18.767 10,2 29.076 15,9 99.339 180.105 1,3 83.217 4.518 29 6.302 35 
264 54.764 5.644 10,3 6.035 11,0 31.295 52.219 4,7 23.467 1.733 39 2.633 38 
265 286.997 89.313 31,1 44.662 15,6 177.282 293.421 - 109.715 5.226 21 4.955 36 
*266 (64,0%) 148.805 21.877 14,7 15.489 10,4 74.795 148.700 0,1 74.011 17.337 2 11.453 17 

Paraná 12.096.965 2.408.183 19,9 2.655.496 21,9 4.820.882 11.289.338 6,7 7.276.083 7.182  14.377  

268 411.317 91.719 22,2 39.834 9,6 168.991 371.379 9,7 242.326 5.630 19 9.505 21 
269 40.264 63.161 - 4.524 11,2 24.325 38.149 5,3 15.939 2.208 38 580 39 
270 49.739 4.720 9,5 4.424 8,9 12.074 42.493 14,6 37.665 3.069 37 9.076 26 
271 72.145 13.867 19,2 8.731 12,1 27.059 61.360 15,0 45.086 4.109 31 6.608 33 
272 211.132 86.919 41,1 72.692 34,4 116.786 192.782 8,7 94.346 4.784 27 9.313 24 
**273 (99,7%) 695.634 130.052 18,6 238.535 34,3 407.109 707.936 - 288.525 11.996 3 15.311 6 
**274 (91,0%) 152.223 62.380 41,0 108.884 71,5 101.732 143.314 5,9 50.491 3.853 35 4.014 37 
275 82.015 12.959 15,8 12.109 14,8 25.695 68.247 16,8 56.320 3.491 36 8.253 29 
276 310.712 46.055 14,8 51.647 16,6 98.534 266.327 14,3 212.178 4.789 26 9.262 25 
**277 (93,4%) 263.980 43.573 16,5 55.732 21,1 92.865 243.872 7,7 171.115 4.034 32 9.464 22 
*284 (45,8%) 487.125 72.303 14,8 57.916 11,8 174.187 467.336 4,1 312.938 5.030 25 10.769 18 
*285 (11,1%) 217.522 41.945 19,2 49.629 22,8 102.745 220.941 - 114.777 5.133 23 8.734 27 
*286 (80,5%) 1.274.642 207.702 16,2 354.788 27,8 632.564 1.262.993 0,9 642.078 5.674 17 12.728 11 
287 326.784 65.876 20,1 50.248 15,4 122.843 277.781 15,0 203.941 3.953 33 7.006 32 
288 3.666.660 857.234 23,3 1.023.072 27,9 1.810.250 3.515.251 4,1 1.856.410 6.451 14 17.286 4 
289 1.491.286 333.367 22,3 283.571 19,0 522.297 1.177.233 21,1 968.989 5.809 16 12.198 16 
290 2.023.161 191.412 9,4 186.922 9,2 278.286 1.958.381 3,2 1.744.875 37.052 1 62.038 1 
291 320.624 82.939 25,8 52.238 16,3 102.540 273.563 14,7 218.084 7.558 7 13.565 9 

Santa Catarina 5.670.161 1.195.569 21,1 1.051.476 18,5 2.025.620 4.266.905 24,7 3.644.541 6.890  11.676  

292 229.616 37.542 16,3 26.881 11,7 67.437 197.866 13,8 162.179 7.543 8 15.512 5 
293 50.004 13.818 27,6 8.366 16,7 21.302 40.578 18,9 28.702 5.236 20 9.343 23 
294 378.006 55.302 14,6 39.593 10,4 115.235 276.770 26,8 262.771 5.118 24 12.663 12 
295 108.933 36.386 33,4 33.915 31,1 29.700 77.910 28,5 79.233 5.149 22 8.508 28 
296 356.047 82.509 23,2 81.224 22,8 111.117 284.263 20,2 244.930 5.631 18 8.084 30 
**297 (92,5%) 110.572 22.325 20,1 16.243 14,7 46.360 101.637 8,1 64.212 3.934 34 9.735 20 
**298 (97,4%) 155.372 34.781 22,3 15.915 10,2 48.704 118.191 23,1 106.666 4.253 30 7.026 31 
*303 (49,0%) 117.078 37.684 32,2 23.307 19,9 51.476 104.973 10,3 65.602 6.296 15 6.586 34 
**304 (99,3%) 326.735 94.287 28,8 80.261 24,6 149.294 300.809 7,9 177.441 4.652 28 10.536 19 
305 1.302.245 235.263 18,0 221.810 17,0 541.526 945.229 27,5 760.719 9.248 5 13.852 8 
306 2.025.216 435.946 21,5 397.403 19,6 663.526 1.396.118 31,1 1.361.690 7.962 6 12.565 13 
307 510.337 109.726 21,5 110.132 21,6 179.941 422.561 17,2 330.396 6.806 11 12.531 14 

Rio Grande do Sul 4.251.204 873.068 20,7 1.061.752 25,2 1.634.271 3.132.896 25,6 2.616.932 6.972  15.536  

*324 (85,0%) 1.580.996 356.167 22,4 357.741 22,6 604.208 1.118.474 29,3 976.787 7.463 9 17.921 3 
**325 (96,8%) 1.209.626 207.830 17,2 238.762 19,7 405.547 870.475 28,0 804.079 6.720 12 14.980 7 
*326 (73,0%) 1.017.561 212.425 20,9 211.391 20,8 354.116 749.953 26,3 663.445 7.141 10 12.986 10 
*328 (40,0%) 443.021 96.646 21,8 253.858 57,3 270.400 393.994 11,1 172.621 6.663 13 18.812 2 

Total das folhas 22.840.557 4.633.393 20,3 4.896.125 21,5 8.929.678 19.509.210 14,4 13.869.059 7.017  13.284  

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(1) Obtida de Renda líquida microrregional/Pessoal ocupado com 14 anos e mais (Tab. 5.XLIV). 
(2) Obtida da Renda líquida microrregional/Requerimento atual de mão-de-obra (Tab. 5.LXXIV). 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
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5.2.2.4 – Segmentos agrários – Obtenção dos índices 
tecnológicos 

As formas e técnicas específicas de obtenção dos índices 
tecnológicos são explicitadas a seguir. 
 
5.2.2.4.1 – Culturas temporárias e semipermanentes 

As culturas significantes de cada microrregião são aquelas que na 
totalidade compreendem o mínimo de 95% do valor da produção 
do segmento. Desta forma são avaliadas culturas, tais como as 
olerícolas, que, possuindo áreas reduzidas, envolvem significativo 
valor, tentando assim evitar o superdimensionamento das culturas 
comerciais de grande escala. A preocupação em apresentar o 
maior número possível de culturas fez com que eventualmente 
fossem incluídas culturas não constantes no censo agropecuário e 
obtidas de outra publicação do IBGE, a Produção Agrícola 
Municipal, referente ao mesmo ano base. Por outro lado, as 
culturas com valor expressivo, mas sem área especificada pelo 
censo, foram computadas a partir do cruzamento dos dados de 
rendimento/ha, disponíveis na Produção Agrícola Municipal, com 
os de produção, retirados do censo. Somente foram 
negligenciadas as culturas para as quais não se dispunha de 
sistema de produção, o que ocorre raramente. 

O censo agropecuário permitiu avaliar a área colhida com 
cultivo simples, como também a consorciação, embora sem 
condições de quantificar todas as suas combinações, restringindo-
se à área do principal ou dos mais significativos consórcios entre 
culturas temporárias. Em alguns poucos casos avaliou-se também 
a área de cultivo intercalado (cultura temporária nas entrelinhas da 
cultura permanente). Dada sua importância microrregional, esta 
área foi somada à área de cultivo simples, como forma de não se 
menosprezar o dado, pois não se dispunha de sistema de 
produção para este tipo de consorciação. 

O coeficiente técnico de mão-de-obra para consorciação foi 
obtido de sistemas de produção específicos para o consórcio, ou 
quando da sua inexistência, do cruzamento de especificações 
técnicas dos cultivos simples, descontando-se os itens de 
superposição. 

As especificações e coeficientes técnicos estão contidos nas 
Tabelas 5.XLVIII e 5.XLIX. Para o caso específico das culturas 
semipermanentes, representadas neste trabalho apenas pela 
cana-de-açúcar, o coeficiente técnico reflete a situação média de 
mão-de-obra para as fases de formação e produção, envolvendo, 
portanto, a mão-de-obra média do ano de formação e dos três 
anos de produção considerados (Tab. 5.L). 

A Tabela 5.LI apresenta a área colhida das culturas 
selecionadas, seus respectivos coeficientes técnicos e o índice 
tecnológico, já expresso em homem/ano/km², tendo por base 200 
jornadas de trabalho.  

O rendimento médio/ha, inexistente no censo, foi obtido pela 
relação produção/área colhida dos cultivos simples, e a área 
média, da mesma forma, resultante da relação área 
colhida/número de informantes e encontram-se representados na 
Tabela 5.LII. A área média é também um indicador para a seleção 
do tipo de tecnologia dominante para cada cultura, segundo sua 
área de expressão, e também se constitui em elemento 
caracterizador da própria estrutura de uso genérico da 
microrregião. Assim, em uma microrregião onde predominem 
culturas com áreas médias restritas, isto indica certamente uma 
estrutura mais tradicional, existente, via de regra, em região de 
relevo desfavorável à mecanização. 
 
5.2.2.4.2 – Culturas permanentes 

No caso das culturas permanentes, a utilização do censo 
agropecuário permite avaliar, além da área colhida, as áreas em 
formação. Entretanto, culturas de menor expressão e 
quantificadas no censo de forma mais simplificada, sem 
especificação de área, não foram avaliadas dentro deste 
esquema. Por outro lado, via de regra, são culturas de pouca 
significância em valor, constituídas por pequenos pomares 
heterogêneos e de caráter suplementar à renda agrária. Desta 
forma a avaliação das principais culturas (variáveis de estado para 
estado) foi considerada como representativa deste conjunto. 

O censo apresenta a área colhida e o número de pés 
correspondentes, de cuja relação se extrai a densidade média de 
pés por hectare. O número de pés novos, quer plantados no ano-

base, quer em anos anteriores, não tem sua área discriminada, e 
esta foi gerada com base na densidade anteriormente encontrada. 
Multiplicando a área de cada fase da cultura por coeficientes 
técnicos específicos a cada uma destas fases, resulta um 
coeficiente técnico que, posteriormente, é aplicado à área total da 
cultura. Assim, à área colhida aplicam-se as exigências médias de 
mão-de-obra referentes aos tratos culturais da fase de produção e 
da colheita. À área de pés novos plantados no ano-base aplica-se 
o coeficiente referente ao preparo da terra, plantio e tratos 
culturais do primeiro ano, e à área de pés novos plantados em 
anos anteriores utiliza-se a média dos tratos culturais da fase de 
formação (Tab.5.LIII). Esta técnica fornece, portanto, coeficientes 
variáveis segundo a participação destas fases de cultura, 
permitindo, em caso de interesse, também quantificar o grau de 
renovação de cada cultura no espaço microrregional. A Tabela 
5.LIV apresenta a área  plantada com as culturas permanentes 
significativas, os respectivos coeficientes técnicos e o índice 
tecnológico deste segmento. 

O rendimento de produção e a área média de cada cultura 
complementam o quadro referente às culturas permanentes. Esta 
última informação oferece condições de verificação do caráter 
comercial ou suplementar de cada cultura na unidade 
microrregional (Tab. 5.LV). 

 
5.2.2.4.3 – Pecuária 

O grau de exigência de mão-de-obra desta atividade pode ser 
avaliado, num primeiro momento, de maneira comparativa, pela 
lotação das pastagens. Como regra geral, a lotação será mais 
elevada quanto maior for a significância da pecuária leiteira, 
principalmente em áreas coloniais, onde a insuficiência de área 
física para pastagem implica suplementação alimentar ao 
rebanho. Partindo-se da lotação e com base em outras variáveis, 
seguramente o índice tecnológico quantificará o tipo básico de 
estruturação da atividade, desde seu caráter mais extensivo, 
vinculado quase exclusivamente às pastagens naturais, ao mais 
intensivo e integrado à atividade agrícola. 

A lotação das pastagens é obtida através da seguinte relação: 
somatório dos efetivos do rebanho de grande porte, de médio 
porte (ovinos e caprinos), sendo que estes últimos se encontram 
diluídos por cinco em razão de sua relação de peso frente aos de 
grande porte, sobre a área total de pastagens (naturais e 
plantadas) conforme se apresenta na Tabela 5.LVI. A metodologia 
prevê que se obtenham índices tecnológicos específicos para 
cada uma destas pastagens. A relação de capacidade de suporte 
entre as pastagens plantadas e as pastagens naturais foi fixada 
em 5:1, baseada na bibliografia existente e nos trabalhos de 
campo, levando-se também em consideração as condições 
climáticas da área. Esta relação fixa conduziu às lotações 
específicas para os dois tipos de pastagens. 

A exigência de mão-de-obra para a bovinocultura de corte foi 
obtida a partir de sistema de produção para o norte do Paraná, 
que discrimina a mão-de-obra segundo fases do criatório (Tab. 
5.LVII). 

Para a pecuária leiteira, foram utilizados sistemas de 
produção do Rio Grande do Sul, partindo de relações entre mão-
de-obra e produtividade (Tab. 5.LVIII). Vale salientar que o 
rebanho bovino leiteiro considerado é o mínimo, tendo em vista 
que o censo agropecuário, ao classificar o rebanho em corte, leite 
e corte/leite impede a contabilização do rebanho leiteiro contido no 
último grupo (Tab. 5.LIX). 

Para a bovinocultura de corte, a Tabela 5.LX discrimina a 
participação das diferentes fases, da cria à engorda, sobre as 
quais são ponderados os respectivos coeficientes técnicos. 

Os demais animais foram considerados com exigências de 
mão-de-obra semelhantes às da bovinocultura de corte. Assim, 
bufalinos, equinos, asininos, muares, ovinos e caprinos (os dois 
últimos sem a diluição por cinco, feita por ocasião do cálculo da 
lotação)  são contabilizados juntamente ao efetivo dos bovinos de 
corte, corte/leite e de serviço (Tab. 5. LXI). A mão-de-obra exigida 
para este conjunto, ponderada à da pecuária leiteira, oferece o 
EqH/cab para a pecuária como um todo (Tab. 5.LXII). Os dados 
referentes a EqH/cab multiplicados pelas respectivas lotações 
microrregionais (cab/ha ) fornecem os índices tecnológicos de 
pastagens naturais e plantadas, já expressos em homem/ano/km², 
e suas variações refletem numericamente o grau de intensificação 
da atividade (Tab. 5.LXIII). 

 .



 855

TABELA 5.XLVIII 
Especificações técnicas para culturas temporárias (dia/homem/ha) 

Culturas Preparo do solo 
(2) 

Plantio Tratos culturais Colheita            
(3) 

Coeficientes 
técnico-total 

(d/h/ha) 

Área de abrangência do sistema. 
Municípios, microrregiões, regiões           

e estado 
Fonte 

Algodão 1,4 
12,7 

0,5 
0,8 

18,2 
20,2 

50,3 
42,5 

70,4 
76,2 

Avaré-SP 
282,283,285,286-PR 

INF.ECON. v. 11(7). 1981 
EMBRAPA, Boletim 36, 1976. 

Amendoim 5,5 2,0 12,1 13,5 33,1 Paraná DERAL/CEPA-PR * 
Arroz sequeiro 3,5 

4,5 
6,0 
1,3 

14,1 
4,8 

1,5 
1,5 
0,1 
0,1 
1,2 
0,3 

10,0 
11,0 
10,2 
0,3 
4,1 
8,7 

4,4 
4,4 
0,2 
0,1 

10,8 
10,8 

19,4 
21,4 
16,5 
1,8 

30,2 
24,6 

Paraná 
Paraná 
Paraná 
Paraná (centro-sul) 
292,293,297-SC 
297 e sul catarinense 

DERAL/CEPA-PR * 
DERAL/CEPA-PR * 
DERAL/CEPA-PR * 
EMBRAPA, Boletim 80, 1977 
EMBRAPA, Circular 25, 1975 
EMBRAPA, Circular 25, 1975 

Batata-doce 2,9 
4,1 
5,0 

14,8 
5,5 

10,8 

22,6 
24,0 
7,5 

55,0 
12,8 
23,0 

95,3 
45,6 
46,3 

Paraná 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 

EMBRAPA, Boletim 103, 1977 
ACARESC, Florianópolis-SC * 
RS, Perfis de Agropecuária, 1975 

Batata-inglesa            5,7 (1) 
1,9 
2,9 
2,9 
4,1 
5,8 

3,2 
9,5 

14,8 
14,8 
5,5 

11,5 

21,8 
2,3 

22,6 
2,3 

24,0 
21,2 

29,5 
30,5 
55,0 
30,5 
12,0 
39,3 

60,2 
44,2 
95,3 
50,5 
45,6 
77,8 

Ibiúna e Itapetininga-SP 
268,271,272,273,276,290-PR 
268,271,272,273,276,290-PR 
268,271,272,273,276,290-PR 
Santa Catarina 
324,326,328-RS 

INF.ECON.v.8(7), 1978 
EMBRAPA, Boletim 103, 1977 
EMBRAPA, Boletim 103, 1977 
EMBRAPA, Boletim 103, 1977 
ACARESC, Florianópolis-SC * 
RS, Perfis de Agropecuária, 1975 

Cebola 2,6 
5,9 

10,0 
13,1 

23,5 
19,5 
37,0 
47,5 

27,4 
39,0 
19,0 
46,0 

29,4 
33,0 
39,0 
74,0 

82,9 
97,4 

105,0 
180,6 

Campinas-SP 
Paraná 
295,296,298-SC 
296,297,298-SC 

INF.ECON.v.11 (7). 1981 
DERAL/CEPA-PR * 
CEPA/SC, 1982 
EMBRAPA, Boletim 151, 1979 

Cevada 6,9 
0,9 

1,5 
0,1 

3,5 
0,2 

8,4 
0,2 

20,3 
1,4 

Santa Catarina 
Santa Catarina 

ACARESC, 1977 * 
ACARESC, 1977 * 

Feijão 1,1 
6,6 
7,0 
3,5 
4,5 
7,8 
2,5 
2,5 

0,8 
0,8 
2,0 
1,5 
1,5 
1,0 
1,0 
2,0 

12,0 
6,7 
9,0 
6,3 
6,6 
4,6 

14,0 
8,4 

3,9 
4,9 
7,5 
6,2 
7,5 
7,4 
3,9 
8,9 

17,8 
19,0 
25,5 
17,5 
20,1 
20,8 
21,4 
21,8 

Itapeva, Avaré-SP 
Itapeva, Avaré-SP 
Paraná 
Paraná 
Paraná 
Santa Catarina 
Oeste e planalto de SC 
324,325,326,327,328-RS 

INF. ECON.v.8(7), 1978 
INF. ECON.v.8(7), 1978 
DERAL/CEPA-PR * 
DERAL/CEPA-PR * 
DERAL/CEPA-PR * 
EMBRAPA, Boletim 61, 1976 
EMBRAPA, Boletim 61, 1976 
EMBRAPA, Circular 29, 1975 

Fumo 16,7 13,9 8,2 127,6 166,4 Santa Catarina Souza Cruz, Florianópolis-SC * 
Hortelã 10,0 15,0 22,0 18,8 65,8 Paraná DERAL/CEPA-PR * 
Mandioca  (2 ciclos) 
                 (1 ciclo) 
                 (1 ciclo) 
                 (2 ciclos) 
                 (2 ciclos) 
                 (1 ciclo) 

1,8 
0,8 
9,0 
6,8 
6,8 
4,5 

8,0 
2,2 
7,0 
4,5 
4,5 
5,4 

42,0 
7,4 

22,0 
47,0 
47,0 
12,8 

30,1 
11,4 
6,0 

18,0 
15,5 
11,4 

81,9 
21,8 
44,0 
76,3 
73,8 
34,1 

São Paulo 
São Paulo 
301,302-SC 
296 (Alto Vale do Itajaí) 
Litoral e outras regiões de SC 
324,326-RS 

Lorenzi & Monteiro, 1980 
Lorenzi & Monteiro, 1980 
EMBRAPA, Boletim 161, 1979 
EMBRAPA, Boletim 161, 1979 
EMBRAPA, Boletim 161, 1979 
RS. Perfis de Agropecuária, 1975 

Milho 3,7 
0,6 
4,0 

           1,2 (1) 
 

8,2 
 

0,5 
7,5 

0,4 
0,2 
1,0 
0,2 

 
1,5 

 
2,5 
2,5 

3,7 
3,2 
9,5 
2,4 

 
5,0 

 
0,9 
4,0 

6,1 
10,4 
12,8 
7,5 

 
11,0 

 
7,6 

10,0 

13,9 
14,4 
27,3 
11,3 

 
25,7 

 
11,5 
24,0 

Tatuí, Capão Bonito-SP 
Centro-sul, oeste e sudoeste do PR 
Centro-sul, oeste e sudoeste do PR 
292,293,294,295,296,297,298,304, 
305, 306,307-SC 
292,293,294,295,296,297,298,304, 
305,306,207-SC 
325,325,328-RS 
325,326,328-RS 

INF. ECON.v.8(7), 1978 
EMBRAPA, Boletim 136, 1978 
EMBRAPA, Boletim 136, 1978 
EMBRAPA, Boletim 104, 1977 
 
EMBRAPA, Boletim 104, 1977 
 
EMBRAPA, Circular 30, 1975 
EMBRAPA, Circular 30, 1975 

Rami 1,3 20,0 4,6 26,2 52,1 Paraná ACARPA, Cornélio Procópio-PR * 
Soja 1,3 

0,4 
0,5 
0,6 
0,5 

           1,2 (1) 
7,8 
0,7 
0,6 

0,2 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 
3,6 
0,2 
0,2 

0,3 
1,7 
0,4 
1,6 
0,5 
0,9 
9,4 
0,6 
1,1 

0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
7,4 
0,2 
0,2 

2,3 
2,5 
1,5 
2,8 
1,4 
2,4 

28,2 
1,7 
2,1 

Ribeirão Preto-SP 
Cascavel, Campo Mourão-PR 
268,271,272,273,274,275,276,290-PR 
268,271,272,273,274,275,276,290-PR 
288,289,290-SC 
Santa Catarina 
Áreas coloniais de SC 
324,325,326,328-RS 
324,325,326,328-RS 

INF. ECON.v.11(7), 1981 
FUNDAÇÃO IAPAR, 1976 
EMBRAPA, Boletim 20, 1976 
EMBRAPA, Boletim 20, 1976 
EMBRAPA, Boletim 8, 1976 
EMBRAPA, Boletim 95, 1977 
EMBRAPA, Boletim 95, 1977 
EMBRAPA, Circular 64, 1974 
EMBRAPA, Circular 64, 1974 

Trigo 0,3 
0,2 
0,7 
0,8 
5,0 

0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
1,0 

0,2 
0,3 
0,4 
1,0 
5,0 

0,1 
0,1 
1,0 
0,2 
8,4 

0,7 
0,7 
2,3 
2,1 

19,4 

274,284,286,287,288,289-PR 
272,273,274,275,276,277,287,290-PR 
Centro-sul do PR 
Santa Catarina 
Áreas coloniais de SC 

EMBRAPA, Boletim 13, 1978 
EMBRAPA, Boletim 14, 1977 
FUNDAÇÃO IAPAR, 1976 
EMBRAPA, Circular 7, 1974 
EMBRAPA, Circular 7, 1974 

Feijão x algodão (1) 12,7  2,8 20,1 50,0 85,6 Paraná DERAL/CEPA-PR (Sistema 1) * 
EMBRAPA, Boletim 36, 1976 (Sistema 2) 

Milho x arroz (1) 4,0 2,5 10,0 17,2 33,7 Paraná EMBRAPA, Boletim 136, (Sistema 3), 1978 
DERAL/CEPA-PR (Sistema 1) * 

                      (1) 8,2 3,0 10,0 15,4 36,6 Santa Catarina EMBRAPA, Boletim 104, 1977 
DERAL/CEPA-PR * 

                      (1) 9,2 1,4 8,3 29,9 48,8 Rio Grande do Sul EMBRAPA, Circular 30, 1975 
DERAL/CEPA-PR * 

Milho x feijão 5,6 2,0 16,0 12,9 36,5 Paraná EMBRAPA, Boletim 136, 1978 
 8,7 2,0 25,0 14,3 50,0 Oeste e planalto de SC EMBRAPA, Boletim 61, 1976 
                      (1) 7,0 3,5 10,0 15,7 36,2 Rio Grande do Sul EMBRAPA, Boletim 30, 1975 

EMBRAPA, Circular 29, 1975 
Milho x mandioca (1) 9,0 8,0 22,0 18,8 57,8 Paraná EMBRAPA, Boletim 136, 1978 (Sistema 3) 

EMBRAPA, Boletim 161, 1979 (Sistema 1) 
                             (1) 9,0 10,5 18,0 22,0 59,5 Santa Catarina EMBRAPA, Boletim 104, 1977 (Sistema 3) 

EMBRAPA, Boletim 161, 1979 (Sistema 1) 
                             (1) 4,5 6,2 12,8 28,1 51,6 Rio Grande do Sul EMBRAPA, Boletim 30, 1975 

RS, Perfis de Agropecuária, 1975 
Milho x soja 7,9 7,0 11,5 17,7 44,1 Santa Catarina EMBRAPA, Boletim 104, 1977 (Sistema 3) 
                             (1) 7,0 5,0 18,0 15,7 45,7 Rio Grande do Sul EMBRAPA, Circular 30, 1975 

EMBRAPA, Circular 64, 1974 (Sistema 4) 
Milho x mandioca (1) 9,0 8,0 22,0 18,8 57,8 Paraná EMBRAPA, Boletim 136, 1978 (Sistema 3) 

EMBRAPA, Boletim 161, 1979 (Sistema 1) 
                             (1) 9,0 10,5 18,0 22,0 59,5 Santa Catarina EMBRAPA, Boletim 104, 1977 (Sistema 3) 

EMBRAPA, Boletim 161, 1979 (Sistema 1) 
                             (1) 4,5 6,2 12,8 28,1 51,6 Rio Grande do Sul EMBRAPA, Boletim 30, 1975 

RS, Perfis de Agropecuária, 1975 
Milho x soja 7,9 7,0 11,5 17,7 44,1 Santa Catarina EMBRAPA, Boletim 104, 1977 (Sistema 3) 
                             (1) 7,0 5,0 18,0 15,7 45,7 Rio Grande do Sul EMBRAPA, Circular 30, 1975 

EMBRAPA, Circular 64, 1974 (Sistema 4) 
(1) Sistema composto pela divisão de Uso Potencial da Terra/Projeto RADAMBRASIL com base nos dados do cultivo simples tradicional de cada estado. 
(2) Inclui preparo da área. 
(3) Inclui transporte e beneficiamento. 
(*) Dados não publicados 
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TABELA 5.XLIX 
Especificações técnicas para olerícolas (dia/homem/ha) 

Etapas de Trabalho 

Culturas Preparo do solo Plantio Tratos culturais 
Colheita classificação 
e acondicionamento 

Coeficiente técnico 
(d / H / ha) 

Área de 
abrangência do 

sistema 

 
Abobrinha 
Alcachofra 
Alface 
Beterraba 
Cenoura 
 
Chuchu 
 
Couve-flor 
 
Pepino 
 
Pimentão 
 
 
Quiabo 
Repolho 
 
Tomate 
 
 
 
Vagem 
 

 
11,0 
  8,0 
14,0 
15,0 
11,0 
15,0 
36,0 
60,5 
13,0 
  5,0 
12,0 
  2,5 
13,5 
13,5 
12,3 
13,5 
13,0 
5,0 
12,0 
12,0 
30,0 
13,3 
12,0 
12,0 

 
 3,0 
 8,0 
91,0 
30,0 
  7,0 
  5,0 
  4,0 
  4,3 
25,5 
20,0 
  5,0 
  8,0 
24,0 
24,0 
19,0 
  6,0 
25,5 
20,0 
20,0 
20,0 
20,0 
48,0 
  5,0 
  5,0 

 
  30,5 
  77,0 
  29,0 
  45,0 
  62,0 
  30,0 
  33,6 
102,5 
  25,0 
  35,0 
  89,0 
146,0 
  44,0 
  49,0 
  59,5 
  44,0 
  22,0 
  35,0 
127,0 
137,0 
200,0 
143,8 
   61,0 
   67,0 

 
  60,0 
  85,0 
  80,0 
110,0 
180,0 
150,0 
122,5 
122,5 
  50,0 
  60,0 
  90,0 
  90,0 
  85,0 
  85,0 
  85,0 
120,0 
  30,0 
  60,0 
130,0 
130,0 
150,0 
205,6 
200,0 
200,0 

 
104,5 
178,0 
214,0 
200,0 
260,0 
200,0 
196,1 
289,8 
113,5 
120,0 
196,0 
246,5 
166,5 
171,5 
175,8 
183,5 
  90,5 
120,0 
289,0 
299,0 
400,0 
410,7 
278,0 
284,0 

 
Litoral – PR 
Sorocaba – SP 
Paraná 
Santa Catarina 
Paraná 
Santa Catarina 
Sorocaba – SP 
São Paulo 
Paraná 
Santa Catarina 
Litoral – PR 
Sorocaba – SP 
Planalto – PR 
Litoral – PR 
Sorocaba – SP 
Paraná 
Paraná 
Santa Catarina 
Planalto – PR 
Litoral – PR 
Santa Catarina 
Itaporanga – SP 
Planalto – PR 
Litoral – PR 
 

 
    Fonte: Dados obtidos 
               ACARPA  – Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná 
               ACARESC – Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina 
               CAC – Cooperativa Agrícola de Cotia, Itaporanga - SP 
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TABELA 5.L 

Especificações técnicas para a cultura de cana-de-açúcar (dia/homem/ha) 

Formação Produção 

Preparo    
do solo Plantio 

Tratos 
culturais Transporte 

Total A     
(1) 

Tratos 
culturais Colheita 

Total B     
(3) 

Coeficiente 
técnico (A+B) 

d/h/ha 
Abrangência 

10,0 
 
 
 

 3,2 
 
 
 

 9,2 

9,3 
 
 
 

22,7 
 
 
 

8,8 

2,4 
 
 
 

17,3 
 
 
 

23,8 

- 
 
 
 

2,5 
 
 
 

2,5 

5,4 
 
 
 

11,4 
 
 
 

11,1 

4,6 
 
 
 

13,4 
 
 
 

8,5 

       21,6 (2) 
 
 
 
       29,4 (2) 
 
 
 
       21,3 

26,2 
 
 
 

42,8 
 
 
 

29,8 

           31,6 (4) 
 
 
 

54,2 
 
 
 

40,9 
 

Terras de encostas, áreas 
coloniais de Santa Catarina 
 
 
Terras de baixada, litoral 
de Santa Catarina 
 
 
Rio Grande do Sul 

 
(-) O dado não existe 
(1) Diluído pelos quatro anos de vida da cultura. 
(2) Demanda obtida a partir da relação de 45,5 d/H/ha/57 t de produção (USATI) correlacionada com a produtividade média das microrregiões. 
(3) Demanda média de mão-de-obra nos três anos de produção da cultura. 
(4) Demanda utilizada também para a cana forrageira. 
 
Fonte: Dados obtidos – ACARESC – Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina 
                                      USATI        – Usina de Açúcar Tijucas 
 
Perfis de Agropecuária, 1975. 
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TABELA 5.LI 

Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 
Continua 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 

Abobrinha 
(1) 

Alcachofra Algodão Alface Amendoim Arroz     
(2) 

Aveia    
(3) 

Batata-
inglesa 

Batata-
doce     
(4) 

Beterraba 
(1) 

Cana-de-
açúcar 

São Paulo 

*260 (20,1%) 
 
*261 (42,2%) 
 
264 
 
265 
 
*266 (64,0%) 
 

Paraná 

268 
 
269 
 
270 
 
271 
 
272 
 
**273 (99,7%) 
 
**274 (91,0%) 
 
275 
 
276 
 
**277 (93,4%) 

Área colhida 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

Área colhida 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

31 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

17 
104,5 

14 
104,5 

13 

0 
- 

13 
104,5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

58 

- 
- 

58 
178,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

937 

729 
70,4 
208 
70,4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

67.287 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

161 

143 
214,0 

18 
214,0 

- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0 

0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 

4.447 

0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 

17.076 

6.266 
5,6 

1.597 
21,4 

2.123 
19,4 

6.791 
19,4 
299 
19,4 

289.804 

1.763 
19,4 

1.454 
21,4 
318 
19,4 
253 
19,4 

8.343 
7,4 

22.700 
9,9 

10.331 
3,2 

3.241 
19,4 

13.475 
17,1 

20.813 
19,0 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4.001 

0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.270 

524 
60,2 
746 
60,2 

0 
- 
- 
- 
- 
- 

22.091 

10.817 
50,4 

- 
- 
0 
- 

1.371 
95,3 
3.580 
50,4 
1.600 
44,3 

0 
- 

232 
95,3 
3.254 
95,3 
191 
95,3 

0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 

1.184 

611 
95,3 

- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

30 

30 
200,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0 

0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 

159 

0 
- 

159 
54,2 

0 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
- 

 
 

TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continuação 2 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 

Cana 
forrageira 

(5) 
Cebola Cenoura 

(1) 
Cevada 

(3) 
Chuchu    

(1) 

Couve-
flor       
(1) 

Feijão Fumo Hortelão Mandioca Milho 

São Paulo 

*260 (20,1%) 
 

*261 (42,2%) 
 

264 
 

265 
 

*266 (64,0%) 
 

Paraná 

268 
 

269 
 

270 
 

271 
 

272 
 

**273 (99,7%) 
 

**274 (91,0%) 
 

275 
 

276 
 

**277 (93,4%) 

Área colhida 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

Área colhida 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0 

0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.133 

307 
82,9 
826 
82,9 

0 
- 
- 
- 
- 
- 

4.412 

1.209 
97,4 

- 
- 
- 
- 

330 
97,4 
847 
97,4 

0 
- 
0 
- 

70 
97,4 
1.892 
97,4 
64 

97,4 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

321 

61 
260,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

260 
260,0 

0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5.570 

427 
1,4 
- 
- 
- 
- 
0 
- 

611 
1,4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 

95 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

28 
289,3 

67 
289,8 

24 

24 
289,8 

0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

205 

205 
113,5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

23.286 

12.833 
17,8 

5.059 
17,8 

4.003 
25,5 

1.295 
19,0 
96 

25,5 

137.596 

2.797 
25,5 
66 

20,1 
2.012 
25,5 

1.373 
25,5 

2.235 
17,5 
611 
17,5 

6.825 
17,5 

2.857 
17,5 

7.139 
17,5 

3.422 
17,5 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

12.977 

393 
166,4 

- 
- 
0 
- 

1.501 
166,4 
768 

166,4 
0 
- 
- 
- 

738 
166,4 
1.918 
166,4 
484 

166,4 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

52.044 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

173 

- 
- 
0 
- 
- 
- 

173 
69,9 

0 
- 

11.437 

0 
- 

579 
44,0 

0 
- 
0 
- 

171 
44,0 
172 
44,0 

0 
- 
0 
- 

297 
44,0 

0 
- 

36.148 

13.199 
13,9 

11.769 
13,9 
9.600 
27,3 
1.467 
27,3 
113 
27,3 

657.227 

14.254 
(6) 23,3 

579 
27,3 
8.744 
27,3 
7.213 

(6) 22,6 
6.135 

(6) 21,2 
13.863 
14,4 

17.616 
14,4 
6.738 

(6) 25,4 
24.121 
(6) 21,6 
37.262 
(6) 20,0 
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TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continuação 3 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 
Pepino Pimentão Quiabo Rami Repolho Soja Tomate Trigo Vagem 

(1) 
Algodão 
x feijão 

Milho x 
arroz 

São Paulo 

*260 (20,1%) 
 
*261 (42,2%) 
 
264 
 
265 
 
*266 (64,0%) 
 

Paraná 

268 
 
269 
 
270 
 
271 
 
272 
 
**273 (99,7%) 
 
**274 (91,0%) 
 
275 
 
276 
 
**277 (93,4%) 

Área colhida 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

Área colhida 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

48 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

48 
246,5 

- 
- 

63 

11 
176,0 

52 
196,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

86 

- 
- 

55 
175,8 

- 
- 

31 
171,5 

- 
- 

32 

32 
166,5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

15 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

15 
183,5 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.607 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

383 

360 
90,5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

23 
90,5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3.601 

3.601 
2,3 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 

866.109 

430 
2,8 
- 
- 
0 
- 
0 
- 

9.857 
1,5 

54.025 
1,5 

6.930 
1,5 
439 
1,5 

6.560 
1,5 

4.683 
1,5 

2.790 

140 
410,7 
1.628 
410,7 
1.022 
410,7 

0 
- 
0 
- 

349 

336 
177,0 

13 
299,0 

0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

419.748 

1.476 
19,4 

- 
- 
0 
- 

1.140 
19,4 
5.638 
0,7 

28.769 
0,7 

4.949 
0,7 
307 
15,4 
3.796 
0,7 

2.990 
0,7 

89 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

60 
284,0 

29 
284,0 

52 

21 
278,0 

31 
284,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

8.757 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0 

0 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

59.084 

- 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 

608 
33,7 
378 
33,7 

- 
- 
0 
- 

7.927 
33,7 

 
 

TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continuação 4 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 

Milho x 
feijão 

Milho x 
mandioca 

Milho x 
soja 

Total Área 
x coeficien-
te técnico 

Total da 
área 

colhida 

Coeficiente 
técnico 
(d/h/ha) 

Índice 
tecnológico 
H/ano/km2     

(8) 

Número da 
microrregião 

São Paulo Área colhida 4.055 - - ... 90.891 ... ... São Paulo 

*260 (20,1%) Área colhida 
Coef. técnico 

285 
36,5 

- 
- 

- 
- 

631.483 37.884 16,7 8,3 260 

*261 (42,2%) Área colhida 
Coef. técnico 

2.211 
36,5 

- 
- 

- 
- 

1.185.157 24.157 49,1 24,5 261 

264 Área colhida 
Coef. técnico 

1.559 
36,5 

- 
- 

- 
- 

881.982 18.307 48,2 24,1 264 

265 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

252.572 9.910 25,5 12,7 265 

*266 (64,0%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

43.202 633 68,2 34,1 266 

Paraná Área colhida 366.164 3.795 232.325 ... 3.229.458 ... ... Paraná 

268 Área colhida 
Coef. técnico 

18.096 
36,5 

- 
- 

- 
- 

2.136.580 53.496 39,9 20,0 268 

269 Área colhida 
Coef. técnico 

27 
36,5 

0 
- 

- 
- 

109.222 2.941 37,1 18,7 269 

270 Área colhida 
Coef. técnico 

6.776 
36,5 

- 
- 

- 
- 

543.510 17.850 30,4 15,2 270 

271 Área colhida 
Coef. técnico 

5.867 
36,5 

- 
- 

- 
- 

851.760 19.048 44,7 22,4 271 

272 Área colhida 
Coef. técnico 

14.708 
36,5 

- 
- 

- 
- 

1.187.763 52.916 22,4 11,2 272 

**273 (99,7%) Área colhida 
Coef. técnico 

14.287 
36,5 

- 
- 

- 
- 

1.224.239 136.895 8,9 4,5 273 

**274 (91,0%) Área colhida 
Coef. técnico 

3.291 
36,5 

- 
- 

- 
- 

552.887 50.320 11,0 5,5 274 

275 Área colhida 
Coef. técnico 

12.507 
36,5 

- 
- 

- 
- 

897.641 27.129 33,1 16,5 275 

276 Área colhida 
Coef. técnico 

43.603 
36,5 

- 
- 

- 
- 

3.306.986 106.055 31,2 15,6 276 

**277 (93,4%) Área colhida 
Coef. técnico 

30.907 
36,5 

- 
- 

- 
- 

2.709.908 108.743 24,9 12,5 277 
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TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continua 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 

Abobrinha 
(1) 

Alcachofra Algodão Alface Amendoim Arroz     
(2) 

Aveia    
(3) 

Batata-
inglesa 

Batata-
doce     
(4) 

Beterraba 
(1) 

Cana-de-
açúcar 

*284 (45,8%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

3.183 
76,1 

0 
- 

0 
- 

(7) 
20.493 
18,3 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

- 
- 

0 
- 

*285 (11,1%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

14..638 
76,1 

0 
- 

2.158 
33,1 

1.183 
19,4 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

- 
- 

0 
- 

*286 (80,5%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

42.875 
76,1 

0 
- 

743 
33,1 

(7) 
42.254 
19,4 

- 
- 

0 
- 

0 
- 

- 
- 

0 
- 

287 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

261 
76,1 

- 
- 

0 
- 

14.668 
16,9 

- 
- 

0 
- 

0 
- 

- 
- 

0 
- 

288 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

6.330 
76,1 

0 
- 

1.028 
33,1 

(7) 
59.456 
15,0 

- 
- 

0 
- 

0 
- 

- 
- 

0 
- 

289 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

518 
33,1 

27.703 
20,9 

- 
- 

278 
95,3 

573 
95,3 

- 
- 

0 
- 

290 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

25.580 
12,4 

4.001 
1,4 

520 
44,3 

0 
- 

- 
- 

0 
- 

291 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

15.776 
19,6 

- 
- 

248 
95,3 

0 
- 

- 
- 

0 
- 

Santa Catarina Área colhida - - - 0 2.042 83.309 4.139 6.426 8.852 14 14.816 

292 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

10.568 
26,8 

- 
- 

316 
45,6 

572 
45,6 

- 
- 

1.518 
54,2 

293 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

2.651 
28,7 

- 
- 

0 
- 

53 
45,6 

- 
- 

2.628 
54,2 

294 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

11.338 
28,4 

- 
- 

360 
45,6 

1.625 
45,6 

- 
- 

3.327 
31,6 

295 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

828 
22,5 

- 
- 

77 
45,6 

740 
45,6 

- 
- 

214 
31,6 

296 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

6.797 
24,0 

- 
- 

1.212 
45,6 

1.839 
45,6 

- 
- 

324 
31,6 

**297 (92,5%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

1.729 
22,3 

- 
- 

256 
45,6 

103 
45,6 

14 
200,0 

2.078 
54,2 

**298 (97,4%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

517 
33,1 

1.191 
19,4 

- 
- 

795 
45,6 

907 
45,6 

- 
- 

2.426 
54,2 

*303 (49,0%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

119 
33,1 

88 
19,4 

- 
- 

70 
45,6 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

**304 (99,3%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

377 
33,1 

3.561 
19,4 

4.139 
1,4 

314 
45,6 

163 
45,6 

- 
- 

0 
- 

305 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

1.029 
33,1 

11.645 
19,4 

- 
- 

512 
45,6 

598 
45,6 

- 
- 

515 
31,6 

 
 

TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continuação 2 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 

Cana 
forrageira 

(5) 
Cebola Cenoura 

(1) 
Cevada 

(3) 
Chuchu    

(1) 

Couve-
flor       
(1) 

Feijão Fumo Hortelão Mandioca Milho 

*284 (45,8%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(7) 
11.695 
25,5 

- 
- 

409 
65,8 

0 
- 

(7)21.174 
(6) 22,4 

*285 (11,1%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(7) 3.648 
25,5 

- 
- 

0 
- 

0 
- 

(7) 4.263 
27,3 

*286 (80,5%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(7) 
15.740 
20,1 

0 
- 

3.450 
65,0 

135 
44,0 

(7) 57.159 
(6) 23,1 

287 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

6.195 
25,5 

0 
- 

979 
65,8 

142 
44,0 

37.742 
27,3 

288 Área colhida 
Coef. técnico 

0 
- 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(7)34.396 
20,1 

3.840 
166,4 

46.765 
65,8 

3.493 
44,0 

(7) 155.475 
14,4 

289 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

27.430 
20,1 

2.745 
166,4 

441 
65,8 

3.657 
44,0 

137.722 
(6) 22,7 

290 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

0 
- 

- 
- 

4.532 
1,4 

- 
- 

- 
- 

5.010 
20,1 

0 
- 

- 
- 

654 
44,0 

81.203 
14,4 

291 Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

0 
- 

- 
- 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

4.145 
25,5 

590 
166,4 

- 
- 

2.187 
44,0 

25.964 
(6) 20,9 

Santa Catarina Área colhida 3.000 2.886 62 5.026 43 15 48.797 48.296 - 42.551 345.194 

292 Área colhida 
Coef. técnico 

370 
31,6 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

167 
20,8 

409 
166,4 

- 
- 

3.103 
49,0 

4.317 
25,7 

293 Área colhida 
Coef. técnico 

0 
- 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

311 
20,8 

274 
166,4 

- 
- 

1.278 
53,2 

441 
25,7 

294 Área colhida 
Coef. técnico 

868 
31,6 

0 
- 

10 
200,0 

- 
- 

24 
196,1 

15 
120,0 

1.353 
20,8 

6.643 
166,4 

- 
- 

6.916 
46,4 

10.443 
25,7 

295 Área colhida 
Coef. técnico 

481 
31,6 

0 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

692 
20,8 

5.536 
166,4 

- 
- 

2.974 
44,0 

6.615 
25,7 

296 Área colhida 
Coef. técnico 

289 
31,6 

1.488 
105,0 

- 
- 

- 
- 

0 
- 

- 
- 

2.368 
20,8 

14.223 
166,4 

- 
- 

11.858 
44,3 

18.809 
25,7 

**297 (92,5%) Área colhida 
Coef. técnico 

387 
31,6 

0 
- 

0 
- 

- 
- 

19 
196,1 

- 
- 

911 
20,8 

907 
166,4 

- 
- 

2.667 
62,2 

1.751 
25,7 

**298 (97,4%) Área colhida 
Coef. técnico 

141 
31,6 

649 
180,6 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.942 
20,8 

5.113 
166,4 

- 
- 

3.676 
52,1 

6.198 
25,7 

*303 (49,0%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

0 
- 

16 
200,0 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

204 
21,4 

535 
166,4 

- 
- 

0 
- 

2.431 
(6) 23,5 

**304 (99,3%) Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 

0 
- 

36 
200,0 

304 
1,4 

- 
- 

- 
- 

3.336 
21,4 

715 
166,4 

- 
- 

138 
44,0 

26.542 
11,3 

305 Área colhida 
Coef. técnico 

0 
- 

405 
105,0 

- 
- 

2.715 
20,3 

- 
- 

- 
- 

6.441 
21,4 

552 
166,4 

- 
- 

1.999 
44,0 

97.076 
25,7 
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TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continuação 3 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 
Pepino Pimentão Quiabo Rami Repolho Soja Tomate Trigo Vagem 

(1) 
Algodão 
x feijão 

Milho x 
arroz 

*284 (45,8%) 
 
*285 (11,1%) 
 
*286 (80,5%) 
 
287 
 
288 
 
289 
 
290 
 
291 
 

Santa Catarina 

292 
 
293 
 
294 
 
295 
 
296 
 
**297 (92,5%) 
 
**298 (97,4%) 
 
*303 (49,0%) 
 
**304 (99,3%) 
 
305 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

Área colhida 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

27 

15 
196,0 

0 
- 

12 
196,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

30 

30 
171,5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

441 
52,1 

- 
- 

730 
52,1 

- 
- 

436 
52,1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

288 

34 
120,0 

- 
- 

24 
120,0 

0 
- 

36 
120,0 

22 
120,0 

40 
120,0 

13 
120,0 

- 
- 

32 
120,0 

4.155 
2,5 
(7) 

12.007 
2,5 
(7) 

147.940 
1,5 

2.828 
1,5 

467.453 
1,4 

(7)84.475 
1,4 

49.343 
1,4 

14.984 
1,4 

82.484 

0 
- 
- 
- 

124 
28,2 
397 
28,2 
989 
28,2 

0 
- 
0 
- 

420 
2,4 

13.698 
2,4 

13.717 
2,4 

0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 

332 

52 
400,0 

0 
- 

26 
400,0 

0 
- 
0 
- 

75 
400,0 

45 
400,0 

32 
400,0 

0 
- 

34 
400,0 

2.117 
0,7 

2.599 
0,7 

79.825 
0,7 

1.330 
0,7 

226.314 
0,7 

43.899 
0,7 

12.967 
0,7 

1.632 
2,3 

31.077 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
0 
- 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

296 
2,1 

4.447 
2,1 

9.288 
19,4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

1.930 
85,6 

4.886 
85,6 

- 
- 

1.941 
85,6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

15.952 
33,7 

0 
- 

8.914 
33,7 
5.866 
33,7 
7.712 
33,7 
8.918 
33,7 
2.307 
33,7 
502 
33,7 

5.932 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

375 
36,6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

644 
36,6 
933 
36,6 

 
 

TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continuação 4 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 

Milho x 
feijão 

Milho x 
mandioca 

Milho x 
soja 

Total Área 
x coeficien-
te técnico 

Total da 
área 

colhida 

Coeficiente 
técnico 
(d/h/ha) 

Índice 
tecnológico 
H/ano/km2     

(8) 

Número da 
microrregião 

*284 (45,8%) 
 
*285 (11,1%) 
 
*286 (80,5%) 
 
287 
 
288 
 
289 
 
290 
 
291 
 

Santa Catarina 

292 
 
293 
 
294 
 
295 
 
296 
 
**297 (92,5%) 
 
**298 (97,4%) 
 
*303 (49,0%) 
 
**304 (99,3%) 
 
305 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

Área colhida 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

48.358 
36,5 

0 
- 

22.590 
36,5 

35.306 
36,5 

49.378 
36,5 

32.143 
36,5 

16.073 
36,5 

12.247 
36,5 

67.652 

42 
50,0 
58 

50,0 
159 
50,0 

0 
- 

299 
50,0 
270 
50,0 
715 
50,0 

2.965 
50,0 

12.800 
50,0 

1.527 
50,0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3.795 
57,8 

0 
- 
- 
- 

6.934 

318 
59,5 
70 

59,5 
441 
59,5 
137 
59,5 
1.123 
59,5 
446 
59,5 
246 
59,6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.094 
44,1 

2.905 
44,1 

8.217 
44,1 
354 
44,1 

114.790 
44,1 

103.357 
44,1 
973 
44,1 
635 
44,1 

179.097 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2.520 
44,1 

48.730 
44,1 

3.802.421 
 

1.742.891 
 

8.215.076 
 

3.033.884 
 

16.333.734 
 

11.401.710 
 

2.436.451 
 

1.692.261 
 

... 

806.194 
 

359.389 
 

2.329.727 
 

1.333.640 
 

4.030.230 
 

639.749 
 

1.686.200 
 

322.857 
 

1.421.473 
 

5.705.459 

129.071 
 

45.331 
 

435.458 
 

105.671 
 

1.178.807 
 

477.654 
 

203.163 
 

78.910 
 

989.321 

21.831 
 

7.764 
 

43.708 
 

18.691 
 

62.029 
 

11.635 
 

24.601 
 

7.070 
 

73.476 
 

197.096 

29,5 
 

38,5 
 

18,9 
 

28,7 
 

13,9 
 

23,9 
 

12,0 
 

21,4 
 

... 
 

36,9 
 

46,3 
 

53,3 
 

71,4 
 

65,0 
 

55,0 
 

68,5 
 

45,7 
 

19,3 
 

28,9 

14,7 
 

19,2 
 

9,4 
 

14,4 
 

6,9 
 

11,9 
 

6,0 
 

10,7 
 

... 

18,5 
 

23,1 
 

26,6 
 

35,7 
 

32,5 
 

27,5 
 

34,3 
 

22,8 
 

9,7 
 

14,5 

284 
 

285 
 

286 
 

287 
 

288 
 

289 
 

290 
 

291 
 

Santa Catarina 

292 
 

293 
 

294 
 

295 
 

296 
 

297 
 

298 
 

303 
 

304 
 

305 
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TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continua 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 

Abobrinha 
(1) 

Alcachofra Algodão Alface Amendoim Arroz     
(2) 

Aveia    
(3) 

Batata-
inglesa 

Batata-
doce     
(4) 

Beterraba 
(1) 

Cana-de-
açúcar 

306 
 

307 
 

Rio Grande do 
Sul 

*324 (85,0%) 
 

**325 (96,8%) 
 

*326 (73,0%) 
 

*328 (40,0%) 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

Área colhida 

Área colhida 
Coef. Técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0 
- 
- 
- 

0 

- 
- 
- 
- 
0 
- 
- 
- 

1.029 
33,1 

0 
- 

3.286 

977 
33,1 
1.360 
33,1 
949 
33,1 

0 
- 

19.503 
19,4 

13.410 
19,4 

20.738 

2.737 
21,4 

7.141 
19,4 

8.894 
19,4 

1.966 
21,4 

- 
- 
0 
- 

1.282 

- 
- 
0 
- 
0 
- 

1.282 
1,4 

1.318 
45,6 
1.196 
45,6 

2.165 

1.050 
77,8 
495 
77,8 
520 
77,8 
100 
77,8 

1.748 
45,6 
504 
45,6 

4.883 

1.594 
46,3 

2.116 
46,3 
927 
46,3 
246 
46,3 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.786 
31,6 

0 
- 

4.981 

2.563 
40,9 
1.635 
40,9 
624 
40,9 
159 
40,9 

Total Área colhida 44 58 68.224 161 9.775 410.927 9.422 31.952 14.919 44 19.956 

 
 
 

TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continuação 2 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 

Cana 
forrageira 

(5) 
Cebola Cenoura 

(1) 
Cevada 

(3) 
Chuchu    

(1) 

Couve-
flor       
(1) 

Feijão Fumo Hortelão Mandioca Milho 

306 
 

307 
 
 

Rio Grande do 
Sul 

 
*324 (85,0%) 

 
**325 (96,8%) 

 
*326 (73,0%) 

 
*328 (40,0%) 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 

Coef. Técnico 
 

Área colhida 

 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 

Coef. Técnico 

464 
31,6 

- 
- 
 

3.392 

 
2.280 
40,9 

1.112 
40,9 

0 
- 
0 
- 

215 
105,0 
129 

105,0 
 

497 

 
183 

105,0 
0 
- 

314 
105,0 

0 
- 

- 
- 
- 
- 
 

- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

2.007 
1,4 

 

4.299 

 
- 
- 
- 
- 

4.229 
1,4 
0 
- 

- 
- 
- 
- 
 

- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
 

- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

24.424 
21,4 

6.648 
20,8 

 

30.851 

 
1.903 
21,8 

17.907 
21,8 

8.334 
21,8 

2.707 
21,8 

8.320 
166,4 
5.069 
166,4 

 

3.154 

 
771 

248,7 
2.383 
248,7 

0 
- 
0 
- 

- 
- 
- 
- 
 

- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5.832 
44,0 

2.110 
44,0 

 

14.466 

 
6.351 
34,1 

4.339 
34,1 

2.805 
34,1 
971 
34,1 

144.548 
25,7 

26.023 
(6) 18,5 

 

143.627 

 
16.931 
11,5 

37.925 
11,5 

80.236 
24,0 
8.535 
11,5 

Total Área colhida 6.392 8.928 383 14.895 162 220 240.530 64.427 52.044 68.627 1.182.196 

 
 

TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continuação 3 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 
Pepino Pimentão Quiabo Rami Repolho Soja Tomate Trigo Vagem 

(1) 
Algodão 
x feijão 

Milho x 
arroz 

306 
 

307 
 

Rio Grande do 
Sul 

*324 (85,0%) 
 

**325 (96,8%) 
 

*326 (73,0%) 
 

*328 (40,0%) 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

Área colhida 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

57 
120,0 

30 
120,0 

72 

36 
120,0 

0 
- 

36 
120,0 

0 
- 

45.563 
2,4 

7.576 
2,4 

540.732 

172.961 
2,1 

137.937 
1,7 

107.149 
1,4 

122.685 
1,7 

68 
400,0 

0 
- 

0 

0 
- 
0 
- 
0 
- 
0 
- 

14.415 
19,4 
2.631 
2,1 

332.348 

134.925 
1,9 

70.067 
1,9 

55.850 
1,9 

71.506 
1,9 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3.677 
36,6 
303 
36,6 

4.013 

- 
- 

1.641 
48,8 
2.372 
48,8 

- 
- 

Total Área colhida 138 148 15 1.607 743 1.492.92
6 

3.471 783.173 141 8.757 69.029 
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TABELA 5.LI 
Área colhida, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas temporárias, 1975 

Continuação 4 

Microrregiões 
homogêneas 

Área colhida (ha) e 
Coeficientes técnicos 

(d/H/ha) 

Milho x 
feijão 

Milho x 
mandioca 

Milho x 
soja 

Total Área 
x coeficien-
te técnico 

Total da 
área 

colhida 

Coeficiente 
técnico 
(d/h/ha) 

Índice 
tecnológico 
H/ano/km2     

(8) 

Número da 
microrregião 

306 
 

307 
 

Rio Grande do 
Sul 

 
*324 (85,0%) 

 
**325 (96,8%) 

 
*326 (73,0%) 
 
*328 (40,0%) 

Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

Área colhida 

 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 
Área colhida 
Coef. técnico 

36.610 
50,0 

12.207 
50,0 

16.759 

 
1.414 
36,2 

11.986 
36,2 

2.672 
36,2 
687 
36,2 

4.153 
59,6 

- 
- 

10.927 

 
7.553 
51,6 
2.407 
51,6 
967 
51,6 

- 
- 

127.847 
44,1 

- 
- 

452.523 

 
181.405 

45,7 
149.050 

45,7 
95.333 
45,7 

26.735 
45,7 

14.798.208 
 

2.558.802 
 

... 

 
10.463.231 

 
9.816.888 

 
7.466.521 

 
1.852.873 

441.577 
79.843 

 
 

1.594.995 

 
535.634 

 
449.501 

 
372.281 

 
237.579 

33,5 
32,0 

 
 

... 

 
19,5 

 
21,8 

 
20,1 

 
7,8 

16,8 
16,0 

 
 

... 

 
9,8 

 
10,9 

 
10,0 

 
3,9 

306 
307 

 
 

Rio Grande do 
Sul 

 
324 

 
325 

 
326 

 
328 

Total Área colhida 454.630 21.656 863.945 ... 5.904.665 ... ... Total 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(O) O dado existe mas não atinge a unidade adotada na tabela. 
(-) O dado de acordo com a declaração de informante não existe (área colhida); dado não atribuído (coeficiente técnico). 
(...) Dado não significante à proposição da tabela. 
1) Área colhida gerada a partir da produtividade apresentada pelos sistemas de produção de cada cultura. 
2) Coeficiente técnico obtido a partir da conjugação dos coeficientes de arroz de sequeiro e irrigado, da Tabela 5.XLVIII ponderados por suas respectivas áreas. 
3) Área colhida retirada de Produção Agrícola Municipal – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – 1975. 
4) Utilizado o coeficiente técnico da batata-inglesa. 
5) Utilizado o coeficiente técnico da cana-de-açúcar, sistema tradicional. 
6) Coeficientes técnicos obtidos a partir da conjugação dos coeficientes dos sistemas de manejo tradicional e mecanizado da Tabela 5.XLVIII, ponderados pela área. 
7) Área colhida resultante do somatório da área colhida de cultivo simples e área colhida de cultivo intercalado. 
8) 200 jornadas de trabalho / ano. 
Fontes: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 

Produção Agrícola Municipal São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
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TABELA 5.LII 
Rendimento e área média das culturas temporárias (em cultivo não consorciado), 1975 

Continua 

Microrregiões homogêneas 

Rendimento 
(kg/ha)       

Área média 
(ha) 

Abobrinha Alcachofra Alface Algodão Amendoim Arroz Aveia Batata-
inglesa 

Batata 
doce 

Beterraba Cana-de-
açúcar 

             
São Paulo             
             
*260 Campos de Itapetininga (20,1%) Rendimento 

Área média 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.206 
19,18 

- 
- 

1.369 
4,14 

- 
- 

18.015 
12,48 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

*261 Paranapiacaba (42,2%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

7.000 
7,25 

- 
- 

1.995 
34,67 

- 
- 

1.577 
1,77 

- 
- 

18.606 
8,48 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

264 Apiaí Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

903 
1,33 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

265 Baixada do Ribeira Rendimento 
Área média 

24.824 
0,45 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

995 
2,02 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

*266 Baixada Santista (64,0%) Rendimento 
Área média 

20.929 
0,26 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.017 
1,16 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

             
Paraná             
             
268 Curitiba Rendimento 

Área média 
- 
- 

- 
- 

14.09
8 

0,13 

- 
- 

- 
- 

911 
0,66 

- 
- 

11.437 
2,64 

13.828 
0,33 

25.166 
0,10 

 

269 Litoral Paranaense Rendimento 
Área média 

20.846 
0,28 

- 
- 

14.16
7 

0,49 

- 
- 

- 
- 

1.569 
1,23 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

38.006 
1,79 

270 Alto Ribeira Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.009 
0,71 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

271 Alto Rio Negro Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

996 
0,43 

- 
- 

8.502 
1,51 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

272 Campos de Lapa Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.561 
3,41 

- 
- 

11.835 
1,97 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

**273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.479 
11,88 

- 
- 

15.915 
7,44 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

**274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.525 
5,18 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

275 São Mateus do Sul Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

989 
1,33 

- 
- 

8.707 
0,56 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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TABELA 5.LII 
Rendimento e área média das culturas temporárias (em cultivo não consorciado), 1975 

Continuação 2 

Microrregiões homogêneas 

Rendimento 
(kg/ha)       

Área média 
(ha) 

Cana 
forrageira 

Cebola Cenoura Cevada Chuchu Couve-flor Feijão Fumo Hortelã Mandioca Milho Pepino 

              
São Paulo              
              
*260 Campos de Itapetininga (20,1%) Rendimento 

Área média 
- 
- 

5.805 
1,18 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

704 
5,41 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.774 
6,07 

- 
- 

*261 Paranapiacaba (42,2%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

6.515 
1,05 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

301 
1,96 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.804 
4,15 

- 
- 

264 Apiaí Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

599 
1,58 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.108 
3,54 

- 
- 

265 Baixada do Ribeira Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

74.160 
0,58 

- 
- 

504 
0,78 

- 
- 

- 
- 

21.040 
0,14 

1.168 
1,56 

31.442 
0,71 

*266 Baixada Santista (64,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

74.160 
0,79 

- 
- 

490 
0,68 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

752 
0,71 

- 
- 

              
Paraná              
              
268 Curitiba Rendimento 

Área média 
- 
- 

4.111 
0,42 

32.291 
0,14 

1.788 
11,24 

74.160 
0,05 

18.024 
0,44 

588 
1,04 

1.285 
0,84 

- 
- 

- 
- 

1.540 
4,11 

31.442 
0,11 

269 Litoral Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.197 
0,42 

- 
- 

- 
- 

9.093 
0,47 

1.712 
0,86 

31.192 
0,48 

270 Alto Ribeira Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

648 
1,52 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.363 
4,90 

- 
- 

271 Alto Rio Negro Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

3.298 
0,64 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

578 
1,24 

1.443 
2,06 

- 
- 

- 
- 

1.285 
5,41 

- 
- 

272 Campos de Lapa Rendimento 
Área média 

- 
- 

3.470 
0,65 

- 
- 

1.740 
14,21 

- 
- 

- 
- 

662 
2,48 

1.560 
1,91 

- 
- 

9.199 
0,39 

1.632 
5,61 

- 
- 

**273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

32.291 
4,91 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

447 
2,19 

- 
- 

- 
- 

8.878 
0,94 

1.804 
8,35 

- 
- 

**274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

682 
3,61 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.877 
7,47 

- 
- 

275 São Mateus do Sul Rendimento 
Área média 

- 
- 

3.901 
0,26 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

527 
2,44 

1.419 
2,11 

- 
- 

- 
- 

1.446 
5,26 

- 
- 
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TABELA 5.LII 
Rendimento e área média das culturas temporárias (em cultivo não consorciado), 1975 

Continuação 3 

Microrregiões homogêneas 

Rendimento 
(kg/ha)       

Área média 
(ha) 

Pimentão Quiabo Rami Repolho Soja Tomate Trigo Vagem 

          
São Paulo          
          
*260 Campos de Itapetininga (20,1%) Rendimento 

Área média 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.575 
171,48 

28.143 
1,40 

- 
- 

- 
- 

*261 Paranapiacaba (42,2%) Rendimento 
Área média 

18.828 
0,21 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

34.398 
1,06 

- 
- 

- 
- 

264 Apiaí Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

21.023 
1,76 

- 
- 

- 
- 

265 Baixada do Ribeira Rendimento 
Área média 

18.677 
0,86 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

18.455 
0,38 

*266 Baixada Santista (64,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

26.667 
0,14 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

18.455 
0,29 

          
Paraná          
          
268 Curitiba Rendimento 

Área média 
18.828 
0,09 

- 
- 

- 
- 

26.389 
0,22 

1.440 
25,29 

14.402 
0,47 

606 
1,42 

18.455 
0,05 

269 Litoral Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

24.090 
0,50 

- 
- 

18.419 
0,28 

270 Alto Ribeira Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

271 Alto Rio Negro Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

583 
1,18 

- 
- 

272 Campos de Lapa Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

26.417 
0,03 

1.760 
59,38 

- 
- 

1.094 
8,67 

- 
- 

**273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.034 
128,32 

- 
- 

1.159 
118,39 

- 
- 

**274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.376 
133,27 

- 
- 

911 
112,48 

- 
- 

275 São Mateus do Sul Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.118 
23,11 

- 
- 

606 
1,53 

- 
- 
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TABELA 5.LII 
Rendimento e área média das culturas temporárias (em cultivo não consorciado), 1975 

Continua 

Microrregiões homogêneas 

Rendimento 
(kg/ha)       

Área média 
(ha) 

Abobrinha Alcachofra Alface Algodão Amendoim Arroz Aveia Batata-
inglesa 

Batata 
doce 

Beterraba Cana-de-
açúcar 

276 Colonial de Irati Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.408 
1,73 

- 
- 

7.945 
1,33 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

**277 Alto Ivaí (93,4%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.295 
3,60 

- 
- 

8.455 
1,52 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.377 
5,91 

- 
- 

1.281 
1,72 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

*285 Norte Novíssimo de Umuarama 
(11,1%) 

Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.397 
8,93 

1.190 
3,30 

1.078 
1,91 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

*286 Campo Mourão (80,5%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.184 
7,60 

1.315 
1,88 

1.405 
2,64 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

287 Pitanga Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

916 
4,50 

- 
- 

1.502 
1,53 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

288 Extremo Oeste Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.157 
5,94 

1.195 
0,81 

1.607 
1,74 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

289 Sudoeste Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

927 
0,14 

1.380 
0,98 

- 
- 

4.665 
0,08 

15.210 
0,08 

- 
- 

- 
- 

290 Campos de Guarapuava Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.559 
4,11 

1.514 
36,71 

19.460 
1,02 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

291 Médio Iguaçu Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.171 
2,39 

- 
- 

3.573 
0,35 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

             
Santa Catarina             
             
292 Colonial de Joinville Rendimento 

Área média 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.456 
2,45 

- 
- 

6.864 
0,74 

8.393 
0,30 

- 
- 

23.608 
0,76 

293 Litoral de Itajaí Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.413 
3,67 

- 
- 

- 
- 

5.755 
0,20 

- 
- 

44.023 
3,47 

294 Colonial de Blumenau Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3.023 
1,82 

 6.281 
0,77 

6.833 
0,28 

- 
- 

25.551 
0,82 

295 Colonial do Itajaí do Norte Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.554 
0,60 

- 
- 

4.182 
0,21 

11.836 
0,40 

- 
- 

30.107 
0,63 

296 Colonial do Alto Itajaí Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2.517 
1,28 

- 
- 

5.625 
0,58 

9.741 
0,46 

- 
- 

15.957 
0,54 

**297 Florianópolis (92,5%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.987 
2,08 

- 
- 

8.250 
0,87 

7.058 
0,18 

25.000 
0,30 

35.712 
2,46 

**298 Colonial Serrana Catarinense 
(97,4%) 

Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.314 
0,13 

969 
0,38 

- 
- 

5.792 
0,29 

9.864 
0,34 

- 
- 

42.616 
2,11 

*303 Campos de Lages (49,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.034 
0,58 

- 
- 

9.510 
0,73 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

**304 Campos de Curitibanos (99,3%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.025 
0,11 

1.215 
0,85 

600 
... 

6.102 
0,16 

6.804 
0,12 

- 
- 

- 
- 
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TABELA 5.LII 
Rendimento e área média das culturas temporárias (em cultivo não consorciado), 1975 

Continuação 2 

Microrregiões homogêneas 

Rendimento 
(kg/ha)       

Área média 
(ha) 

Cana 
forrageira 

Cebola Cenoura Cevada Chuchu Couve-
flor 

Feijão Fumo Hortelão Mandioca Milho Pepino 

276 Colonial de Irati Rendimento 
Área média 

- 
- 

4.365 
0,63 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

679 
2,19 

1.373 
1,82 

- 
- 

8.178 
0,30 

1.384 
6,04 

- 
- 

**277 Alto Ivaí (93,4%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

3.686 
0,39 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

726 
1,84 

1.207 
2,20 

- 
- 

- 
- 

1.834 
7,83 

- 
- 

*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

550 
3,21 

- 
- 

5.352 
4,50 

- 
- 

1.931 
5,65 

- 
- 

*285 Norte Novíssimo de Umuarama 
(11,1%) 

Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

689 
2,30 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.646 
2,94 

- 
- 

*286 Campo Mourão (80,5%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

810 
1,80 

- 
- 

7.649 
4,47 

10.696 
0,43 

1.995 
4,69 

- 
- 

287 Pitanga Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

494 
3,26 

- 
- 

10.255 
4,28 

11.458 
0,26 

1.877 
10,70 

- 
- 

288 Extremo Oeste Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

872 
1,51 

1.418 
1,20 

4.249 
5,10 

13.814 
0,58 

2.250 
4,95 

- 
- 

289 Sudoeste Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

877 
1,38 

1.174 
1,14 

1.313 
3,34 

13.171 
0,55 

2.338 
6,52 

- 
- 

290 Campos de Guarapuava Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.400 
44,87 

- 
- 

- 
- 

866 
1,55 

- 
- 

- 
- 

11.896 
0,40 

2.100 
12,95 

- 
- 

291 Médio Iguaçu Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

553 
1,22 

- 
- 

- 
- 

10.094 
0,89 

1.842 
5,69 

- 
- 

              
Santa Catarina              
              
292 Colonial de Joinville Rendimento 

Área média 
37.498 
0,20 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

689 
0,50 

1.178 
1,80 

- 
- 

10.754 
0,66 

1.438 
1,20 

31.442 
0,09 

293 Litoral de Itajaí Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

656 
0,43 

1.029 
3,08 

- 
- 

10.379 
1,17 

1.494 
0,64 

- 
- 

294 Colonial de Blumenau Rendimento 
Área média 

42.190 
0,16 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

74.160 
0,02 

20.000 
0,02 

749 
0,57 

1.179 
2,02 

- 
- 

10.317 
0,64 

1.806 
0,97 

31.442 
0,05 

295 Colonial do Itajaí do Norte Rendimento 
Área média 

31.432 
0,37 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.022 
0,62 

1.104 
1,86 

- 
- 

15.224 
0,91 

2.178 
1,52 

- 
- 

296 Colonial do Alto Itajaí Rendimento 
Área média 

28.795 
0,31 

6.604 
0,87 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.046 
0,64 

1.211 
1,80 

- 
- 

17.811 
1,61 

2.303 
1,74 

- 
- 

**297 Florianópolis (92,5%) Rendimento 
Área média 

30.000 
0,34 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

74.160 
0,07 

- 
- 

741 
0,42 

1.258 
2,85 

- 
- 

11.091 
0,82 

1.555 
0,91 

- 
- 

**298 Colonial Serrana Catarinense 
(97,4%) 

Rendimento 
Área média 

47.116 
0,16 

3.182 
0,50 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

752 
0,44 

1.228 
2,37 

- 
- 

11.583 
0,87 

1.493 
1,23 

- 
- 

*303 Campos de Lages (49,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

25.000 
0,08 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

647 
1,04 

1.037 
2,51 

- 
- 

- 
- 

1.650 
5,20 

- 
- 

**304 Campos de Curitibanos (99,3%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

25.000 
0,06 

585 
... 

- 
- 

- 
- 

602 
1,02 

1.877 
0,94 

- 
- 

10.899 
0,43 

1.745 
6,20 

- 
- 
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TABELA 5.LII 
Rendimento e área média das culturas temporárias (em cultivo não consorciado), 1975 

Continuação 3 

Microrregiões homogêneas 

Rendimento 
(kg/ha)       

Área média 
(ha) 

Pimentão Quiabo Rami Repolho Soja Tomate Trigo Vagem 

276 Colonial de Irati Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.857 
64,31 

- 
- 

976 
20,19 

- 
- 

**277 Alto Ivaí (93,4%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.792 
51,46 

- 
- 

952 
42,72 

- 
- 

*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

2.100 
22,05 

- 
- 

1.715 
14,63 

- 
- 

718 
29,00 

- 
- 

*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.826 
7,38 

- 
- 

684 
28,88 

- 
- 

*286 Campo Mourão (80,5%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

2.100 
38,42 

- 
- 

1.948 
22,20 

- 
- 

573 
52,80 

- 
- 

287 Pitanga Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.221 
11,98 

- 
- 

636 
15,29 

- 
- 

288 Extremo Oeste Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

2.100 
15,57 

- 
- 

2.187 
14,63 

- 
- 

623 
18,82 

- 
- 

289 Sudoeste Paranaense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.503 
7,88 

- 
- 

627 
5,85 

- 
- 

290 Campos de Guarapuava Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.754 
71,10 

- 
- 

1.010 
31,71 

- 
- 

291 Médio Iguaçu Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.119 
41,62 

- 
- 

618 
5,04 

- 
- 

          
Santa Catarina          
          
292 Colonial de Joinville Rendimento 

Área média 
18.828 
0,32 

- 
- 

- 
- 

30.000 
0,13 

- 
- 

13.212 
0,38 

- 
- 

- 
- 

293 Litoral de Itajaí Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

294 Colonial de Blumenau Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

30.000 
0,02 

1.218 
0,65 

18.277 
0,18 

- 
- 

- 
- 

295 Colonial do Itajaí do Norte Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.539 
0,96 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

296 Colonial do Alto Itajaí Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

30.000 
0,01 

1.691 
1,65 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

**297 Florianópolis (92,5%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

30.000 
0,03 

- 
- 

20.453 
0,35 

- 
- 

- 
- 

**298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

30.000 
0,01 

- 
- 

24.923 
0,10 

- 
- 

 

*303 Campos de Lages (49,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

30.000 
0,03 

1.250 
13,13 

28.875 
0,26 

615 
5,29 

- 
- 

**304 Campos de Curitibanos (99,3%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.292 
15,60 

- 
- 

758 
2,81 

- 
- 
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TABELA 5.LII 

Rendimento e área média das culturas temporárias (em cultivo não consorciado), 1975 
Continua 

Microrregiões homogêneas 

Rendimento 
(kg/ha)       

Área média 
(ha) 

Abobrinha Alcachofra Alface Algodão Amendoim Arroz Aveia Batata-
inglesa 

Batata 
doce 

Beterraba Cana-de-
açúcar 

305 Colonial do Rio do Peixe Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.236 
0,07 

945 
0,74 

- 
- 

4.104 
0,09 

5.773 
0,12 

- 
- 

20.796 
0,32 

306 Colonial do Oeste Catarinense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.122 
0,07 

1.291 
0,58 

- 
- 

4.947 
0,08 

8.952 
0,13 

- 
- 

18.625 
0,18 

307 Planalto de Canoinhas Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.150 
1,81 

- 
- 

11.329 
0,35 

10.151 
0,17 

- 
- 

- 
- 

             
Rio Grande do Sul              
             
*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) Rendimento 

Área média 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.051 
0,07 

1.519 
0,22 

- 
- 

4.932 
0,07 

9.610 
0,11 

- 
- 

25.213 
0,18 

**325 Colonial de Iraí (96,8%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

599 
0,13 

1.230 
0,34 

- 
- 

4.859 
0,06 

8.921 
0,13 

- 
- 

20.702 
0,20 

*326 Colonial de Erechim (73,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.024 
0,08 

1.053 
0,57 

- 
- 

5.596 
0,05 

7.560 
0,08 

- 
- 

19.521 
0,20 

*328 Passo Fundo (40,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.069 
0,52 

983 
... 

5.030 
0,06 

7.037 
0,09 

- 
- 

19.214 
0,15 
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TABELA 5.LII 
Rendimento e área média das culturas temporárias (em cultivo não consorciado), 1975 

Continuação 2 

Microrregiões homogêneas 

Rendimento 
(kg/ha)       

Área média 
(ha) 

Cana 
forrageira 

Cebola Cenoura Cevada Chuchu Couve-
flor 

Feijão Fumo Hortelã Mandioca Milho Pepino 

305 Colonial do Rio do Peixe Rendimento 
Área média 

- 
- 

1.672 
0,18 

- 
- 

666 
... 

- 
- 

- 
- 

775 
0,56 

1.179 
1,24 

- 
- 

10.000 
0,50 

2.567 
7,01 

- 
- 

306 Colonial do Oeste Catarinense Rendimento 
Área média 

35.311 
0,15 

1.939 
0,05 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

978 
0,99 

978 
1,09 

- 
- 

13.016 
0,42 

2.439 
7,69 

- 
- 

307 Planalto de Canoinhas Rendimento 
Área média 

- 
- 

2.240 
0,13 

- 
- 

787 
... 

- 
- 

- 
- 

741 
1,15 

1.436 
1,68 

- 
- 

12.231 
0,51 

1.605 
3,88 

- 
- 

              
Rio Grande do Sul               
              
*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) Rendimento 

Área média 
16.268 
0,30 

1.404 
0,04 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

749 
0,19 

1.071 
0,73 

- 
- 

12.239 
0,48 

1.347 
5,05 

- 
- 

*325 Colonial de Iraí (96,8%) Rendimento 
Área média 

11.569 
0,41 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

901 
0,96 

923 
1,01 

- 
- 

12.641 
0,30 

1.308 
6,73 

- 
- 

*326 Colonial de Erechim (73,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

2.809 
0,05 

- 
- 

1.045 
... 

- 
- 

- 
- 

729 
0,57 

- 
- 

- 
- 

10.446 
0,42 

1.591 
7,38 

- 
- 

*328 Passo Fundo (40,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

696 
0,61 

- 
- 

- 
- 

10.350 
0,32 

1.140 
5,37 

- 
- 
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TABELA 5.LII 
Rendimento e área média das culturas temporárias (em cultivo não consorciado), 1975 

Continuação 3 

Microrregiões homogêneas 

Rendimento 
(kg/ha)       

Área média 
(ha) 

Pimentão Quiabo Rami Repolho Soja Tomate Trigo Vagem 

305 Colonial do Rio do Peixe Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

30.000 
0,00 

1.167 
3,26 

19.000 
0,09 

681 
1,50 

- 
- 

306 Colonial do Oeste Catarinense Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

30.000 
0,00 

1.275 
7,38 

5.000 
0,10 

592 
2,32 

- 
- 

307 Planalto de Canoinhas Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

30.000 
0,01 

1.653 
12,56 

- 
- 

725 
1,97 

- 
- 

          
Rio Grande do Sul           
          
*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) Rendimento 

Área média 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

30.000 
0,00 

1.640 
16,29 

- 
- 

672 
10,15 

- 
- 

**325 Colonial de Iraí (96,8%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.429 
20,65 

- 
- 

612 
4,87 

- 
- 

*326 Colonial de Erechim (73,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

40.000 
0,00 

1.369 
12,38 

- 
- 

679 
2,93 

- 
- 

*328 Passo Fundo (40,0%) Rendimento 
Área média 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.437 
46,83 

- 
- 

604 
25,56 

- 
- 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(-) Culturas não avaliadas na Tabela 5.LI 
(...) Dado não especificado pela fonte consultada. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 

 Produção Agrícola Municipal de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975 
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TABELA 5.LIII 
Especificações técnicas para culturas permanentes (dia/homem/ha) 

 

Fase de formação Fase de produção 

Culturas 
Preparo da área, 
preparo do solo, 
plantio e tratos 

culturais(1) 

Tratos culturais                      
(2) 

Tratos culturais 
(3) 

Tratos culturais, 
colheita e 
transporte                    

(4) 

Ano do início da 
produção 

econômica 

Abrangência do sistema de produção Fonte 

Banana de morro 
 
Banana de várzea 
 
Banana 
 
Café 
 
Café 
 
Chá 
 
Laranja 
 
Maçã 
 
 
Pêssego 
 
Pêssego 
 
Tangerina 
 
Uva Niagara 
 
Uva Americana 
 
Uva Americana 

105,0 
 

109,3 
 

36,0 
 

94,0 
 

54,8 
 

349,8 
 

34,0 
 

82,8 
 
 

45,6 
 

84,8 
 

34,0 
 

167,6 
 

84,4 
 

35,6 
 

24,0 
 

64,0 
 

22,0 
 

16,1 
 

16,6 
 

167,5 
 

10,8 
 

85,0 
 
 

77,0 
 

33,8 
 

10,8 
 

281,5 
 

63,5 
 

100,4 

- 
 

- 
 

- 
 

42,0 
 

17,3 
 

56,0 
 

9,3 
 

45,8 
 
 

63,0 
 

40,6 
 

9,3 
 

201,9 
 

50,0 
 

83,3 

47,0 
 

76,0 
 

34,3 
 

94,5 
 

65,1 
 

74,0 
 

20,6 
 

83,7 
 
 

101,0 
 

56,5 
 

43,1 
 

338,9 
 

110,0 
 

112,1 

3o 

 
3o 
 

3o 
 

4o 
 

4o 
 

4o 
 

4o 
 

4o 
 
 

4o 
 

4o 
 

4o 
 

4o 
 

4o 
 

4ο 

Rio de Janeiro 
 
Registro – SP 
 
Rio Grande do Sul 
 
Brasil 
 
Londrina – PR 
 
Registro – SP 
 
Rio Grande do Sul 
 
Regiões III, IV e V do Zoneamento 
Agroclimático de Santa Catarina 
 
Santa Catarina 
 
Rio Grande do Sul 
 
Rio Grande do Sul 
 
Jundiaí – SP 
 
Santa Catarina 
 
Rio Grande do Sul 

EMBRAPA, Circular no 32, 1976 
 
CATI, Registro – SP, 1977 * 
 
RS. Perfis de Agropecuária, 1975 
 
Brasil, IBC, 1977 
 
CAC, Londrina – PR * 
 
CATI, Registro – SP, 1979 * 
 
RS. Perfis de Agropecuária, 1975 
 
EMBRAPA, Boletim 380, 1982 
 
 
ACARESC, Florianópolis, 1982 * 
 
RS. Perfis de Agropecuária, 1975 
 
RS. Perfis de Agropecuária, 1975 
 
INF. ECON. v11 (7), 1981 
 
EMBRAPA, Boletim 146, 1981 
 
RS, Perfis de Agropecuária, 1975 

 
(1) Demanda média de mão-de-obra a ser aplicada à área estimada de pés novos plantados no ano-base. 
(2) Demanda média de mão-de-obra a ser aplicada à área estimada de pés novos plantados anteriormente ao ano-base. 
(3) Demanda média de mão-de-obra a ser aplicada à área estimada de pés em idade produtiva não colhidos (exceto para banana). 
(4) Demanda média de mão-de-obra a ser aplicada à área colhida – dados diretos do censo agropecuário. 
(*) Dados não publicados. 
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TABELA 5.LIV 
Áreas, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas permanentes 

Continua 
Banana Café Chá Laranja Maçã Pêssego                      Culturas 

Microrregiões 
homogêneas 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

São Paulo 31.273,0 ... 231,0 ... 3.961,0 ... 425,7 ... - - - - 

*260 (20,1%) 22,0 34,3 101,0 65,1 - - 86,0 19,6 0 - 0 - 
*261 (42,2%) 410,0 80,8 0 - 322,0 73,7 55,0 20,0 0 - 0 - 
264 198,0 61,4 19,0 75,2 - - 23,0 19,5 0 - 0 - 
265 18.870,0 82,1 61,0 93,2 3.639,0 78,8 252,0 19,1 - - 0 - 
*266 (64,0%) 11.773,0 81,2 50,0 92,0 - - 9,7 28,1 - - - - 

Paraná 4.939,6 ... 169.563,5 ... - - 2.721,7 ... - - - - 

268 113,0 34,6 - - - - 29,0 18,1 0 - 0 - 
269 3.539,0 60,6 11,0 61,3 - - 70,0 21,5 - - - - 
270 103,0 47,1 0 - - - 1.138,0 19,4 - - 0 - 
271 - - - - - - 1,6 22,8 0 - 0 - 
272 0 - - - - - 21,0 20,9 0 - 0 - 
**273 (99,7%) 0 - 0 - - - 28,0 17,1 0 - 0 - 
**274 (91,0%) 41,0 31,5 708,0 39,0 - - 25,0 19,7 0 - 0 - 
275 - - - - - - 3,0 23,4 0 - 0 - 
276 0 - - - - - 28,0 20,2 0 - 0 - 
**277 (93,4%) 30,5 33,5 183,7 87,8 - - 11,3 23,2 0 - 0 - 
*284 (45,8%) 118,0 30,2 38.657,0 56,1 - - 56,0 17,0 0 - 0 - 
*285 (11,1%) 0 - 13.178,4 57,7 - - 0 - 0 - 0 - 
*286 (80,5%) 141,4 30,3 47.647,6 50,3 - - 74,0 17,1 0 - 0 - 
287 59,2 30,2 1.575,0 39,7 - - 56,6 17,4 0 - 0 - 
288 421,2 31,4 67.507,8 52,6 - - 547,2 18,4 0 - 0 - 
289 357,0 32,3 95,0 60,0 - - 568,3 19,5 0 - 0 - 
290 16,3 31,3 - - - - 46,3 16,8 0 - 0 - 
291 0 - - - - - 18,4 19,3 0 - 0 - 
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TABELA 5.LIV 
Áreas, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas permanentes, 1975 

Continuação 2 

Tangerina Uva                   Culturas 

Microrregiões 
homogêneas 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Total áreas x 
coeficientes 

técnicos 

Total das 
Áreas 

Avaliadas 
(ha) 

Coeficiente 
Técnico 

ponderado 
(d/H/ha)         

(1) 

Índice 
tecnológico 
(H/ano/km2) 

(2) 

São Paulo 709,0 ... 274,4 ... ... 36.874,1 ... ... 

*260 (20,1%) 31,0 37,4 11,4 327,8 13.911,6 251,4 55,3 27,7 
*261 (42,2%) 144,0 26,4 263,0 325,1 147.262,3 1.194,0 123,3 61,7 
264 4,0 40,8 0 - 14.197,7 244,0 58,2 29,1 
265 508,0 32,2 0 - 1.862.836,2 23.330,0 79,8 39,9 
*266 (64,0%) 22,0 38,4 - - 961.685,0 11.854,7 81,1 41,0 

Paraná - - 1.833,3 ... ... 179.058,1 ... ... 

268 0 - 574,0 103,5 63.843,7 716,0 89,2 44,6 
269 0 - - - 216.642,7 3.620,0 59,8 29,9 
270 0 - 13,7 105,3 28.371,1 1.255,0 22,6 11,3 
271 0 - 49,0 68,9 3.412,6 51,0 66,9 33,5 
272 0 - 24,0 93,1 2.673,3 45,0 59,4 29,7 
**273 (99,7%) 0 - 60,0 99,2 6.430,8 88,0 73,1 36,5 
**274 (91,0%) 0 - 0 - 29.396,0 774,0 38,0 19,0 
275 0 - 1,0 110,0 180,2 4,0 45,1 22,5 
276 0 - 84,0 98,0 8.797,6 112,0 78,6 39,3 
**277 (93,4%) 0 - 15,2 101,7 18.958,7 240,0 79,0 39,5 
*284 (45,8%) 0 - 0 - 2.173.173,3 38.831,0 56,0 28,0 
*285 (11,1%) 0 - 0 - 759.787,3 13.178,4 57,7 28,9 
*286 (80,5%) 0 - 17,9 94,8 2.403.912,0 47.880,9 50,2 25,1 
287 0 - 14,9 89,4 66.634,2 1.705,7 39,0 19,5 
288 0 - 377,5 97,5 3.611.010,8 68.853,7 52,4 26,2 
289 0 - 462,7 102,1 75.554,7 1.483,0 50,9 25,5 
290 0 - 17,6 89,5 2.863,2 80,2 35,7 17,9 
291 0 - 121,8 104,5 13.083,2 140,2 93,3 46,7 
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TABELA 5.LIV 
Áreas, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas permanentes, 1975 

Continua 

Banana Café Chá Laranja Maçã Pêssego                      Culturas 

Microrregiões 
homogêneas 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Santa Catarina 12.227,3 ... 0 ... - - 1.833,1 ... 2.744,1 ... 1.682,4 ... 

292 5.565,4 64,5 0 - - - 28,2 20,5 0 - 0 - 
293 938,0 48,1 0 - - - 11,5 18,0 - - - - 
294 2.998,0 46,1 0 - - - 86,8 18,2 0 - 0 - 
295 68,0 32,3 0 - - - 70,2 19,7 0 - 0 - 
296 12,0 33,1 0 - - - 228,0 18,3 87,0 69,1 132,2 66,9 
** 297 (92,5%) 1.253,0 49,8 0 - - - 152,0 18,3 0 - 0 - 
** 298 (97,4%) 619,8 50,1 0 - - - 169,6 20,2 27,8 68,7 68,6 91,0 
* 303 (49,0%) - - - - - - 4,5 18,2 107,1 79,8 27,2 94,4 
** 304 (99,3%) 0 - - - - - 15,7 20,0 419,4 77,9 164,6 88,7 
305 45,7 32,2 - - - - 272,0 21,6 1.746,1 73,5 1.086,8 89,7 
306 503,0 30,9 0 - - - 741,8 19,0 0 - 73,8 83,3 
307 224,4 62,9 0 - - - 52,8 20,9 356,7 54,3 129,2 73,0 

Rio Grande do Sul 872,2 ... - ... - - 1.773,7 - - ... 450,6 ... 

* 324 (85,0%) 333,0 31,4 - - - - 680,0 19,3 0 - 115,0 54,8 
** 325 (96,8%) 360,0 33,3 - - - - 603,0 19,9 0 - 179,0 45,2 
* 326 (73,0%) 133,0 33,0 - - - - 408,0 20,3 0 - 130,0 58,3 
* 328 (40,0%) 46,2 31,2 - - - - 82,7 20,3 0 - 26,6 58,7 
Total 49.312,1 ... 169.794,5 ... 3.961,0 ... 6.754,2 ... 2.744,1 ... 2.133,0 ... 
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TABELA 5.LIV 
Áreas, coeficientes técnicos e índice tecnológico das culturas permanentes, 1975 

Continuação 2  

Tangerina Uva                   Culturas 

Microrregiões 
homogêneas 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Áreas       
(ha) 

Coeficiente 
técnico 
(d/H/ha) 

Total áreas x 
coeficientes 

técnicos 

Total das 
Áreas 

Avaliadas 
(ha) 

Coeficiente 
Técnico 

ponderado 
(d/H/ha)         

(1) 

Índice 
tecnológico 
(H/ano/km2) 

(2) 

Santa Catarina 1.079,2 ... 4.629,6 ... ... 24.195,7 ... ... 

292 53,9 33,9 0 - 361.309,1 5.647,5 64,0 32,0 
293 9,4 26,3 0 - 45.572,0 958,9 47,5 23,8 
294 89,8 30,5 14,4 98,2 143.940,6 3.189,0 45,1 22,6 
295 75,1 35,0 16,1 97,6 7.779,2 229,4 33,9 17,0 
296 127,5 34,3 130,3 103,5 37.284,9 717,0 52,0 26,0 
**297 (92,5%) 59,0 31,7 0 - 67.051,1 1.464,0 45,8 22,9 
**298 (97,4%) 45,4 32,5 51,5 92,8 48.885,1 982,7 49,7 24,9 
*303 (49,0%) 0 - 11,6 104,7 12.410,7 150,4 82,5 41,3 
**304 (99,3%) 5,7 35,3 63,1 100,4 54.121,7 668,5 81,0 40,5 
305 122,7 34,1 3.346,0 103,9 585.004,6 6.619,3 88,4 44,2 
306 443,0 33,4 910,1 99,4 141.044,5 2.671,7 52,8 26,4 
307 47,7 33,0 86,5 88,5 53.248,1 897,3 59,3 29,7 

Rio Grande do Sul 1.535,8 ... 3.571,5 ... ... 8.203,8 ... ... 

*324 (85,0%) 432,0 36,8 1.054,0 105,2 156.660,6 2.614,0 59,9 30,0 
**325 (96,8%) 640,0 36,0 878,0 102,3 144.937,9 2.660,0 54,5 27,2 
*326 (73,0%) 411,0 33,6 1.602,0 104,7 201.789,4 2.684,0 75,2 37,6 
*328 (40,0%) 52,8 34,3 37,5 100,7 10.268,9 245,8 41,8 20,9 
Total 3.324,0 ... 10.308,8 ... ... 248.331,7 ... ... 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas a nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(0) A cultura existe, porém não tem expressão na escala do trabalho e/ou a fonte consultada não especifica as diversas áreas. 
(-) A cultura, de acordo com as fontes consultadas, não existe. 
(...) Dado não significativo à proposição da tabela. 
(1) Média ponderada dos coeficientes técnicos – 8 horas de trabalho por dia. 
(2) 200 jornadas de trabalho / ano. 
Observações: As áreas foram obtidas a partir do somatório da área colhida (dado direto), das áreas estimadas dos pés novos plantados no ano de 1975, da área dos pés plantados anteriormente a 1975 e 

dos pés em idade produtiva não colhidos, segundo a densidade / ha média existente para cada cultura. Para a cultura da banana, em razão de sua peculiaridade, não foi computada a área 
equivalente aos pés em idade produtiva não colhidos. 
O coeficiente técnico foi obtido a partir da ponderação dos coeficientes técnicos básicos da Tabela 5.LIII , específicos a cada fase da cultura, por suas respectivas áreas. 

Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
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TABELA 5.LV 
Rendimento e área média das culturas permanentes, 1975 

Continuação 1 

Banana Café Chá Laranja Maçã Culturas 

Microrregiões homogêneas 
Rendimento 
(cachos/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(kg/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(kg/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(frutos/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(frutos/ha) 

Área média 
(ha) 

São Paulo           

*260 Campos de Itapetininga (20,1%)  1.000    0,4 1.327 0,0 - -   55.175   0,7 - - 
*261 Paranapiacaba (42,2%)     780 16,3 - - 5.923 20,1   42.471   1,1 - - 
264 Apiaí     885   0,5 1.167 0,3 - -   70.643   0,2 - - 
265 Baixada do Ribeira  1.269   8,2    907 1,0 6.417 5,2    36.814   1,2 - - 
*266 Baixada Santista (64,0%)  1.013 16,3    667 0,4 - -    55.333     0,09 - - 

Paraná           

268 Curitiba     532 3,3 - - - - 123.000     0,06 - - 
269 Litoral Paranaense    775 3,0 2.250 0,1 - - 113.393    0,1 - - 
270 Alto Ribeira 1.128 1,1 - - - -   43.580    3,3 - - 
271 Alto Rio Negro Paranaense - - - - - -   61.000      0,05 - - 
272 Campos de Lapa - - - - - - 174.500      0,04 - - 
**273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) 1.000 0,1 - - - - 110.357     0,05 - - 
**274 Campos de Jaguariaíva (91,0%)    560 0,3     537 13,9 - - 137.125     0,05 - - 
275 São Mateus do Sul - - - - - - 252.000     0,03 - - 
276 Colonial de Irati 1.000 0,2 - - - - 177.211     0,04 - - 
**277 Alto Ivaí (93,4%) 1.286 0,2     865 3,0 - - 187.500     0,05 - - 
*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%)     979 0,1 1.141 6,9 - -   99.469     0,04 - - 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) 1.000 0,2 1.313 6,8 - -   65.833     0,08 - - 
*286 Campo Mourão (80,5%) 1.173 0,2 1.073 9,6 - - 105.205   1,7 - - 
287 Pitanga 1.167 0,1     900 4,8 - - 144.593     0,04 - - 
288 Extremo Oeste Paranaense 1.185 0,1 1.336 6,8 - - 137.682      0,05 - - 
289 Sudoeste Paranaense 1.074 0,2     545 4,5 - - 198.821      0,05 - - 
290 Campos de Guarapuava    900 0,2 - - - - 193.286      0,05 - - 
291 Médio Iguaçu - - - - - - 220.778     0,07 - - 

Santa Catarina           

292 Colonial de Joinville 1.066 3,2 - - - - 123.900 0,1 - - 
293 Litoral de Itajaí 1.022 1,1 - - - - 225.750 0,1 - - 
294 Colonial de Blumenau 1.014 1,0 - - - - 135.549 0,03 - - 
295 Colonial do Itajaí do Norte 776 0,1 - - - - 139.690 0,03 - - 
296 Colonial do Alto Itajaí 900 0,1 - - - - 173.892 0,06 24.350 0,6 
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TABELA 5.LV 
Rendimento e área média das culturas permanentes, 1975 

Continuação 2 
Pêssego Tangerina Uva                                                       Culturas 

Microrregiões homogêneas 
Rendimento 
(frutos/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(frutos/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(kg/ha) 

Área média 
(ha) 

São Paulo       

*260 Campos de Itapetininga (20,1%) - - 64.727 0,4 7.000 1,4 
*261 Paranapiacaba (42,2%) - - 43.382 4,4 7.923 6,0 
264 Apiaí - - 25.333 0,8 - - 
265 Baixada do Ribeira - - 69.449 0,7 - - 
*266 Baixada Santista (64,0%) - - 40.385 0,2 - - 

Paraná       

268 Curitiba - - - - 4.491 0,5 
269 Litoral Paranaense - - - - - - 
270 Alto Ribeira - - - - 4.000 0,9 
271 Alto Rio Negro Paranaense - - - - 1.429 2,7 
272 Campos de Lapa - - - - 2.625 0,1 
*273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) - - - - 7.884 0,6 
*274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) - - - - - - 
275 São Mateus do Sul - - - - 4.000 0,1 
276 Colonial de Irati - - - - 3.707 0,3 
*277 Alto Ivaí (93,4%) - - - - 3.083 0,3 
*284 Norte de Apucarana (45,8%) - - - - - - 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) - - - - - - 
*286 Campo Mourão (80,5%) - - - - 3.077 0,2 
287 Pitanga - - - - 5.625   0,07 
288 Extremo Oeste Paranaense - - - - 4.316 0,1 
289 Sudoeste Paranaense - - - - 6.093 0,1 
290 Campos de Guarapuava - - - - 6.909   0,09 
291 Médio Iguaçu - - - - 5.262 0,6 

Santa Catarina       

292 Colonial de Joinville - - 225.727 0,1 - - 
293 Litoral de Itajaí - - 175.500        0,2 - - 
294 Colonial de Blumenau - - 130.431 0,04 - - 
295 Colonial do Itajaí do Norte - - 152.038 0,04 7.000   0,04 
296 Colonial do Alto Itajaí 56.461 1,9 182.012 0,04 7.658 0,2 
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TABELA 5.LV 

Rendimento e área média das culturas permanentes, 1975 
Continua 

Banana Café Chá Laranja Maçã Culturas 

Microrregiões homogêneas 
Rendimento 
(cachos/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(kg/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(kg/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(frutos/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(frutos/ha) 

Área média 
(ha) 

**297 Florianópolis (92,5%) 1.055 0,7 - - - - 126.813 0,07 - - 
**298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) 702 0,6 - - - - 173.279 0,05 17.667 0,4 
*303 Campos de Lages (49,0%) - - - - - - 202.500 0,03 19.857 0,6 
**304 Campos de Curitibanos (99,3%) - - - - - - 180.636 0,02 16.593 0,9 
305 Colonial do Rio do Peixe 788 0,2 - - - - 168.748 0,04 33.684 3,6 
306 Colonial do Oeste Catarinense 1.046 0,1 - - - - 210.066 0,03 - - 
307 Planalto de Canoinhas 708 2,7 - - - - 215.786 0,03 41.591 0,4 

Rio Grande do Sul            

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) 1.000 0,04 - - - - 169.476 0,02 - - 
**325 Colonial de Iraí (96,8%) 1.024 0,07 - - - - 155.879 0,03 - - 
*326 Colonial de Erechim (73,0%) 1.169 0,08 - - - - 184.498 0,03 - - 
*328 Passo Fundo (40,0%) 1.286 0,07 - - - - 132.375 0,02 - - 
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TABELA 5.LV 
Rendimento e área média das culturas permanentes, 1975 

Continuação 2 

Pêssego Tangerina Uva Culturas 

Microrregiões homogêneas 
Rendimento 
(frutos/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(frutos/ha) 

Área média 
(ha) 

Rendimento 
(kg/ha) 

Área média 
(ha) 

*297 Florianópolis (92,5%) - - 120.444 0,05 - - 
*298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) 36.963 0,2 198.923 0,02    7.000 0,1 
*303 Campos de Lages (49,0%) 25.909 0,2 - -   7.200 1,0 
*304 Campos de Curitibanos (99,3%) 30.159 0,3 159.500 0,01 11.706 0,1 
305 Colonial do Rio do Peixe 61.697 1,8 250.329 0,03 11.319 0,9 
306 Colonial do Oeste Catarinense 170.976 0,02 273.444 0,02   7.664 0,1 
307 Planalto de Canoinhas 51.375 0,2 210.000 0,03   5.843 0,1 
       
Rio Grande do Sul        
       
*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) 127.986 0,01 209.788 0,02   5.449    0,07 
**325 Colonial de Iraí (96,8%) 168.813 0,04 220.936 0,03   6.351   1,0 
*326 Colonial de Erechim (73,0%) 126.154 0,03 229.289 0,03   8.631    0,2 
*328 Passo Fundo (40,0%) 121.933 0,02 191.152 0,02 10.107      0,03 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas a nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(-) Culturas não avaliadas na Tabela 5.LIV. 
Obs.: Área média das culturas englobando as fases de formação e produção. 
Fonte: Censos Agropecuários dos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
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TABELA 5.LVI 
Representatividade do rebanho para efeito de cálculo da lotação e percentual de pastagens naturais e plantadas, 1975. 

Grande porte Médio porte (1/5)        
(1) 

Pastagens naturais Pastagens plantadas 
Lotação das pastagens 

(cab/ha)                      
(2) 

Microrregiões 
homogêneas 

Bovino Bufalino Equino Asinino Muar Ovino Caprino 

Rebanho 
total 

Área (ha) % Área (ha) % Naturais Plantadas 

São Paulo 124.501 745 15.718 60 6.944 416 1.038 149.422 148.991 72,22 57.307 27,78 0,427450 1,496075 

*260 (20,1%) 48.599 17 3.850 12 2.710 229 139 55.556 32.708 50,95 31.483 49,05 0,388779 1,360728 
*261 (42,2%) 22.459 127 4.857 8 2.221 66 375 30.113 27.097 72,88 10.084 27,12 0,482649 1,689271 
264 16.016 35 4.540 22 1.466 66 406 22.551 35.708 92,98 2.697 7,02 0,499496 1,748236 
265 34.767 562 2.273 16 431 55 89 38.193 44.355 77,87 12.606 22,13 0,431676 1,510866 
*266 (64,0%) 2.660 4 198 2 116 - 29 3.009 9.123 95,43 437 4,57 0,282468 0,988638 

Paraná 2.471.567 4.528 302.433 593 54.736 21.789 28.622 2.884.268 1.368.481 57,37 1.016.887 42,63 0,585330 2,048655 

268 58.703 - 20.084 122 2.991 701 1.730 84.331 79.916 92,77 6.224 7,23 0,829213 2,902245 
269 5.780 1.024 550 3 205 22 23 7.607 6.069 70,59 2.529 29,41 0,509835 1,784422 
270 21.364 7 4.859 12 1.323 84 454 28.103 33.563 83,04 6.854 16,96 0,488306 1,709071 
271 10.789 3 6.366 1 365 273 530 18.327 19.554 98,38 321 1,62 0,886325 3,102137 
272 58.868 109 13.227 27 951 866 993 75.041 101.035 89,05 12.429 10,95 0,519183 1,817140 
**273 (99,7%) 198.014 319 18.169 51 2.445 2.387 697 222.082 267.864 80,69 64.113 19,31 0,451148 1,579018 
**274 (91,0%) 59.430 358 6.831 35 3.131 659 502 70.946 85.237 58,49 60.497 41,51 0,238894 0,836129 
275 16.576 3 13.243 4 745 425 1.854 32.850 23.309 96,91 743 3,09 1,267874 4,437559 
276 47.108 129 33.928 9 1.992 810 3.113 87.089 61.185 84,14 11.530 15,86 0,857681 3,001883 
**277 (93,4%) 64.317 274 19.554 30 3.969 621 2.357 91.122 61.782 61,90 38.021 38,10 0,467638 1,636733 
*284 (45,8%) 137.487 168 10.156 18 3.514 530 884 152.757 17.511 17,59 82.045 82,41 0,501387 1,754854 
*285 (11,1%) 111.940 2 4.841 5 2.584 222 107 119.701 15.992 27,99 41.150 72,01 0,748051 2,618178 
*286 (80,5%) 288.745 618 25.862 37 10.277 1.515 1.504 328.558 68.079 32,31 142.600 67,69 0,579284 2,027494 
287 112.869 623 20.306 31 2.681 1.037 3.005 140.552 36.779 27,13 98.787 72,87 0,367424 1,285984 
288 562.441 186 29.854 58 9.725 2.190 2.630 607.084 34.373 12,88 232.588 87,12 0,715537 2,504379 
289 367.383 377 26.430 51 1.851 3.266 3.037 402.395 73.719 43,97 93.950 56,03 0,999629 3,498701 
290 206.659 288 29.809 69 4.579 3.444 4.068 248.916 171.528 66,35 87.002 33,65 0,522894 1,830129 
291 143.094 40 18.364 30 1.408 2.737 1.134 166.807 210.986 85,60 35.504 14,40 0,497560 1,741460 

Santa Catarina 1.771.740  139.444 - - 19.268 7.100 1.937.552 1.480.990 80,33 362.753 19,67 0,704404 2,465414 

292 52.989 - 7.575 - - 125 28 60.717 22.437 92,12 1.918 7,88 2,082915 7,290202 
293 22.090 - 1.326 - - 22 41 23.479 12.210 91,34 1.157 8,66 1,444017 5,054059 
294 116.394 - 13.560 - - 840 219 131.013 52.331 88,46 6.824 11,54 1,718992 6,016472 
295 43.027 - 5.516 - - 324 41 48.908 10.176 45,27 12.301 54,73 0,918813 3,215845 
296 121.000 - 17.243 - - 1.340 194 139.777 57.791 76,50 17.757 23,50 1,165386 4,078851 
**297 (92,5%) 41.179 - 1.475 - - 54 152 42.860 25.109 93,18 1.837 6,82 1,358973 4,756405 
**298 (97,4%) 68.715 - 5.378 - - 728 563 75.384 60.188 78,10 16.875 21,90 0,632148 2,212518 
*303 (49,0%) 150.548 - 7.611 - - 2.834 265 161.258 323.308 96,43 11.958 3,57 0,441607 1,545624 
**304 (99,3%) 282.509 - 15.351 - - 3.973 981 302.814 369.595 80,77 88.002 19,23 0,446890 1,564115 
305 317.279 - 15.596 - - 3.439 921 337.235 242.381 77,72 69.499 22,28 0,694431 2,430508 
306 425.309 - 18.708 - - 3.391 1.695 449.103 75.029 43,51 97.407 56,49 1,079695 3,778932 
307 130.701 - 30.105 - - 2.198 2.000 165.004 230.435 86,09 37.218 13,91 0,457457 1,601099 

Rio Grande do Sul 842.773 69 50.617 117 6.181 8.848 1.809 910.414 280.455 77,76 80.207 22,24 1,622322 5,678127 

*324 (85,0%) 281.645 3 11.789 65 1.514 1.183 393 296.592 67.813 88,66 8.677 11,34 3,020823 10,572880 
**325 (96,8%) 231.695 24 15.714 25 1.244 2.430 659 251.791 68.203 83,96 13.026 16,04 2,212691 7,744418 
*326 (73,0%) 274.937 19 16.612 18 2.845 4.072 644 299.147 114.300 70,89 46.926 29,11 1,073978 3,758923 
*328 (40,0%) 54.496 23 6.502 9 578 1.163 113 62.884 30.139 72,25 11.578 27,75 0,889926 3,114741 

Total 5.210.581 5.342 508.212 770 67.861 50.321 38.569 5.881.656 3.278.917 68,37 1.517.154 31,63 0,684792 2,396772 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(-) O dado não existe. 
(1) Vide 5.2.2.4.3 – Pecuária. 
(2) Segundo uma relação de capacidade de suporte entre pastagens naturais e plantadas da ordem de 1 para 3,5, incluindo eventualmente alimentação suplementar. 
 
 Lotação das pastagens naturais =                                                                                   , Lotação das pastagens plantadas = 3,5 x lotação das pastagens naturais 
 
 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
 
 
 
 

Rebanho total 

3,5 x área past. plantadas + área past. naturais 
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TABELA 5.LVII 
Especificações técnicas para a bovinocultura de corte 

Fase de cria Fase de recria Fase de engorda 
Sistemas 

(características) Número 
de 

cabeças 

Exigência de    
mão-de-obra  
(campeiros) 

EqH/cab 
Número 

de 
cabeças 

Exigência de    
mão-de-obra 
(campeiros) 

EqH/cab 
Número 

de 
cabeças 

Exigência de    
mão-de-obra 
(campeiros) 

EqH/cab 

Relação 
U. A./cab 

Desfrute 
(%) 

Natali-
dade       
(%) 

Mortali-
dade   
(%) 

1 – Somente 
pastagens,  nível 
tecnológico de  
regular a bom 
 
2 – Pastagem +  
forrageiras, nível 
tecnológico 
médio 

693 
 
 
 
 

382 

2 
 
 
 
 
1 

0,0029 
 
 
 
 

0,0026 

151 
 
 
 
 

 82 

1 
 
 
 
 
1 

0,0066 
 
 
 
 

0,0122 

150 
 
 
 
 

  81 

1 
 
 
 
 
1 
 

0,0066 
 
 
 
 

0,0123 

65,7 
 
 
 
 

75,9 

14 
 
 
 
 

15 

75 
 
 
 
 

75 

4 
 
 
 
 

6 

 
EqH/cab – Equivalente homem/cabeça animal. U. A ./cab – Unidade animal/cabeça. 
Fonte: Sistema de Produção para Gado de Corte, 1977 – Paraná – Região de Paranavaí e Umuarama, Boletim nο 16. 
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TABELA 5.LVIII 
Relação entre produtividade da bovinocultura leiteira e demanda de mão-de-obra 

Produção anual de leite / animal                                          
(litros) 

Mão-de-obra                         
(EqH / cab) 

até 1.000                                                                                     
> 1.000 

0,034                                                                                   
0,030 

 
Nota: Informação simplificada a partir dos sistemas de produção para bovinocultura de leite do Rio Grande do Sul 
Fonte: Mottana, 1986 – Tabela 5.LXV. 
 
5.2.2.4.4 – Suinocultura e avicultura 

A importância destas atividades nas folhas em análise foi a principal razão para se tentar sua avaliação quantitativa. Os requerimentos específicos de mão-de-obra foram obtidos de forma direta, pelo número do 
efetivo, visto que estas atividades estão praticamente desvinculadas da área de utilização. 

A exigência de mão-de-obra, de 10,17 horas/ano/terminado, utilizada para suinocultura (SÍNTESE..., 1980), é aplicada à informação do censo referente ao número de suínos vendidos e abatidos, que foram 
considerados como terminados. Na base de 8 horas de trabalho/dia e 200 dias/ano gerou-se um coeficiente de 0,006356 EqH/terminado/ano, semelhante ao da pecuária de corte, o que levou a considerá-lo baixo. 
Assim, a exigência de mão-de-obra obtida tem que ser considerada como a mínima. 

Para a obtenção dos coeficientes técnicos de  avicultura, utilizaram-se dois sistemas de produção do Estado do Rio de Janeiro: o de corte e o de postura. Para corte, considerou-se a exigência de um 
mensalista para um lote de 2.500 frangos e a produção anual de 4,5 lotes, perfazendo 11.250 frangos/ano. Para postura, utilizou-se a exigência média de um mensalista para 4.875 poedeiras. O número de 
poedeiras foi estimado da produção anual de ovos, com base num rendimento médio de 214 ovos/ave/ano. O requerimento de mão-de-obra para corte foi obtido através dos dados da coluna venda + abate no 
ano, excluído o número de poedeiras, sendo este resultado dividido por 11.250 frangos. 

A avicultura, da mesma forma que a suinocultura, apresentou requerimento de mão-de-obra que, subjetivamente, foi considerado baixo. Vale ressaltar que foram utilizados sistemas de produção empresariais, 
certamente pouco representativos para a contexto geral do conjunto analisado. Assim, estas avaliações constituem uma primeira aproximação, com o intuito principal de acrescentar requerimento de mão-de-obra 
destes segmentos agrários que, em certas microrregiões, têm importância capital, como pode ser verificado na Tabela 5.LXIV. 
 
5.2.2.4.5 – Matas plantadas  

O censo agropecuário discrimina o número das principais espécies florestais plantadas, em que sobressai o predomínio absoluto do pínus sobre o eucalipto e principalmente sobre o pinheiro-brasileiro (Araucaria 
angustifolia) (Tab. 5.LXV). Trata-se de uma atividade comercial posicionada, atualmente, em relevo mecanizável. 

Os coeficientes técnicos para a fase de implantação e manutenção envolvem sistema mecanizado, compatível com as áreas atualmente utilizadas com silvicultura. Estes foram obtidos da publicação Perfis de 
Agropecuária (1975, p.1633-1635). Os coeficientes técnicos de produção para pínus e eucalipto (cortes e desbastes), foram elaborados com base em informações de especialistas do setor, visto não estarem 
especificados na referida publicação, onde somente são apresentados os rendimentos em m³ e os anos dos cortes e desbastes. Os coeficientes para a fase de implantação e manutenção foram diluídos pelos 
quatro anos de formação, para as duas espécies (Tab. 5.LXVI). Já o de produção foi diluído por 16 anos para o eucalipto e por 20 anos para o pínus (Tab. 5.LXVII). A mão-de-obra correspondente ao corte final 
não foi computada, visto não se trabalhar com os dados de produção e sim com a área genérica de matas plantadas. 

A disponibilidade de coeficientes técnicos para as distintas fases colocou a necessidade de explicitar a faixa etária das espécies florestais. Isto foi possível distinguindo-se as duas espécies básicas (pínus e 
eucalipto) em faixas de até cinco anos (dados de 1975) e de mais de cinco anos (dados de 1970) como se apresenta na Tabela 5.LXVIII. Como as demais espécies não dispunham de coeficientes técnicos 
específicos, estas foram agrupadas ao pínus ou ao eucalipto, tendo por base sua vida comercial e finalidade. Assim, a acácia-negra, a bracatinga e o quiri, de produção mais rápida, agruparam-se ao eucalipto, 
enquanto o pinheiro-brasileiro foi contabilizado junto ao pínus. Da participação relativa de cada grupo resulta o índice tecnológico para matas plantadas. 

Esta sistemática de avaliação, apesar de generalizante com relação ao manejo que envolve sistemas de produção mecanizados, é compensada pela avaliação temporal 1970-75. 
A silvicultura ocupa, atualmente, áreas com relevo favorável à mecanização, sendo exercida, basicamente, por grandes empresas. No caso de se desenvolver nas áreas que lhe são destinadas pela 

capacidade de uso, isto é, em declividades acentuadas, o índice tecnológico aplicado deveria, em tese,  demandar mais mão-de-obra do que o utilizado. 
 
5.2.2.4.6 – Matas naturais 

Para gerar o requerimento de mão-de-obra para este segmento, utilizou-se, diretamente, como foi feito para a suinocultura e a avicultura, os dados da produção extrativa nativa, exceto a da erva-mate. A área total 
das matas naturais foi utilizada apenas como dado comparativo. 

A produção de carvão vegetal, proveniente de matas naturais, expressa em toneladas, foi homogeneizada para metros cúbicos e contabilizada juntamente à de lenha. A produção de madeira completa o 
quadro da atividade extrativa. 

Os coeficientes técnicos para a retirada de lenha e madeira foram obtidos junto a empresa especializada (Tab. 5.LXIX) e são expressos em homem/dia/m³. Os índices tecnológicos, calculados com base em 
200 jornadas/ano de trabalho, encontram-se normatizados em m³/homem/ano (Tab. 5.LXX). 
 
5.2.2.5 – Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais 

Os índices tecnológicos homem/ano/km² dos diversos segmentos multiplicados pelas áreas de utilização (km²) fornecem o requerimento atual de mão-de-obra ao qual foram acrescidos os requerimentos 
específicos para suinocultura, avicultura e extrativismo vegetal (Tab. 5.LXXI). 
 
5.2.3.1 – Critérios para a determinação de uso potencial 

Além do exposto genericamente na metodologia, cabe explicitar as formas utilizadas para alcançar os objetivos, de maneira que a quantificação das relações entre o uso atual e o uso potencial possam oferecer a 
precisão e a segurança adequadas e mesmo ultrapassar as limitações da escala de trabalho. Isto é possível através da análise qualitativa, que permite dar aos números seu valor conjuntural, além de viabiizar a 
análise crítica dos resultados obtidos e o grau das limitações inerentes à escala. 

As técnicas usadas para a quantificação do requerimento de mão-de-obra são em síntese as mesmas utilizadas no relatório das folhas SH.22 Porto Alegre e parte das folhas SH.21 Uruguaiana e SI.22 Lagoa 
Mirim, guardadas algumas características particulares que foram adequadas à realidade regional, principalmente no tocante aos critérios de seleção das especificações de uso potencial, em razão das imposições 
do relevo e dos fortes contingentes populacionais rurais destas áreas. A conjugação destes fatos impôs apresentar uma utilização potencial que permitisse a manutenção e a ampliação da mão-de-obra rural, 
porém sem prejuízos ao meio ambiente. 

Para a determinação do uso potencial, foram utilizados os resultados contidos no item 5.1.3 – Levantamento e Classificação da capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis. 
O uso modal das classes, constante da Figura 5.1 e da Tabela 5.XXXVII, sofreu adequações no que tange à unidade de capacidade de uso, proporcionando melhor caracterização do potencial por considerar 

inclusive as limitações do solo na determinação da especificação de uso. A seleção das especificações de uso obedeceu os critérios expostos a seguir. Todas as unidades da Classe Lavoter e da Subclasse 
Agriter-por-solo foram selecionadas, conforme o uso modal, para culturas temporárias, entre as quais se incluem as culturas semipermanentes. 
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TABELA 5.LIX 
Bovinocultura de leite — Significância do rebanho e demanda de mão-de-obra de acordo com a produtividade apresentada, 1975 

Produção média de leite/vacas ordenhadas 
Microrregiões 
homogêneas 

Vacas           
ordenhadas 

Vacas ordenhadas/ 
rebanho bovino     

(%) Litros/vaca/ano Litros/dia 
Rebanho mínimo 
vinculado a leite 

Mão-de-obra              
(EqH/cab) 

São Paulo 10.070 8,1 ... ... 26.495 ... 

*260 (20,1%) 2.560 5,3 1.080 2,96 7.231 0,034 
*261 (42,2%) 3.100 13,8 790 2,16 8.125 0,034 
264 1.693 10,6 485 1,32 4.722 0,034 
265 2.418 7,0 684 1,87 5.799 0,034 
*266 (64,0%) 299 11,2 836 2,29 618 0,034 

Paraná 302.071 12,2 ... ... 686.123 ... 

268 14.151 24,1 1.463 4,01 30.607 0,030 
269 747 12,9 910 2,49 2.434 0,034 
270 1.999 9,4 730 2,00 3.752 0,034 
271 1.684 15,6 884 2,49 4.639 0,034 
272 8.878 15,1 2.102 5,76 20.343 0,030 
**273 (99,7%) 20.476 10,3 1.403 3,84 36.619 0,030 
**274 (91,0%) 4.895 8,2 1.404 3,85 8.174 0,030 
275 2.375 14,3 678 1,86 6.208 0,034 
276 7.584 16,1 949 2,60 19.757 0,030 
**277 (93,4%) 5.152 8,0 538 1,47 10.376 0,034 
*284 (45,8%) 13.135 9,6 594 1,63 28.782 0,034 
*285 (11,1%) 7.496 6,7 670 1,84 14.005 0,034 
*286 (80,5%) 21.771 7,5 542 1,48 36.260 0,034 
287 9.409 8,3 715 1,96 21.094 0,034 
288 91.409 16,3 977 2,68 214.682 0,034 
289 64.568 17,6 1.071 2,93 171.880 0,030 
290 14.365 7,0 746 2,04 29.811 0,034 
291 11.977 8,4 957 2,62 26.700 0,034 

Santa Catarina 322.116 18,2 ... ... 755.700 ... 

292 20.567 38,8 1.240 3,40 41.170 0,030 
293 4.207 19,0 1.145 3,14 11.265 0,030 
294 42.797 36,8 1.281 3,51 88.190 0,030 
295 15.656 36,4 1.178 3,23 33.639 0,030 
296 35.434 29,3 1.128 3,09 86.889 0,030 
**297 (92,5%) 7.158 17,4 1.021 2,80 16.965 0,030 
**298 (97,4%) 13.741 20,0 874 2,39 34.551 0,034 
*303 (49,0%) 10.808 7,2 712 1,95 12.227 0,034 
**304 (99,3%) 22.002 7,8 746 2,04 39.277 0,034 
305 50.357 15,9 1.213 3,32 137.682 0,030 
306 83.918 19,7 1.152 3,16 216.845 0,030 
307 15.471 11,8 988 2,71 37.000 0,034 

Rio Grande do Sul 168.495 20,0 ... ... 424.715 ... 

*324 (85,0%) 69.481 24,7 1.093 2,99 168.721 0,030 
**325 (96,8%) 42.964 18,5 1.232 3,38 111.501 0,030 
*326 (73,0%) 49.307 17,9 1.072 2,94 129.086 0,030 
*328 (40,0%) 6.743 12,4 1.136 3,11 15.407 0,030 

Total 802.752 15,4 ... ... 1.893.033 ... 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100 %, e percentual contido nestas folhas. 
(...) Dado não significativo à proposição do trabalho. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
Tabelas 5.LVI e 5.LVIII. 

 
 



 889

Tabela 5.LX 
Bovinocultura de corte — caracterização do rebanho e demanda de mão-de-obra (EqH/cab), 1975 

Efetivo avaliado Fase de cria Fase de recria Fase de engorda Resultante 
Microrregiões 
homogêneas 

Total do 
rebanho 

(a) 

Rebanho 
leiteiro    

(b) (a – b) % Efetivo    
(1) 

% EqH/cab Efetivo    
(2) 

% EqH/cab Efetivo    
(3) 

% EqH/cab EqH/cab (média 
ponderada) 

São Paulo 124.501 26.495 98.006 77,1 18.420 18,8 ... 16.934 17,3 ... 62.652 63,9 ... ... 

*260 (20,1%) 48.599 7.231 41.368 85,1 8.425 20,4 0,0029 7.040 17,0 0,0066 25.903 62,6 0,0066 0,0058 
*261 (42,2%) 22.459 8.125 14.334 63,8 2.552 17,8 0,0029 2.014 14,1 0,0066 9.768 68,1 0,0066 0,0059 
264 16.016 4.722 11.294 70,5 1.672 14,8 0,0029 1.626 14,4 0,0066 7.996 70,8 0,0066 0,0061 
265 34.767 5.799 28.968 83,3 5.409 18,7 0,0029 5.918 20,4 0,0066 17.641 60,9 0,0066 0,0059 
*266 (64,0%) 2.660 618 2.042 76,7 362 17,7 0,0029 336 16,5 0,0066 1.344 65,8 0,0066 0,0054 

Paraná 2.471.565 686.122 1.785.443 72,2 355.768 19,9 ... 285.677 16,0 ... 1.143.998 64,1 ... ... 

268 58.703 30.607 28.096 47,9 5.962 21,2 0,0026 3.320 11,8 0,0122 18.814 67,0 0,0123 0,0102 
269 5.780 2.434 3.346 57,9 524 17,7 0,0029 656 19,6 0,0066 2.166 64,7 0,0066 0,0061 
270 21.364 3.752 17.612 82,4 3.277 18,6 0,0029 3.006 17,1 0,0066 11.329 64,3 0,0066 0,0059 
271 10.789 4.639 6.150 57,0 1.322 21,5 0,0026 881 14,3 0,0122 3.947 64,2 0,0123 0,0102 
272 58.868 20.343 38.525 65,4 6.901 17,9 0,0029 5.803 15,1 0,0066 25.821 67,0 0,0066 0,0059 
**273 (99,7%) 198.014 36.619 161.395 81,5 29.239 18,1 0,0029 25.220 15,6 0,0066 106.936 66,3 0,0066 0,0059 
**274 (91,0%) 59.430 8.174 51.256 86,2 10.285 20,1 0,0029 9.862 19,2 0,0066 31.109 60,7 0,0066 0,0059 
275 16.576 6.208 10.368 62,5 1.876 18,1 0,0026 1,402 13,5 0,0122 7.090 68,4 0,0123 0,0105 
276 47.108 19.757 27.351 58,1 5.749 21,0 0,0026 3.585 13,1 0,0122 18.017 65,9 0,0123 0,0102 
**277 (93,4%) 64.317 10.376 53.941 83,9 8.831 16,4 0,0029 7.751 14,4 0,0066 37.359 69,2 0,0066 0,0060 
*284 (45,8%) 137.487 28.782 108.705 79,1 22.508 20,7 0,0029 19.724 18,1 0,0066 66.473 61,1 0,0066 0,0058 
*285 (11,1%) 111.940 14.005 97.935 87,5 19.861 20,3 0,0029 18.376 18,8 0,0066 59.698 60,9 0,0066 0,0058 
*286 (80,5%) 288.743 36.259 252.484 87,4 48.387 19,2 0,0029 43.845 17,3 0,0066 160.252 63,5 0,0066 0,0059 
287 112.869 21.094 91.775 81,3 18.045 19,7 0,0029 14.257 15,5 0,0066 59.473 64,8 0,0066 0,0059 
288 562.441 214.682 347.759 61,8 79.801 22,9 0,0026 56.343 16,2 0,0122 211.615 60,9 0,0123 0,0101 
289 367.383 171.880 195.503 53,2 38.070 19,5 0,0026 27.150 13,9 0,0122 130.283 66,6 0,0123 0,0104 
290 206.659 29.811 176.848 85,6 31.862 18,0 0,0029 27.020 15,3 0,0066 117.966 66,7 0,0066 0,0059 
291 143.094 26.700 116.394 81,3 23.268 20,0 0,0029 17.476 15,0 0,0066 75.650 65,0 0,0066 0,0059 

Santa Catarina 1.771.740 755.700 1.016.040 57,3 190.170 18,7 ... 147.931 14,6 ... 677.939 66,7 ... ... 

292 52.989 41.170 11.819 22,3 2.109 17,8 0,0026 1.204 10,2 0,0122 8.506 72,0 0,0123 0,0106 
293 22.090 11.265 10.825 49,0 2.101 19,4 0,0026 1.671 15,4 0,0122 7.053 65,2 0,0123 0,0104 
294 116.394 88.190 28.204 24,2 4.713 16,7 0,0026 3.007 10,7 0,0122 20.484 72,6 0,0123 0,0107 
295 43.027 33.639 9.388 21,8 1.752 18,7 0,0026 1.145 12,2 0,0122 6.491 69,1 0,0123 0,0105 

296 121.000 86.889 34.111 28,2 6.657 19,5 0,0026 4.907 14,4 0,0122 22.547 66,1 0,0123 0,0104 
**297 (92,5%) 41.179 16.965 24.214 58,8 4.351 18,0 0,0026 3.462 14,3 0,0122 16.401 67,7 0,0123 0,0105 
**298 (97,4%) 68.715 34.551 34.164 49,7 6.194 18,1 0,0026 4.758 13,9 0,0122 23.212 68,0 0,0123 0,0105 
*303 (49,0%) 150.548 12.227 138.321 91,9 24.739 17,9 0,0029 20.838 15,1 0,0066 92.744 67,0 0,0066 0,0059 
**304 (99,3%) 282.509 39.277 243.232 86,1 47.917 19,7 0,0029 39.224 16,1 0,0066 156.091 64,2 0,0066 0,0059 
305 317.279 137.682 179.597 56,6 34.215 19,0 0,0026 25.083 14,0 0,0122 120.299 67,0 0,0123 0,0104 
306 425.309 216.845 208.464 49,0 38.114 18,3 0,0026 28.224 13,5 0,0122 142.126 68,2 0,0123 0,0105 
307 130.701 37.000 93.701 71,7 17.308 18,5 0,0026 14.408 15,4 0,0122 61.985 66,1 0,0123 0,0105 

Rio Grande do Sul 842.779 424.715 418.064 49,6 74.250 17,8 ... 49.956 11,9 ... 293.858 70,3 ... ... 

*324 (85,0%) 281.645 168.721 112.924 40,1 20.554 18,2 0,0026 13.798 12,2 0,0122 78.572 69,6 0,0123 0,0105 
325 (96,8%) 231.695 111.501 120.194 51,9 20.304 16,9 0,0026 13.181 11,0 0,0122 86.709 72,1 0,0123 0,0106 
*326 (73,0%) 274.937 129.086 145.851 53,0 26.851 18,4 0,0026 18.732 12,8 0,0122 100.268 68,8 0,0123 0,0105 
*328 (40,0%) 54.502 15.407 39.095 71,7 6.541 16,7 0,0029 4.245 10,9 0,0066 28.309 72,4 0,0066 0,0060 

Total 5.210.585 1.893.032 3.317.553 63,7 638.608 19,2 ... 500.498 15,1 ... 2.178.447 65,7 ... ... 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas com dados a nível de 100%, e percentual de contido nestas folhas. 
(...) Dado não significativo à proposição do trabalho. 
(1) Número obtido dos bovinos menores de 1 ano, excluído o percentual correspondente ao rebanho leiteiro mínimo. 
(2) Bovinos entre 1 e 2 anos, excluído o percentual correspondente ao rebanho leiteiro mínimo. 
(3) Bovinos com mais de 2 anos de idade, incluindo bovinos para trabalho, excluído o percentual correspondente ao rebanho leiteiro mínimo. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
Tabela 5.LVII 
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TABELA 5.LXI 
Efetivo do rebanho, 1975 

Rebanho de corte, corte/leite, lã e trabalho 

Microrregiões 
homogêneas Bovino de corte, 

corte/leite e trabalho Bufalino Equino Asinino Muar Ovino Caprino Total 

Rebanho 
bovino 
leiteiro 

(mínimo) 

Rebanho 
total        

(100%) 

Rebanho de 
corte, 

corte/leite, lã 
e trabalho                     

(%) 

Rebanho 
bovino 
leiteiro 

(mínimo)            
(%) 

             
São Paulo 98.006 745 15.718 60 6.944 2.075 5.187 128.735 26.495 155.230 82,9 17,1 
             
*260 (20,1%) 41.368 17 3.850 12 2.710 1.143 695 49.795 7.231 57.026 87,3 12,7 
*261 (42,2%) 14.334 127 4.857 8 2.221 331 1.873 23.751 8.125 31.876 74,5 25,5 
264 11.294 35 4.540 22 1.466 328 2.031 19.716 4.722 24.438 80,7 19,3 
265 28.968 562 2.273 16 431 273 444 32.967 5.799 38.766 85,0 15,0 
*266 (64,0%) 2.042 4 198 2 116 - 144 2.506 618 3.124 80,2 19,8 
             
Paraná 1.785.444 4.528 302.433 593 54.736 108.942 143.102 2.399.778 686.123 3.085.901 77,8 22,2 
             
268 28.096 - 20.084 122 2.991 3.506 8.648 63.447 30.607 94.054 67,5 32,5 
269 3.346 1.024 550 3 205 110 115 5.353 2.434 7.787 68,7 31,3 
270 17.612 7 4.859 12 1.323 422 2.270 26.505 3.752 30.257 87,6 12,4 
271 6.150 3 6.366 1 365 1.365 2.651 16.901 4.639 21.540 78,5 21,5 
272 38.525 109 13.227 27 951 4.330 4.965 62.134 20.343 82.477 75,3 24,7 
**273 (99,7%) 161.395 319 18.169 51 2.445 11.933 3.484 197.796 36.619 234.415 84,4 15,6 
**274 (91,0%) 51.256 358 6.831 35 3.131 3.294 2.508 67.413 8.174 75.587 89,2 10,8 
275 10.368 3 13.243 4 745 2.127 9.269 35.759 6.208 41.967 85,2 14,8 
276 27.351 129 33.928 9 1.992 4.048 15.566 83.023 19.757 102.780 80,8 19,2 
**277 (93,4%) 53.941 274 19.554 30 3.969 3.105 11.786 92.659 10.376 103.035 89,9 10,1 
*284 (45,8%) 108.705 168 10.156 18 3.514 2.648 4.422 129.631 28.782 158.413 81,8 18,2 
*285 (11,1%) 97.935 2 4.841 5 2.584 1.108 533 107.008 14.005 121.013 88,4 11,6 
*286 (80,5%) 252.485 618 25.862 37 10.277 7.576 7.521 304.376 36.260 340.636 89,4 10,6 
287 91.775 623 20.306 31 2.681 5.183 15.024 135.623 21.094 156.717 86,5 13,5 
288 347.759 186 29.854 58 9.725 10.950 13.149 411.681 214.682 626.363 65,7 34,3 
289 195.503 377 26.430 51 1.851 16.332 15.184 255.728 171.880 427.608 59,8 40,2 
290 176.848 288 29.809 69 4.579 17.221 20.338 249.152 29.811 278.963 89,3 10,7 
291 116.394 40 18.364 30 1.408 13.684 5.669 155.589 26.700 182.289 85,4 14,6 
             
Santa Catarina 1.016.040 - 139.444 - - 96.334 35.498 1.287.316 755.700 2.043.016 63,0 37,0 
             
292 11.819 - 7.575 - - 624 140 20.158 41.170 61.328 32,9 67,1 
293 10.825 - 1.326 - - 111 205 12.467 11.265 23.732 52,5 47,5 
294 28.204 - 13.560 - - 4.198 1.095 47.057 88.190 135.247 34,8 65,2 
295 9.388 - 5.516 - - 1.620 205 16.729 33.639 50.368 33,2 66,8 
296 34.111 - 17.243 - - 6.698 972 59.024 86.889 145.913 40,5 59,5 
**297 (92,5%) 24.214 - 1.475 - - 269 760 26.718 16.965 43.683 61,2 38,8 
**298 (97,4%) 34.164 - 5.378 - - 3.641 2.815 45.998 34.551 80.549 57,1 42,9 
*303 (49,0%) 138.321 - 7.611 - - 14.168 1.323 161.423 12.227 173.650 93,0 7,0 
**304 (99,3%) 243.232 - 15.351 - - 19.865 4.905 283.353 39.277 322.630 87,8 12,2 
305 179.597 - 15.596 - - 17.193 4.603 216.989 137.682 354.671 61,2 38,8 
306 208.464 - 18.708 - - 16.955 8.473 252.600 216.845 469.445 53,8 46,2 
307 93.701 - 30.105 - - 10.992 10.002 144.800 37.000 181.800 79,7 20,3 
             
Rio Grande do Sul 418.058 69 50.617 117 6.181 44.240 9.040 528.322 424.715 953.037 55,4 44,6 
             
*324 (85,0%) 112.924 3 11.789 65 1.514 5.917 1.965 134.177 168.721 302.898 44,3 55,7 
**325 (96,8%) 120.194 24 15.714 25 1.244 12.150 3.295 152.646 111.501 264.147 57,8 42,2 
*326 (73,0%) 145.851 19 16.612 18 2.845 20.360 3.217 188.922 129.086 318.008 59,4 40,6 
*328 (40,0%) 39.089 23 6.502 9 578 5.813 563 52.577 15.407 67.984 77,3 22,7 
             
Total 3.317.548 5.342 508.212 770 67.861 251.591 192.827 4.344.151 1.893.033 6.237.184 69,6 30,4 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém avaliadas com dados em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
Fonte: Censos  Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
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TABELA 5.LXII 
Mão-de-obra vinculada à pecuária (EqH/cab); 1975 

Microrregiões 
homogêneas 

Rebanho de corte 
corte / leite, lã e 

trabalho 
(%) 

Mão-de-obra 
(EqH/cab) 

 
Rebanho leiteiro 

mínimo 
(%) 

Mão-de-obra  
(EqH/cab) 

 
Resultante 
EqH/cab 

ponderado 

São Paulo 82,9 ... 17,1 ... ... 

*260 (20,1%) 87,3 0,0058 12,7 0,034 0,009381 
*261 (42,2%) 74,5 0,0059 25,5 0,034 0,013065 
264 80,7 0,0061 19,3 0,034 0,011484 
265 85,0 0,0059 15,0 0,034 0,010115 
*266 (64,0%) 80,2 0,0054 19,8 0,034 0,011062 

Paraná 77,8 ... 22,2 ... ... 

268 67,5 0,0102 32,5 0,030 0,016635 
269 68,7 0,0061 31,3 0,034 0,014832 
270 87,6 0,0059 12,4 0,034 0,009384 
271 78,5 0,0102 21,5 0,034 0,015317 
272 75,3 0,0059 24,7 0,030 0,011852 
**273 (99,7%) 84,4 0,0059 15,6 0,030 0,009659 
**274 (91,0%) 89,2 0,0059 10,8 0,030 0,008502 
275 85,2 0,0105 14,8 0,034 0,013978 
276 80,8 0,0102 19,2 0,030 0,014001 
**277 (93,4%) 89,9 0,0060 10,1 0,034 0,008828 
*284 (45,8%) 81,8 0,0058 18,2 0,034 0,010932 
*285 (11,1%) 88,4 0,0058 11,6 0,034 0,009071 
*286 (80,5%) 89,4 0,0059 10,6 0,034 0,008878 
287 86,5 0,0059 13,5 0,034 0,009693 
288 65,7 0,0101 34,3 0,034 0,018297 
289 59,8 0,0104 40,2 0,030 0,018279 
290 89,3 0,0059 10,7 0,034 0,008906 
291 85,4 0,0059 14,6 0,034 0,010002 

Santa Catarina 63,0 ... 37,0 ... ... 

292 32,9 0,0106 67,1 0,030 0,023617 
293 52,5 0,0104 47,5 0,030 0,019710 
294 34,8 0,0107 65,2 0,030 0,023283 
295 33,2 0,0105 66,8 0,030 0,023526 

296 40,5 0,0104 59,5 0,030 0,022062 
**297 (92,5%) 61,2 0,0105 38,8 0,030 0,018066 
**298 (97,4%) 57,1 0,0105 42,9 0,034 0,020581 
*303 (49,0%) 93,0 0,0059 7,0 0,034 0,007867 
**304 (99,3%) 87,8 0,0059 12,2 0,034 0,009328 
305 61,2 0,0104 38,8 0,030 0,018004 
306 53,8 0,0105 46,2 0,030 0,019509 
307 79,7 0,0105 20,3 0,034 0,015270 

Rio Grande do Sul 55,4 ... 44,6 ... ... 

*324 (85,0%) 44,3 0,0105 55,7 0,030 0,021361 
**325 (96,8%) 57,8 0,0106 42,2 0,030 0,018786 
*326 (73,0%) 59,4 0,0105 40,6 0,030 0,018417 
*328 (40,0%) 77,3 0,0060 22,7 0,034 0,012356 

Total 69,6 ... 30,4 ... ... 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém avaliadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas 
(...) Dado não significativo à proposição do trabalho. 
Fonte: Tabelas 5.LXI,  5.LX e 5.LIX. 
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TABELA 5.LXIII 
Índice tecnológico das pastagens naturais e plantadas, 1975 

Arredondamento 
Microrregiões 
homogêneas 

Mão-de-obra 
(EqH/cab) 

Lotação das pasta-
gens naturais 

(cab/ha) 

Lotação das pasta-
gens plantadas 

(cab/ha) 

Índice tecnológico 
pastagens naturais 

(H/ano/km2) (1) 

Índice tecnológico 
pastagens plantadas 

(H/ano/km2) (2) 
Índice tecnológico 
pastagens naturais 

Índices tecnológico 
pastagens plantadas 

São Paulo        

*260 (20,1%) 0,009381 0,388779 1,360728 0,3647 1,2764 0,4 1,3 
*261 (42,2%) 0,013065 0,482649 1,689271 0,6305 2,2070 0,6 2,2 
264 0,011484 0,499496 1,748236 0,5736 2,0076 0,6 2,0 
265 0,010115 0,431676 1,510866 0,4366 1,5282 0,4 1,5 
*266 (64,0%) 0,011062 0,282468 0,988638 0,3124 1,0936 0,3 1,1 

Paraná        

268 0,016635 0,829213 2,902245 1,3793 4,8614 1,4 4,9 
269 0,014832 0,509835 1,784422 0,7561 2,6466 0,8 2,6 
270 0,009384 0,488306 1,709071 0,4582 1,6037 0,5 1,6 
271 0,015317 0,886325 3,102137 1,3575 4,7515 1,4 4,8 
272 0,011852 0,519183 1,817140 0,6153 2,1536 0,6 2,2 
**273 (99,7%) 0,009659 0,451148 1,579018 0,,4357 1,5251 0,4 1,5 
**274 (91,0%) 0,008502 0,238894 0,836129 0,2031 0,7108 0,2 0,7 
275 0,013978 1,267874 4,437559 1,7722 6,2028 1,8 6,2 
276 0,014001 0,857681 3,001883 1,2008 4,2029 1,2 4,2 
**277 (93,4%) 0,008828 0,467638 1,636733 0,4128 1,4449 0,4 1,4 
*284 (45,8%) 0,010932 0,501387 1,754854 0,5481 1,9184 0,5 1,9 
*285 (11,1%) 0,009071 0,748051 2,618178 0,6785 2,3749 0,7 2,4 
*286 (80,5%) 0,008878 0,579284 2,027494 0,5142 1,8000 0,5 1,8 
287 0,009693 0,367424 1,285984 0,3561 1,2465 0,4 1,2 
288 0,018297 0,715537 2,504379 1,3092 4,5822 1,3 4,6 
289 0,018279 0,999629 3,498701 1,8272 6,3952 1,8 6,4 
290 0,008906 0,522894 1,830129 0,4656 1,6299 0,5 1,6 
291 0,010002 0,497560 1,741460 0,4976 1,7418 0,5 1,7 

Santa Catarina        

292 0,023617 2,082915 7,290202 4,9192 17,2172 4,9 17,2 
293 0,019710 1,444017 5,054059 2,8461   9,9615 2,8 10,0 
294 0,023283 1,718992 6,016472 4,0023 14,0081 4,0 14,0 
295 0,023526 0,918813 3,215845 2,1615   7,5655 2,2   7,6 
296 0,022062 1,165386 4,078851 2,5710   8,9987 2,6   9,0 
**297 (92,5%) 0,018066 1,358973 4,756405 2,4551   8,5929 2,5   8,6 
**298 (97,4%) 0,020581 0,632148 2,212518 1,3010   4,5535 1,3   4,6 
*303 (49,0%) 0,007867 0,441607 1,545624 0,3474   1,2159 0,3   1,2 
**304 (99,3%) 0,009328 0,446890 1,564115 0,4168   1,4590 0,4   1,5 
305 0,018004 0,694431 2,430508 1,2502   4,3758 1,3   4,4 
306 0,019509 1,079695 3,778932 2,1063   7,3723 2,1   7,4 
307 0,015270 0,457457 1,601099 0,6985   2,4448 0,7  2,4 

Rio Grande do Sul        

*324 (85,0%) 0,021361 3,020823 10,572880 6,4527 22,5847 6,5 22,6 
**325 (96,8%) 0,018786 2,212691   7,744418 4,1567 14,5486 4,2 14,5 
*326 (73,0%) 0,018417 1,073978   3,758923 1,9779   6,9228 2,0 6,9 
*328 (40,0%) 0,012356 0,889926   3,114741 1,0995   3,8485 1,1 3,8 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(1) EqH/cab x Lotação pastagens naturais x 100. 
(2) EqH/cab x Lotação pastagens plantadas x 100. 
Fonte: Tabelas 5.LXII e 5.LVI. 
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TABELA 5.LXIV 
Mão-de-obra vinculada à avicultura e à suinocultura, 1975 

Avicultura Suinocultura 

Postura Efetivo de corte 
Microrregiões homogêneas 

Produção de 
ovos (em mil) 

Número de 
galinhas (1) 

Requerimento de 
mão-de-obra (2) 

Vendidos e 
abatidos Corte (3) 

Requerimento de 
mão-de-obra (4) 

Animais vendidos 
e abatidos 

EqH/terminado/ano 
(5) 

Requerimento de 
mão-de-obra 

São Paulo 11.856 55.402 11 965.817 910.415 99 61.359 0,006356 389 

*260 Campos de Itapetininga (20,1%) 4.440 20.748 4 145.867 125.119 15 15.930 0,006356 101 
*261 Paranapiacaba  (42,2%) 2.916 13.626 3 361.818 348.192 34 14.610 0,006356 93 
264 Apiaí 1.428 6.673 1 71.619 64.946 13 18.779 0,006356 119 
265 Baixada do Ribeira 2.748 12.841 3 344.746 331.905 33 8.190 0,006356 52 
*266 Baixada Santista  (64,0%) 324 1.514 0 41.767 40.253 4 3.850 0,006356 24 

Paraná 401.826 1.877.693 382 26.424.730 24.547.037 2.642 2.874.613 0,006356 18.269 

268 Curitiba 102.720 480.000 98 4.174.234 3.694.234 426 68.947 0,006356 438 
269 Litoral Paranaense 6.168 28.822 6 236.170 207.348 24 2.159 0,006356 14 
270 Alto Ribeira 2.484 11.607 2 158.254 146.647 17 27.102 0,006356 172 
271 Alto Rio Negro Paranaense 2.784 13.009 3 191.602 178.593 19 23.453 0,006356 149 
272 Campos de Lapa 8.268 38.636 8 784.529 745.893 74 29.607 0,006356 188 
**273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) 36.888 172.374 35 5.590.844 5.418.470 517 312.534 0,006356 1.986 
**274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) 3.540 16.542 3 632.826 616.284 58 31.807 0,006356 202 
275 São Mateus do Sul 3.564 16.654 3 283.591 266.937 27 34.061 0,006356 216 
276 Colonial de Irati 8.784 41.047 8 464.549 423.502 50 90.784 0,006356 577 
**277 Alto Ivaí  (93,4%) 13.680 63.925 13 409.033 345.108 59 88.852 0,006356 565 
*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%) 9.588 44.804 9 549.064 504.260 72 70.854 0,006356 450 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) 1.254 5.860 1 131.473 125.613 15 11.303 0,006356 72 
*286 Campo Mourão (80,5%) 19.356 90.449 19 886.103 795.654 118 88.348 0,006356 562 
287 Pitanga 8.784 41.047 8 516.543 475.496 57 148.105 0,006356 941 
288 Extremo Oeste Paranaense 90.012 420.617 86 5.131.025 4.710.408 505 776.471 0,006356 4.935 
289 Sudoeste Paranaense 59.628 278.636 57 4.717.441 4.438.805 452 787.987 0,006356 5.008 
290 Campos de Guarapuava 12.972 60.617 12 829.917 769.300 80 205.811 0,006356 1.308 
291 Médio Iguaçu 11.352 53.047 11 737.532 684.485 72 76.428 0,006356 486 

Santa Catarina 287.184 1.340.461 272 40.323.117 57.982.656 5.438 2.478.055 0,006356 15.750 

292 Colonial de Joinville 10.728 50.131 10 1.166.322 1.116.191 109 33.451 0,006356 213 
293 Litoral de Itajaí 2.904 12.050 2 368.080 356.030 34 3.919 0,006356 25 
294 Colonial de Blumenau 22.356 104.467 21 2.285.095 2.180.628 215 79.991 0,006356 508 
295 Colonial do Itajaí do Norte 5.568 26.019 5 326.770 300.751 32 26.590 0,006356 169 
296 Colonial do Alto Itajaí 17.196 80.355 16 820.104 739.749 93 71.988 0,006356 458 
**297 Florianópolis  (92,5%) 12.588 58.822 12 1.389.792 1.330.970 130 6.461 0,006356 41 
**298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) 7.620 35.607 7 399.371 363.764 40 32.554 0,006356 207 
*303 Campos de Lages (49,0%) 1.908 8.916 2 148.193 139.277 14 14.858 0,006356 94 
**304 Campos de Curitibanos (99,3%) 10.704 50.019 10 872.147 822.128 83 72.689 0,006356 462 
305 Colonial do Rio do Peixe 96.444 450.673 92 29.404.419 28.953.746 2.666 800.830 0,006356 5.090 
306 Colonial do Oeste Catarinense 86.796 405.589 83 2.282.622 20.877.033 1.939 1.248.649 0,006356 7.936 
307 Planalto de Canoinhas 12.372 57.813 12 860.202 802.389 83 86.075 0,006356 547 

Rio Grande do Sul 157.548 736.206 151 8.419.174 7.682.968 835 1.471.868 0,006356 9.355 

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) 67.788 316.766 65 2.921.893 2.605.127 297 551.737 0,006356 3.507 
**325 Colonial de Iraí (96,8%) 43.140 201.589 41 2.682.782 2.481.193 262 400.373 0,006356 2.545 
*326 Colonial de Erechim (73,0%) 37.176 173.720 36 2.255.222 2.081.502 221 461.970 0,006356 2.936 
*328 Passo Fundo (40,0%) 9.444 44.131 9 559.277 515.146 55 57.788 0,006356 367 
Total das folhas 858.414 4.009.762 816 76.132.838 91.123.076 9.014 6.885.895 0,006356 43.763 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(1) Obtido a partir da produção de ovos, tendo por base a produção anual de 214 ovos / galinha. 
(2) Obtido a partir da exigência média de um mensalista para 4.875 poedeiras. 
(3) Obtido da diferença entre venda + abate e/ou efetivo e o número de galinhas. 
(4) Obtido a partir da exigência média de um mensalista para 11.250 frangos. 
(5) Obtido a partir da relação 10,17 horas/ano/terminado e 200 jornadas de trabalho/ano. 
Fontes: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
             Sistemas de produção para avicultura (corte) circular 134 — EMATER – RJ. 
             Sistemas de produção para avicultura (postura) circular 98 — EMATER – RJ. 

Detalhamento dos custos de produção dos principais produtos agrícolas, 1982 — CEPA – SC. 
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TABELA 5.LXV 
Efetivos das principais espécies florestais plantadas, 1975 

Acácia-negra Bracatinga Eucalipto Pínus Pinheiro Quiri Outras Microrregiões 
homogêneas 

Total de árvores 
(1000 árvores) 

(1000 árvores) % (1000 árvores) % (1000 árvores) % (1000 árvores) % (1000 árvores) % (1000 árvores) % (1000 árvores) % 

São Paulo 199.331 - - - - 72.724 36,5 124.118 62,3 1.800 0,9 689 0,3 - - 

*260 (20,1%) 48.506 - - - - 16.538 34,1 31.342 64,6 481 1,0 145 0,3 - - 
*261 (42,2%) 69.609 - - - - 49.167 70,6 19.031 27,3 1.291 1,9 120 0,2 - - 
264 6.680 - - - - 156 2,3 6.465 96,8 9 0,1 50 0,8 - - 
265 74.436 - - - - 6.781 9,1 67.280 90,4 1 0,0 374 0,5 - - 
*266 (64,0%) 100 - - - - 82 82,0 - - 18 18,0 - - - - 

Paraná 772.477 - - 21.708 2,8 62.601 8,1 566.578 73,4 114.309 14,8 3.165 0,4 4.116 0,5 

268 85.199 - - 17.646 20,7 648 0,8 63.755 74,8 2.704 3,2 423 0,5 23 0,0 
269 11.868 - - 3 0,0 263 2,2 8.952 75,5 848 7,1 557 4,7 1.245 10,

5 
270 23 - - 2 8,7 1 4,3 7 30,5 3 13,0 10 43,5 - - 
271 4.113 - - 75 1,8 302 7,4 3.228 78,5 478 11,6 30 0,7 - - 
272 31.905 - - 71 0,2 1.084 3,4 26.515 83,1 3.606 11,3 66 0,2 563 1,8 
**273 (99,7%) 169.465 - - 1.807 1,1 40.288 23,8 106.303 62,7 20.970 12,4 32 0,0 65 0,0 
**274 (91,0%) 236.485 - - 158 0,1 6.895 2,9 190.372 80,5 39.030 16,5 30 0,0 0 0,0 
275 2.922 - - 4 0,1 26 0,9 2.052 70,2 761 26,1 69 2,4 10 0,3 
276 25.020 - - 1.534 6,1 888 3,6 16.286 65,1 6.103 24,4 198 0,8 11 0,0 
**277 (93,4%) 26.874 - - 10 0,0 7.996 29,8 16.722 62,2 1.794 6,7 352 1,3 0 0,0 
*284 (45,8%) 1.550 - - 1 0,0 347 22,4 882 56,9 141 9,1 175 11,3 4 0,3 
*285 (11,1%) 98 - - - - 50 51,0 - - 0 0 48 49,0 0 0,0 
*286 (80,5%) 8.882 - - - - 300 3,4 6.955 78,3 1.364 15,4 241 2,7 22 0,2 
287 6.241 - - - - 117 1,9 5.057 81,0 993 15,9 73 1,2 1 0,0 
288 34.455 - - 1 0,0 2.099 6,1 21.429 62,2 9.125 26,5 417 1,2 1.384 4,0 
289 10.807 - - 1 0,0 236 2,2 6.930 64,1 3.361 31,1 203 1,9 76 0,7 
290 72.388 - - 0 0,0 888 1,2 57.135 78,9 13.648 18,9 127 0,2 590 0,8 
291 44.182 - - 395 0,9 173 0,4 33.998 76,9 9.380 21,2 114 0,3 122 0,3 

Santa Catarina 330.347 216 0,1 1.817 0,5 12.948 3,9 284.297 86,1 28.838 8,7 2.231 0,7 0 0,0 

292 13.735 0 0,0 - - 2.621 19,1 9.751 71,0 92 0,6 1.271 9,3 - - 
293 164 - - - - 41 25,0 121 73,8 2 1,2 0 0,0 0 0,0 
294 5.359 0 0,0 2 0,0 1.091 20,3 3.883 72,5 288 5,4 95 1,8 - - 
295 762 0 0,0 13 1,7 125 16,4 590 77,4 24 3,2 10 1,3 - - 
296 4.409 1 0,0 214 4,8 192 4,4 3.107 70,5 889 20,2 6 0,1 - - 
**297 (92,5%) 13.492 7 0,0 - - 1.075 8,0 12.380 91,8 29 0,2 1 0,0 - - 
**298 (97,4%) 17.668 5 0,0 8 0,0 248 1,4 16.899 95,7 498 2,8 10 0,1 - - 
*303 (49,0%) 106.175 0 0,0 2 0,0 2.014 1,9 101.149 95,3 3.009 2,8 1 0,0 - - 
**304 (99,3%) 56.774 - - 14 0,0 1.113 2,0 50.691 89,3 4.769 8,4 187 0,3 - - 
305 51.680 0 0,0 1 0,0 2.286 4,4 40.976 79,3 8.263 16,0 154 0,3 - - 
306 12.404 3 0,0 - - 1.697 13,7 7.864 63,4 2.536 20,4 304 2,5 - - 
307 47.725 200 0,4 1.563 3,3 445 0,9 36.886 77,3 8.439 17,7 192 0,4 - - 

Rio Grande do 
Sul 

14.784 14 0,1 129 0,9 9.668 65,4 2.390 16,2 1.760 11,9 823 5,5 - - 

*324 (85,0%) 6.739 2 0,0 1 0,0 5.798 86,0 449 6,7 470 7,0 19 0,3 - - 
**325 (96,8%) 3.547 1 0,0 0 0,0 1.504 42,4 995 28,1 327 9,2 720 20,3 - - 
*326 (73,0%) 3.615 1 0,0 128 3,5 1.800 49,9 797 22,0 811 22,4 78 2,2 - - 
*328 (40,0%) 883 10 1,1 0 0,0 566 64,1 149 16,9 152 17,2 6 0,7 - - 

Total 1.316.939 230 0,0 23.654 1,8 157.941 12,0 977.383 74,3 146.707 11,1 6.908 0,5 4.116 0,3 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual de avaliação contido nestas folhas. 
(0) O dado existe mas não atinge a unidade adotada pela fonte. 
(-) O dado, segundo a fonte, não existe. 
Fonte:  Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
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TABELA 5.LXVI 
Especificações técnicas para silvicultura — Fase de formação —1o ao 4o ano (dia/homem/ha) 

Essência 
Florestal 

Preparo da área Preparo do solo Plantio e replantio Tratos culturais (1) 
Total - coeficiente 

técnico     
(d/H/ha) 

Coeficiente 
técnico 

(H/ano/km2) (2) 

 Total Diluído Total Diluído Total Diluído Total Diluído 

         

  

Eucalipto 15,9 4,0 13,0 3,3 5,5 1,4 54,3 13,6 22,3 11,1 
           
Pínus 15,9 4,0 13,0 3,3 4,9 1,2 53,3 13,3 21,8 10,9 

 
(1) Inclui combate às formigas, roçadas, conservação de estrada, aceiros, divisoras e coroamento. 
(2) 200 jornadas de trabalho/ano. 
Fonte: Perfis de agropecuária, 1975. 
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TABELA 5.LXVII 

Especificações técnicas para silvicultura — Fase de produção 

Corte total (m3) Corte final (m3) No de anos 
de diluição 

Rendimentos (d/H/ha) 

Eucalipto 
7o ano 14o ano 

Total 
avaliado 

sem corte 
final (m3) 21º ano 5º – 20º ano 

Média 
(m3/ha) 

Corte Picar Empilha-
mento 

Baldeação 

Total – 
Coeficiente 

técnico 
(d/H/ha) 

Coeficiente 
técnico 

(H/ano/km2 ) 
(1) 

 250 225 475 200 16 29,7 2,97 1,86 4,95 5,60 15,38 7,7 

Desbaste (m3)           

Pínus 
8o 11o 14o 17o 20o  25o ano 5o - 24o ano  Desbaste      

 100 115 102 92 90 499 250 20 25,0 1,67 1,56 0,92 4,31 8,46 4,2 
 
(1) 200 jornadas de trabalho / ano. 
Rendimentos utilizados: Eucalipto — corte (motosserra) 10 m3/dia; picar (motosserra) 16 m3/dia; empilhamento (manual-local) 6 m3/dia; baldeação 5,3 m3/dia. 
                                       Pínus      —- desbastes (motosserra) 15 m3/dia; picar (motosserra) 16 m3/dia; empilhamento (trator/manual) 27,3 m3/dia; baldeação 5,8 m3/dia. 
Fonte: Produção — Perfis de agropecuária, 1975. 
           Rendimentos — dados obtidos na Tupy Agroenergética, Joinville – SC e na Companhia Agroflorestal Monte Alegre, Agudos – SP. 
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TABELA 5.LXVIII 
Evolução do efetivo de pínus e eucalipto no período 1970-75, para efeito de aplicação dos coeficientes técnicos de formação e produção — Índice tecnológico para matas plantadas, 1975 

continua 1 

Eucalipto (árvores existentes) Pínus  (árvores existentes) 

1970 1975 1970 1975 Microrregiões 
homogêneas 

Total             
(1000 árvores) 

Total              
(1000 árvores) 

Até 5 anos  
% 

Coeficiente 
técnico (1) 

Mais de 5 anos  
% 

Coeficiente   
técnico (2) 

Coeficiente técnico 
ponderado 

Total             
(1000 árvores) 

Total             
(1000 árvores) 

Até 5 anos 
(%) 

São Paulo 22.050 72.724 69,7 11,1 30,3 7,7 10,07 29.617 124.118 76,1 

*260 (20,1%) 5.341 16.538 67,7 11,1 32,3 7,7 10,00 15.596 31.342 50,2 
*261 (42,2%) 14.835 49.167 69,8 11,1 30,2 7,7 10,07 905 19.031 95,2 
264 923 156 0,0 11,1 100,0 7,7 7,70 1.814 6.465 71,9 
265 487 6.781 92,8 11,1 7,2 7,7 10,85 11.251 67.280 83,3 
*266 (64,0%) 464 82 0,0 11,1 10,0 7,7 7,70 51 - 0,0 

Paraná 28.369 62.601 54,7 11,1 45,3 7,7 9,56 181.462 566.578 68,0 

268 1.350 648 0,0 11,1 100,0 7,7 7,70 3.996 63.755 93,7 
269 95 263 63,9 11,1 36,1 7,7 9,87 525 8.952 94,1 
270 1 1 0,0 11,1 100,0 7,7 7,70 - 7 100,0 
271 60 302 80,1 11,1 19,9 7,7 10,42 271 3.228 91,6 
272 608 1.084 43,9 11,1 56,1 7,7 9,19 16.767 26.515 36,8 
**273 (99,7%) 21.440 40.288 46,8 11,1 53,2 7,7 9,29 46.690 106.303 56,1 
**274 (91,0%) 1.236 6.895 82,1 11,1 17,9 7,7 10,49 32.470 190.372 82,9 
275 21 26 19,2 11,1 80,8 7,7 8,35 2.356 2.052 0,0 
276 172 888 80,6 11,1 19,4 7,7 10,44 9.913 16.286 39,1 
**277 (93,4%) 1.089 7.996 86,4 11,1 13,6 7,7 10,64 4.312 16.722 74,2 
*284 (45,8%) 304 347 12,4 11,1 87,6 7,7 6,75 1.264 882 0,0 
*285 (11,1%) - 50 100,0 11,1 - 7,7 11,10 - - - 
*286 (80,5%) 300 300 0,0 11,1 100,0 7,7 7,70 1.469 6.955 78,9 
287 46 117 60,7 11,1 39,3 7,7 9,76 3.251 5.057 35,7 
288 341 2.099 83,8 11,1 16,2 7,7 10,55 16.684 21.429 22,1 
289 76 236 67,8 11,1 32,2 7,7 10,01 8.251 6.930 0,0 
290 1.156 888 0,0 11,1 100,0 7,7 7,70 26.745 57.135 53,2 
291 74 173 57,2 11,1 42,8 7,7 9,64 6.498 33.998 80,9 
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TABELA 5.LXVIII 
Evolução do efetivo de pínus e eucalipto no período 1970-75, para efeito de aplicação dos coeficientes técnicos de formação e produção — Índice tecnológico para matas plantadas, 1975 

continua 2 

Pínus  (árvores existentes) 

1975 Microrregiões 
homogêneas 

Coeficiente 
técnico (1) 

Mais de 5 anos 
(%) 

Coeficiente 
técnico (2) 

Coeficiente técnico 
ponderado 

Total de espécies 
plantadas    

(1000 árvores) 

Eucalipto + 
Acácia-negra + 
Bracatinga + 

Quiri + Outras 
(%) 

Pínus + Pinheiro 
(%) 

Índice 
tecnológico 
(ponderado)      
(H/ano/km2) 

São Paulo 10,9 23,9 4,2 9,30 199.331 36,9 63,1 9,6 

*260 (20,1%) 10,9 49,8 4,2 7,56 48.506 34,4 65,6 8,4 
*261 (42,2%) 10,9 4,8 4,2 10,58 69.609 70,9 29,1 10,2 
264 10,9 28,1 4,2 9,02 6.680 3,1 96,9 9,0 
265 10,9 16,7 4,2 9,78 74.436 9,7 90,3 9,9 
*266 (64,0%) 10,9 0,0 4,2 - 100 82,0 18,0 7,1 

Paraná 10,9 32,0 4,2 8,76 772.477 11,9 88,1 8,9 

268 10,9 6,3 4,2 10,48 85.199 22,0 78,0 9,9 
269 10,9 5,9 4,2 10,50 11.868 17,5 82,5 10,4 
270 10,9 0,0 4,2 10,90 23 56,6 43,4 9,1 
271 10,9 8,4 4,2 10,34 4.113 9,9 90,1 10,3 
272 10,9 63,2 4,2 6,67 31.905 5,6 94,4 6,8 
**273 (99,7%) 10,9 43,9 4,2 7,96 169.465 24,9 75,1 8,3 
**274 (91,0%) 10,9 17,1 4,2 9,75 236.485 3,0 97,0 9,8 
275 10,9 100,0 4,2 4,20 2.922 3,8 96,2 4,4 
276 10,9 60,9 4,2 6,82 25.020 10,5 89,5 7,2 
**277 (93,4%) 10,9 25,8 4,2 9,17 26.874 31,1 68,9 9,6 
*284 (45,8%) 10,9 100,0 4,2 4,20 1.550 34,0 66,0 5,1 
*285 (11,1%) 10,9 - 4,2 - 98 100,0 - 11,1 
*286 (80,5%) 10,9 21,1 4,2 9,49 8.882 6,3 93,7 9,4 
287 10,9 64,3 4,2 6,59 6.241 3,1 96,9 6,7 
288 10,9 77,9 4,2 5,68 34.455 11,3 88,7 6,2 
289 10,9 100,0 4,2 4,20 10.807 4,8 95,2 4,5 
290 10,9 46,8 4,2 7,76 72.388 2,2 97,8 7,8 
291 10,9 19,1 4,2 9,62 44.182 1,8 98,2 9,6 
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TABELA 5.LXVIII 
Evolução do efetivo de pínus e eucalipto no período 1970-75, para efeito de aplicação dos coeficientes técnicos de formação e produção — Índice tecnológico para matas plantadas, 1975 

continua 1 

Eucalipto (árvores existentes) Pínus  (árvores existentes) 

1970 1975 1970 1975 Microrregiões 
homogêneas 

Total             
(1000 árvores) 

Total              
(1000 árvores) 

Até 5 anos  
% 

Coeficiente 
técnico (1) 

Mais de 5 anos  
% 

Coeficiente   
técnico (2) 

Coeficiente técnico 
ponderado 

Total             
(1000 árvores) 

Total             
(1000 árvores) 

Até 5 anos 
(%) 

Santa Catarina 7.663 12.948 40,8 11,1 59,2 7,7 9,09 127.400 284.297 55,2 

292 47 2.621 98,2 11,1 1,8 7,7 11,04 3.673 9.751 62,3 
293 22 41 46,3 11,1 53,7 7,7 9,27 158 121 0,0 
294 656 1.091 39,9 11,1 60,1 7,7 9,06 2.001 3.883 48,5 
295 20 125 84,0 11,1 16,0 7,7 10,56 151 590 74,4 
296 56 192 70,8 11,1 29,2 7,7 10,11 2.064 3.107 33,6 
** 297 (92,5%) 515 1.075 52,1 11,1 47,9 7,7 9,47 3.677 12.380 70,3 
** 298 (97,4%) 51 248 79,4 11,1 20,6 7,7 10,40 1.320 16.899 92,2 
* 303 (49,0%) 1.827 2.014 9,3 11,1 90,7 7,7 8,02 36.461 (3) 101.149 (3) 64,0 
** 304 (99,3%) 87 1.113 92,2 11,1 7,8 7,7 10,83 27.110 50.691 46,5 
305 3.128 2.286 0,0 11,1 100,0 7,7 7,70 15.255 40.976 62,7 
306 942 1.697 44,5 11,1 55,5 7,7 9,21 5.468 7.864 30,5 
307 312 445 29,9 11,1 70,1 7,7 8,72 30.062 36.886 18,5 

Rio Grande do Sul 6.684 9.668 30,9 11,1 69,1 7,7 8,75 3.229 2.390 0,0 

* 324 (85,0%) 4.403 5.798 24,1 11,1 75,9 7,7 8,52 393 449 12,5 
** 325 (96,8%) 620 1.504 58,8 11,1 41,2 7,7 9,70 1.632 995 0,0 
* 326 (73,0%) 1.467 1.800 18,5 11,1 81,5 7,7 8,33 1.112 797 0,0 
* 328 (40,0%) 194 566 65,4 11,1 34,6 7,7 9,92 92 149 38,3 
Total 64.766 157.941 59,0 11,1 41,0 7,7 9,71 341.708 1.027.903 66,8 
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TABELA 5.LXVIII 
Evolução do efetivo de pínus e eucalipto no período 1970-75, para efeito de aplicação dos coeficientes técnicos de formação e produção — Índice tecnológico para matas plantadas, 1975 

continua 2 

Pínus  (árvores existentes) 

1975 Microrregiões 
homogêneas 

Coeficiente 
técnico (1) 

Mais de 5 anos 
(%) 

Coeficiente 
técnico (2) 

Coeficiente técnico 
ponderado 

Total de espécies 
plantadas    

(1000 árvores) 

Eucalipto + 
Acácia-negra + 
Bracatinga + 

Quiri + Outras 
(%) 

Pínus + Pinheiro 
(%) 

Índice 
tecnológico 
(ponderado)      
(H/ano/km2) 

Santa Catarina 10,9 44,8 4,2 7,90 330.347 5,2 94,8 8,0 

292 10,9 37,7 4,2 8,37 13.735 28,3 71,7 9,1 
293 10,9 100,0 4,2 4,20 164 25,0 75,0 5,5 
294 10,9 51,5 4,2 7,45 5.359 22,2 77,8 7,8 
295 10,9 25,6 4,2 9,18 762 19,4 80,6 9,4 
296 10,9 66,4 4,2 6,45 4.409 9,4 90,6 6,8 
**297 (92,5%) 10,9 29,7 4,2 8,91 13.492 8,0 92,0 9,0 
**298 (97,4%) 10,9 7,8 4,2 10,38 17.668 1,5 98,5 10,4 
*303 (49,0%) 10,9 36,0 4,2 8,49 106.175 1,9 98,1 8,5 
**304 (99,3%) 10,9 53,5 4,2 7,32 56.774 2,3 97,7 7,4 
305 10,9 37,3 4,2 8,40 51.680 4,7 95,3 8,4 
306 10,9 69,5 4,2 6,24 12.404 16,2 83,8 6,7 
307 10,9 81,5 4,2 5,44 47.725 5,0 95,0 5,6 

Rio Grande do Sul 10,9 100,0 4,2 4,20 14.784 71,9 28,1 7,5 

*324 (85,0%) 10,9 87,5 4,2 5,04 6.739 86,4 13,6 8,0 
**325 (96,8%) 10,9 100,0 4,2 4,20 3.547 62,7 37,3 7,6 
*326 (73,0%) 10,9 100,0 4,2 4,20 3.615 55,5 44,5 6,5 
*328 (40,0%) 10,9 61,7 4,2 6,77 883 65,9 34,1 8,8 
Total 10,9 33,2 4,2 8,68 1.316.939 14,6 85,4 8,8 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(1) Fase de formação. 
(2) Fase de produção 
(3) Para o município de Lages (microrregião 303) foram avaliados 90% do pínus devido a grande concentração desta espécie no atual município de Otacílio Costa, distrito de Lages, em 1975. 
Fonte: Censos Agropecuários do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, 1975. 

  Tabelas 5.LXVI e 5.LXVII 
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TABELA 5.LXIX 
Especificações técnicas para retirada de lenha e madeira em matas naturais 

Demanda de mão-de-obra (hora/homem/m3) 
Produto 
extrativo Roçada Desmatamento Picar 

Baldeação  
(boi) 

Carregamento 
p/ transporte Total 

Total                       
dia/homem/m3             

(1) 

Total      
m3/homem/dia 

Total   
m3/homem/ano       

(2) 

          
Lenha 0,4 0,2 0,5 1,5 0,5 3,1 0,3875 2,5806 516,2 

Madeira 0,4 0,2 - 1,5 0,5 2,6 0,3250 3,0769 615,4 

 
(1) 8 horas de trabalho / dia 
(2) 200 jornadas de trabalho / ano 
Dados obtidos: Tupy Agroenergética, Joinville – SC. 
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TABELA 5.LXX 
Produção extrativa das matas naturais — Requerimento de mão-de-obra, 1975 

Requerimento de mão-de-obra 
Microrregiões 
homogêneas 

Lenha p/carvão (1) 
(m3) 

Lenha      
(m3) 

Subtotal          
Lenha em geral 

(m3) 

Madeira   
(m3) 

Total geral 
(m3) 

Lenha em geral  
(%) 

Madeira    
(%) Lenha em geral (2) Madeira (3) Total 

São Paulo 82.556      429.800   512.356    120.350     632.706   81,0 19,0 992 195 1,187 

*260 (20,1%)   8.850      125.000   133.850           750     134.600   99,4   0,6 259 1 260 
*261 (42,2%) 36.686        71.800   108.486      96.600     205.086   52,9 47,1 210 157 367 
264     140        65.000     65.140 -       65.140 100,0 - 126 - 126 
265 30.910      157.000   187.910      21.000     208.910   89,9 10,1 364 34 398 
*266 (64,0%)   5.970       11.000     16.970        2.000       18.970   89,5 10,5 33 3 36 

Paraná -   5.208.300 5.208.300 4.963.600 10.171.900  51,2 48,8 10.090 8.062 18.152 

268 -    471.000    471.000      19.000      490.000   96,1   3,9 912 31 943 
269 -      73.000     73.000        8.000       81.000   90,1   9,9 141 13 154 
270 -      73.000     73.000 -       73.000 100,0 - 141 - 141 
271 -    146.000   146.000        5.000     151.000   96,7   3,3 283 8 291 
272 -    231.000    231.000      18.000     249.000   92,8   7,2 448 29 477 
**273 (99,7%) -     497.000   497.000        5.000     502.000 99,0 1,0 963 8 971 
**274 (91,0%) -       97.000     97.000        2.000       99.000 98,0 2,0 188 3 191 
275 -    143.000   143.000      26.000     169.000 84,6 15,4 277 42 319 
276 -    432.000   432.000      69.000 501.000 86,2 13,8 837 112 949 
**277 (93,4%) -    266.000   266.000      13.000 279.000 95,3 4,7 515 21 536 
*284 (45,8%) -        6.600      6.600     14.000 20.600 32,0 68,0 13 22 35 
*285 (11,1%) -           500          500    14.900 15.400 3,.2 96,8 1 24 25 
*286 (80,5%) -    215.200   215.200     96.700 311.900 69,0 31,0 417 157 574 
287 -    401.000   401.000     96.000 497.000 80,7 19,3 777 156 933 
288 -    475.000    475.000    271.000 746.000 63,7 36,3 920 440 1.360 
289 - 1.001.000 1.001.000   309.000 1.310.000 76,4 23,6 1.939 502 2.441 
290 -     356.000    356.000 3.661.000 4.017.000 8,9 91,1 690 5.948 6.638 
291 -     324.000    324.000    336.000 660.000 49,1 50,9 628 546 1.174 

Santa Catarina 131.970 4.463.700 4.595.670  1.564.250 6.159.920 74,6 25,4 8.903 2.542 11.445 

292   15.790     227.000     242.790     253.000     495.790 49,0 51,0   470 411      881 
293    1.010       97.000       98.010         7.000     105.010 93,3   6,7   190 11     201 
294  64.410     572.000     636.410      145.000     781.410 81,4 18,6 1.233 236  1.469 
295       190     139.000     139.190       15.000     154.190 90,3   9,7   270 24     294 
296    1.470     468.000     469.470       27.000     496.470 94,6   5,4   909 44     953 
**297 (92,5%)    1.520     229.000     230.520       43.000      273.520 84,3 15,7   447 70     517 
**298 (97,4%)       450     417.000      417.450       41.000      458.450 91,1   8,9   809 67     876 
*303 (49,0%) 0     142.700     142.700       47.250      189.950 75,1 24,9   276 77     353 
**304 (99,3%)       410     420.000     420.410     217.000      637.410 66,0 44,0   814 353  1.167 
305    3.200     710.000      713.200     146.000      859.200 83,0 17,0 1.382 237  1.619 
306        970     260.000      260.970     123.000     383.970 68,0 32,0    506 200     706 
307    42.550     782.000      824.550     500.000 1.324.550 62,3 37,7 1.597 812   2.409 

Rio Grande do Sul      2.985 1.901.500   1.904.485       82.250 1.986.735 95,9   4,1 3.689 133   3.822 

*324 (85,0%)     2.180      538.300      540.480         8.650     549.130 98,4   1,6 1.047 14   1.061 
**325 (96,8%)          70      624.000      624.070       18.000     642.070 97,2   2,8 1.209 29   1.238 
*326 (73,0%)        510      609.600      610.110       52.400     662.510 92,1   7,9 1.182 85   1.267 
*328 (40,0%)        225      129.600      129.825         3.200     133.025 97,6   2,4    251 5     256 
Total 217.511 12.003.300 12.220.811 6.730.450 18.951.261 64,5 35,5 23.674 10.932 34.606 

 
(*)  Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(**) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo, porém analisadas em nível de 100%, e percentual contido nestas folhas. 
(1) 1 t de carvão equivalente a 10 m3 de lenha. 
(2) Produção de lenha em geral (m3)/516,2 m3/H/ano. 
(3) Produção de madeira (m3)/615,4 m3/H/ano. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
           Tabela LXIX. 
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TABELA 5.LXXI 
Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1975 

continua 1 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastagens plantadas 

Microrregiões homogêneas Área 
recenseada 

(km2) 

Índice 
tecnológico       
(H/ano/km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra 

Área 
recenseada 

(km2) 

Índice 
tecnológico       
(H/ano/km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra 

Área 
recenseada 

(km2) 

Índice 
tecnológico 
(H/ano/km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra 

São Paulo 1.263 17,7 22.362 559 40,7 22.740 573 1,5 879 

*260 Campos de Itapetininga (20,1%) 383 8,3 3.179 7 27,7 190 315 1,3 410 
*261 Paranapiacaba (42,2%) 319 24,5 7.816 21 61,7 1.296 101 2,2 222 
264 Apiaí 329 24,1 7.929 8 29,1 233 27 2,0 54 
265 Baixada do Ribeira 209 12,7 2.654 387 39,9 15.441 126 1,5 189 
*266 Baixada Santista (64,0%) 23 34,1 784 136 41,0 5.576 4 1,1 4 

Paraná 32.104 10,0 321.085 2.745 28,2 77.336 10.087 2,8 28.146 

268 Curitiba 740 20,0 14.800 101 44,6 4.505 62 4,9 304 
269 Litoral Paranaense 56 18,7 1.047 854 29,9 25.535 25 2,6 65 
270 Alto Ribeira 210 15,2 3.192 31 11,3 350 69 1,6 110 
271 Alto Rio Negro Paranaense 261 22,4 5.846 1 33,5 34 3 4,8 14 
272 Campos de Lapa 626 11,2 7.011 5 29,7 149 124 2,2 273 
*273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) 1.312 4,5 5.904 8 36,5 292 639 1,5 959 
*274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) 463 5,5 2.547 7 19,0 133 551 0,7 386 
275 São Mateus do Sul 345 16,5 5.693 2 22,5 45 7 6,2 43 
276 Colonial de Irati 1.224 15,6 19.094 6 39,3 236 115 4,2 483 
*277 Alto Ivaí (93,4%) 1.179 12,5 14.738 4 39,5 158 355 1,4 497 
*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%) 1.105 14,7 16.244 377 28,0 10.556 820 1,9 1.558 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) 413 19,2 7.930 138 28,9 3.988 412 2,4 989 
*286 Campo Mourão (80,5%) 3.709 9,4 34.865 431 25,1 10.818 1.426 1,8 2.567 
287 Pitanga 1.752 14,4 25.229 15 19,5 293 988 1,2 1.186 
288 Extremo Oeste Paranaense 10.173 6,9 70.194 704 26,2 18.445 2.326 4,6 10.700 
289 Sudoeste Paranaense 5.270 11,9 62.713 40 25,5 1.020 940 6,4 6.016 
290 Campos de Guarapuava 2.321 6,0 13.926 7 17,9 125 870 1,6 1.392 
291 Médio Iguaçu 945 10,7 10.112 14 46,7 654 355 1,7 604 
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TABELA 5.LXXI 
Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1975 

continua 2 
Pastagens naturais Matas plantadas Matas naturais 

Microrregiões homogêneas Área 
recenseada 

(km2) 

Índice 
tecnológico 
(H/ano/km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra 

Área 
recenseada 

(km2) 

Índice 
tecnológico 
(H/ano/km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra 

Área 
recenseada 

(km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra (1) 

Terras produtivas 
não utilizadas e em 

descanso (área 
recenseada) (km2) 

São Paulo 1.490 0,5 713 946 9,5 9.012 3.273 1.187 2.298 

*260 Campos de Itapetininga (20,1%) 327 0,4 131 282 8,4 2.369 156 260 191 
*261 Paranapiacaba (42,2%) 271 0,6 163 315 10,2 3.213 664 367 457 
264 Apiaí 357 0,6 214 25 9,0 225 526 126 439 
265 Baixada do Ribeira 444 0,4 178 323 9,9 3.198 1.707 398 1.091 
*266 Baixada Santista (64,0%) 91 0,3 27 1 7,1 7 220 36 120 

Paraná 13.560 0,7 9.198 3.630 8,6 31.200 16.937 18.152 16.347 

268 Curitiba 799 1,4 1.119 299 9,9 2.960 494 943 806 
269 Litoral Paranaense 61 0,8 49 56 10,4 582 879 154 301 
270 Alto Ribeira 336 0,5 168 0 9,1 0 256 141 645 
271 Alto Rio Negro Paranaense 196 1,4 274 19 10,3 196 213 291 201 
272 Campos de Lapa 1.010 0,6 606 199 6,8 1.353 563 477 568 
*273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) 2.671 0,4 1.068 861 8,3 7.146 1.819 971 1.175 
*274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) 775 0,2 155 909 9,8 8.908 387 191 366 
275 São Mateus do Sul 233 1,8 419 14 4,4 62 512 319 355 
276 Colonial de Irati 612 1,2 734 109 7,2 785 1.121 949 1.395 
*277 Alto Ivaí (93,4%) 577 0,4 231 135 9,6 1.296 690 536 1.453 
*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%) 175 0,5 88 11 5,1 56 158 35 172 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) 160 0,7 112 1 11,1 11 33 25 19 
*286 Campo Mourão (80,5%) 681 0,5 341 64 9,4 602 808 574 727 
287 Pitanga 368 0,4 147 48 6,7 322 460 933 1.531 
288 Extremo Oeste Paranaense 344 1,3 447 130 6,2 806 1.709 1.360 1.315 
289 Sudoeste Paranaense 737 1,8 1.327 88 4,5 396 1.148 2.441 1.438 
290 Campos de Guarapuava 1.715 0,5 858 487 7,8 3.799 3.306 6.638 2.694 
291 Médio Iguaçu 2.110 0,5 1.055 200 9,6 1.920 2.381 1.174 1.186 

          



 909

TABELA 5.LXXI 
Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1975 

continua 3 

Microrregiões homogêneas 

Terras 
inaproveitáveis 

(área recenseada) 
(km2) 

Diferença entre 
área terrestre 

microrregional e o 
total da área 
recenseada      

(km2) 

Área         
microrregional        

total                  
(km2) 

Requerimento de 
mão-de-obra para a 

suinocultura         
(1) 

Requerimento de 
mão-de-obra para a 

avicultura             
(1) 

Requerimento total 
de mão-de-obra 

Índice tecnológico 
da estrutura atual 

(2)          
(H/ano/km2) 

São Paulo 868 10.723 21.993 389 99 57.381 3,6 

*260 Campos de Itapetininga (20,1%) 164 292 2.117 101 15 6.659 4,0 
*261 Paranapiacaba (42,2%) 141 933 3.222 93 34 13.204 6,6 
264 Apiaí 171 2.547 4.429 119 13 8.913 2,7 
265 Baixada do Ribeira 307 5.518 10.112 52 33 22.143 3,1 
*266 Baixada Santista (64,0%) 85 1.433 2.113 24 4 6.462 3,8 

Paraná 6.014 35.745 137.169 18.334 2.642 506.093 5,0 

268 Curitiba 263 4.768 8.332 438 426 25.495 3,6 
269 Litoral Paranaense 105 3.264 5.601 14 24 27.470 6,3 
270 Alto Ribeira 94 1.868 3.509 172 17 4.150 1,6 
271 Alto Rio Negro Paranaense 50 764 1.708 149 19 6.823 5,3 
272 Campos de Lapa 218 1.589 4.902 188 74 10.131 2,7 
*273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) 881 2.631 11.997 1.987 517 18.844 2,2 
*274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) 207 38 3.703 202 58 12.580 4,5 
275 São Mateus do Sul 110 1.190 2.768 216 27 6.824 3,6 
276 Colonial de Irati 380 2.612 7.574 577 50 22.908 4,7 
*277 Alto Ivaí (93,4%) 357 1.803 6.553 565 59 18.080 4,3 
*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%) 156 650 3.624 450 72 29.059 9,3 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) 46 404 1.626 72 15 13.142 8,6 
*286 Campo Mourão (80,5%) 353 1.297 9.496 562 118 50.447 6,6 
287 Pitanga 258 776 6.196 941 57 29.108 7,1 
288 Extremo Oeste Paranaense 782 3.978 21.461 4.935 505 107.392 6,0 
289 Sudoeste Paranaense 739 930 11.330 5.072 452 79.437 9,6 
290 Campos de Guarapuava 584 3.839 15.823 1.308 80 28.126 2,3 
291 Médio Iguaçu 431 3.344 10.966 486 72 16.077 2,1 
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TABELA 5.LXXI 
Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1975 

continua 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastagens plantadas 

Microrregiões homogêneas Área 
recenseada 

(km2) 

Índice 
tecnológico       
(H/ano/km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra 

Área 
recenseada 

(km2) 

Índice 
tecnológico       
(H/ano/km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra 

Área 
recenseada 

(km2) 

Índice 
tecnológico 
(H/ano/km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra 

Santa Catarina 12.237 18,3 223.677 303 32,8 9.934 3.616 4,8 17.450 

292 Colonial de Joinville 269 18,5 4.977 70 32,0 2.240 19 17,2 327 
293 Litoral de Itajaí 92 23,1 2.125 9 23,8 214 12 10,0 120 
294 Colonial de Blumenau 549 26,6 14.603 31 22,6 701 68 14,0 952 
295 Colonial do Itajaí do Norte 213 35,7 7.604 1 17,0 17 123 7,6 935 
296 Colonial do Alto Itajaí 780 32,5 25.350 6 26,0 156 178 9,0 1.602 
* 297  Florianópolis  (92,5%) 156 27,5 4.290 24 22,9 550 17 8,6 146 
**298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) 336 34,3 11.525 12 24,9 299 164 4,6 754 
*303  Campos de Lages (49,0%) 167 22,8 3.808 3 41,3 124 120 1,2 144 
**304 Campos de Curitibanos (99,3%) 971 9,7 9.419 15 40,5 608 874 1,5 1.311 
305 Colonial do Rio do Peixe 2.312 14,5 33.524 83 44,2 3.669 695 4,4 3.058 
306 Colonial do Oeste Catarinense 5.225 16,8 87.780 30 26,4 792 974 7,4 7.208 
307 Planalto de Canoinhas 1.167 16,0 18.672 19 29,7 564 372 2,4 893 

Rio Grande do Sul 13.764 9,4 128.943 240 31,4 7.540 798 9,4 7.470 

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) 4.192 9,8 41.082 64 30,0 1.920 87 22,6 1.966 
**325 Colonial de Iraí (96,8%) 3.949 10,9 43.044 67 27,2 1.822 126 14,5 1.827 
*326  Colonial de Erechim (73,0%) 3.752 10,0 37.520 91 37,6 3.422 469 6,9 3.236 
*328  Passo Fundo (40,0%) 1.871 3,9 7.297 18 20,9 376 116 3,8 441 

Total  59.368 11,7 696.067 3.847 30,6 117.550 15.074 3,6 53.945 
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TABELA 5.LXXI 
Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1975 

continua 

Pastagens naturais Matas plantadas Matas naturais 

Microrregiões homogêneas Área 
recenseada 

(km2) 

Índice 
tecnológico 
(H/ano/km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra 

Área 
recenseada 

(km2) 

Índice 
tecnológico 
(H/ano/km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra 

Área 
recenseada 

(km2) 

Requerimento 
de mão-de-

obra (1) 

Terras produtivas 
não utilizadas e em 

descanso (área 
recenseada) (km2) 

Santa Catarina 14.748 1,1 15.378 1.675 7,8 13.055 12.104 11.445 8.317 

292 Colonial de Joinville 224 4,9 1.098 67 9,1 610 493 881 274 
293 Litoral de Itajaí 122 2,8 342 2 5,5 11 125 201 55 
294 Colonial de Blumenau 523 4,0 2.092 27 7,8 211 981 1.469 745 
295 Colonial do Itajaí do Norte 102 2,2 224 4 9,4 38 321 294 249 
296 Colonial do Alto Itajaí 578 2,6 1.503 27 6,8 184 701 953 708 
* 297 Florianópolis  (92,5%) 232 2,5 580 38 9,0 342 181 517 224 
**298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) 586 1,3 762 69 10,4 718 654 876 818 
*303 Campos de Lages (49,0%) 3.233 0,3 970 524 8,5 4.454 1.007 353 89 
**304 Campos de Curitibanos (99,3%) 3.670 0,4 1.468 314 7,4 2.324 2.137 1.167 949 
305 Colonial do Rio do Peixe 2.424 1,3 3.151 255 8,4 2.142 1.564 1.619 1.698 
306 Colonial do Oeste Catarinense 750 2,1 1.575 65 6,7 436 2.187 706 1.229 
307 Planalto de Canoinhas 2.304 0,7 1.613 283 5,6 1.585 1.753 2.409 1.279 

Rio Grande do Sul 2.782 3,5 9.796 92 7,5 686 2.435 3.822 1.626 

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) 678 6,5 4.407 33 8,0 264 806 1.061 205 
**325 Colonial de Iraí (96,8%) 660 4,2 2.772 22 7,6 167 724 1.238 352 
*326 Colonial de Erechim (73,0%) 1.143 2,0 2.286 31 6,5 202 685 1.267 995 
*328 Passo Fundo (40,0%) 301 1,1 331 6 8,8 53 220 256 74 

Total  32.580 1,1 35.085 6.343 8,5 53.953 34.749 34.606 28.588 
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TABELA 5.LXXI 
Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra atuais, 1975 

 

Microrregiões homogêneas 

Terras 
inaproveitáveis 

(área recenseada) 
(km2) 

Diferença entre 
área terrestre 

microrregional e o 
total da área 
recenseada      

(km2) 

Área         
microrregional        

total                  
(km2) 

Requerimento de 
mão-de-obra para a 

suinocultura         
(1) 

Requerimento de 
mão-de-obra para a 

avicultura             
(1) 

Requerimento total 
de mão-de-obra 

Índice tecnológico 
da estrutura atual 

(2)          
(H/ano/km2) 

Santa Catarina 3.427 22.212 78.639 15.750 5.438 312.127 5,5 

292 Colonial de Joinville 115 2.638 4.169 213 109 10.455 2,9 
293 Litoral de Itajaí 34 631 1.082 25 34 3.072 3,3 
294 Colonial de Blumenau 339 2.349 5.612 508 215 20.751 5,4 
295 Colonial do Itajaí do Norte 130 844 1.987 169 32 9.313 7,0 
296 Colonial do Alto Itajaí 225 1.172 4.375 458 93 30.299 10,7 
* 297 Florianópolis  (92,5%) 63 1.536 2.471 41 130 6.596 3,0 
**298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) 235 1.620 4.494 207 40 15.181 5,1 
*303 Campos de Lages (49,0%) 137 1.043 6.323 94 14 9.961 1,9 
**304 Campos de Curitibanos (99,3%) 428 1.555 10.913 462 83 16.842 2,1 
305 Colonial do Rio do Peixe 581 2.315 11.927 5.090 2.666 54.919 6,6 
306 Colonial do Oeste Catarinense 734 2.796 13.990 7.936 1.939 108.372 11,0 
307 Planalto de Canoinhas 406 3.713 11.296 547 83 26.366 3,1 

Rio Grande do Sul 1.486 2.755 25.978 9.355 835 168.447 8,1 

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) 377 441 6.883 3.507 297 54.504 9,7 
**325 Colonial de Iraí (96,8%) 446 730 7.076 2.545 262 53.677 9,5 
*326 Colonial de Erechim (73,0%) 537 1.352 9.055 2.936 221 51.090 7,3 
*328 Passo Fundo (40,0%) 126 232 2.964 367 55 9.176 3,5 
        

Total  11.795 71.435 263.779 43.828 9.014 1.044.048 5,4 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(1) Requerimento de mão-de-obra obtido diretamente. 
(2) Relação entre o requerimento total de mão-de-obra, excluído o requerimento para matas naturais, e a área total, excluídas as áreas de matas naturais, de terras produtivas não utilizadas e em 

descanso e terras inaproveitáveis. 
Fonte: Censos Agropecuários de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 1975. 
           Tabelas 5.LI, 5.LIV, 5.LXIII, 5.LXVIII, 5.LXX e 5.LXIV. 
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As unidades das subclasses Agriter-por-relevo e por-
relevo/solo, dependendo das características climáticas existentes 
nas manchas, como excedentes hídricos pouco acentuados, e das 
limitações de solo referentes à textura, estrutura e profundidade, 
foram remanejadas para o uso com culturas temporárias. 
Permaneceram dentro da faixa modal, para uso com culturas 
permanentes, as unidades que possuíam, no mínimo, solos 
moderadamente profundos. Foram selecionadas para uso com 
pastagens plantadas, em aparente situação de subutilização, as 
unidades em que se apresentaram solos com limitações de 
profundidade e que ao mesmo tempo fossem mais suscetíveis à 
erosão. 

As unidades da Subclasse Mesater-por-relevo, via de regra, 
foram designadas para pastagens plantadas. Em alguns casos, 
compreendendo solos mais férteis e com profundidade genérica 
superior a 80 cm, foram selecionadas para culturas permanentes. 

A Subclasse Mesater-por-solo, por sua vez, teve uso potencial 
variável segundo as características do solo. Ora o uso foi indicado 
para lavouras temporárias, como é o caso da unidade de 
mapeamento de solos HGPd1 (vide 3 – Pedologia), ora para 
pastagens naturais, quando a vegetação natural era condizente, e 
mesmo para conservação da natureza, quando compreendia solos 
de textura arenosa ou de pouca profundidade. 

A Subclasse Agroster-por-relevo, cujo uso modal é 
recomendado para pastagens naturais, nas folhas analisadas, não 
coincide com as áreas de campos nativos (vide 4 – Vegetação). A 
maior parte de suas unidades de capacidade de uso foram 
reservadas à conservação da natureza devido às limitações de 
solo, que não comportariam uso com pastagens plantadas. 
Algumas unidades, cujos solos apresentaram melhor capacidade 
química e, não tendo limitações de textura e estrutura, foram 
escolhidas para pastagens plantadas, situando-se, portanto, além 

do uso modal (sobreutilização). Em raros casos em que o perfil 
representativo da unidade apresenta profundidade superior a 165 
cm, a forma de uso indicada foi a silvicultura (subutilização). 

As unidades da Subclasse Agroster-por-solo, caracterizadas 
pelo Podzol e vinculadas geograficamente ao litoral, também 
foram reservadas à conservação da natureza, devido à reduzida 
capacidade  natural de seus solos. 

Quanto às unidades da Classe Silvater, sem exceção, foram 
lançadas para conservação, em face da pequena profundidade 
registrada nos perfis dos solos correspondentes. Desta forma, do 
ponto de vista potencial, áreas significativas não receberam 
contabilização de mão-de-obra. 

Deve-se salientar que, apesar dos perfis de solos utilizados 
referirem-se apenas aos solos dominantes de cada unidade de 
mapeamento, para a avaliação da capacidade de uso, embora de 
maneira subjetiva, também foram considerados os solos 
subdominantes, para que o uso preconizado fosse o mais 
representativo possível do conjunto mapeado. 

Por outro lado, no tocante às declividades, deve-se também 
considerar a escala de mapeamento 1:1 000 000, que impõe 
muitas generalizações (Tab. 5.LXXII e Fig. 5.30). Originalmente, 
as classes de declividade são obtidas a partir da confrontação da 
interpretação da imagem de radar, na escala de 1:250 000, com 
as cartas topográficas, disponíveis nas escalas 1:50 000 e 1:100 
000, e as observações de campo. Assim, muitas áreas 
francamente utilizáveis, devido à escala, podem estar englobadas 
na Classe Silvater-por-relevo, toda ela destinada à conservação 
da natureza. Às áreas propostas para conservação foram 
somadas as áreas de preservação oficial, embora muitas delas, 
ou partes significativas, já se encontrassem incluídas nestas 
últimas. A Tabela 5.LXXII apresenta a relação destas áreas. 
 

 
TABELA 5.LXXII 

Áreas de conservação da natureza consideradas na avaliação da capacidade de uso 

Denominação Localização da área                          
(Microrregiões e municípios) 

Área (ha) Órgão 

Reserva Estadual 2o Perímetro de São 
Roque 

261 - Ibiúna 3.500 (1) C.P.R.N 

Reserva Estadual de Xitué 261 - Capão Bonito 2.397 C.P.R.N 
Parque Estadual Carlos Botelho (2) 261 - Capão Bonito, S. Miguel Arcanjo, 

Tapiraí 
265 - Eldorado, Sete Barras 

37.939 C.P.R.N 

Parque Estadual do Alto Ribeira 264 - Iporanga 37.712 C.P.R.N 
Parque Estadual do Jacupiranga 264 - Barra do Turvo 

265 - Jacupiranga, Eldorado, Cananéia 
150.000 C.P.R.N 

Parque Estadual da Ilha do Cardoso 265 - Cananéia 22.500 C.P.R.N 
Reserva Estadual de Itatins 265 - Iguape, Miracatu 

266 - Pedro de Toledo, Itariri 
12.058 C.P.R.N 

Parque Estadual da Serra do Mar 266 - Pedro de Toledo, Itanhaém, Mongaguá, 
Itariri, Praia Grande 

262 - Juquitiba 

78.000 (3) C.P.R.N 

Estação Ecológica da Juréia 265 - Iguape 
266 - Peruíbe 

30.000 SEMA 

Parque Estadual de Campinhos 268 - Bocaiúva do Sul 204 (*) ... 
Unidade Regional de Pesquisa Florestal 
 Centro-Sul 

268 - Colombo 300 ... 

Parque Marumbi I 268 - Piraquara, Quatro Barras, São José dos 
         Pinhais, Campina Grande do Sul 
269 - Antonina, Morretes 

 
66.732 

... 

Parque Marumbi II 269 - Paranaguá, Matinhos 6.547 ... 
Parque Estadual do Rio da Onça 269 - Matinhos 118 ... 
Parque Estadual das Lauráceas 270 - Adrianópolis 9.700 ... 
Estação Ecológica da Lapa 272 - Lapa 1.400 SEMA 
Parque Florestal de Caxambu 273 - Castro 984 (*) ... 
Parque Estadual de Vila Velha 273 - Ponta Grossa 3.122 ... 
Floresta Nacional de Irati 276 - Teixeira Soares 3.500 IBDF 
Parque Nacional de Iguaçu 288 - Céu Azul, Matelândia, Medianeira,  

          São Miguel do Iguaçu, Foz do Iguaçu 
156.000 IBDF 

Parque Estadual do Pinhão 290 - Pinhão 363 (*) ... 
Reserva Florestal de Piraí 292 - Joinville 1.332 CELESC 
Reserva Florestal do Bracinho 292 - Guaramirim 3.284  CELESC 
Parque Botânico Morro do Baú 293 - Ilhota 750 Herbário Barbosa Rodrigues 
Reserva Biológica Estadual de Sassafrás  
(2 glebas) 

294 - Benedito Novo 5.067 FATMA 
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Reserva Biológica Estadual de Canela  
Preta 

294 - Vidal Ramos, Botuverá 
298 - Nova Trento 

1.844 FATMA 

Reserva Indígena Ibirama 295 - Ibirama 11.156 FUNAI 
Parque Florestal do Rio Vermelho 297 - Florianópolis 1.100 Secretaria da Agricultura 
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 297 - Palhoça, Paulo Lopes, Santo Amaro da       

Imperatriz, Garopaba 
298 - São Bonifácio, Águas Mornas 

71.600 (4) FATMA 

Pinheiral de São José do Cerrito (*) 304 - São José do Cerrito 278 EMPASC 
Floresta Nacional de Caçador (*) 305 - Caçador 850 IBDF 
Estação Experimental de Caçador (*) 305 - Caçador 1.200 EMPASC 
Reserva Florestal de Joaçaba 305 - Joaçaba 200 IBDF 
Floresta Nacional de Chapecó 306 - Chapecó 1.480 IBDF 
Reserva Indígena de Chapecó 306 - Chapecó 15.000 FUNAI 
Floresta Nacional de Três Barras 307 - Três Barras 4.477 IBDF 
Parque Florestal Estadual do Turvo 324 - Tenente Portela 17.491 Secretaria da Agricultura 
Área Indígena Guarita 324 - Tenente Portela 

325 - Palmitinho, Erval Seco 
23.183 FUNAI 

 
Parque Florestal Estadual de Nonoai 325 - Nonoai, Rodeio Bonito, Liberato 

Salzano, Alpestre, Planalto 
17.498 Secretaria da Agricultura 

Parque Florestal Estadual Espigão Alto 326 - São José do Ouro 1.432 Secretaria da Agricultura 
 
Siglas Utilizadas: 
CELESC  -  Centrais Elétricas de Santa Catarina 
CPRN      -  Coordenadoria de Pesquisa de Recursos Naturais – Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado  de São Paulo 
EMPASC -  Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária 
FATMA    -  Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente 
FUNAI     -  Fundação Nacional do Índio – Ministério do Interior 
IBDF        -  Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – Ministério da Agricultura 
SEMA      - Secretaria Especial do Meio Ambiente – Ministério do Interior 
 
(1) Área aproximada nas Folhas (área total 23.900, 47 ha).   
(2) Engloba as Reservas Estaduais de Carlos Botelho, Capão Bonito, Travessão e Sete Barras. 
(3) Área aproximada nas Folhas (área total 314.800,00 ha). 
(4) Área aproximada nas Folhas (área total 90.000,00 ha). 
 
(*) Área não considerada por falta de localização. 
(...) Sem informação 
 
Fonte:   Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul (SUDESUL), 1978. 
             Jorge Pádua et alii, 1982. 
             Dados obtidos: Instituto Florestal – Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais – Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo. 
             Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (FATMA). Gabinete de Planejamento do Governo de 
             Santa Catarina. 
             Divisão de Cartografia do Projeto RADAMBRASIL. 

5.2.3.2 – Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais  

As unidades de capacidade de uso são agrupadas segundo os critérios expostos e sua área é multiplicada pelos índices tecnológicos do uso 
atual, resultando no requerimento potencial de mão-de-obra de cada microrregião (Tab. 5.LXXIII). 
 
 



 915

 
TABELA 5.LXXIII 

Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais – 1975 
continua 1 

Cultivável temporária Cultivável permanente Agrostável plantada 

Microrregiões homogêneas Área 
potencial 
(km2)  (1) 

Índice 
tecnológico atual 

(H/ano/km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Área 
potencial 
(km2)  (1) 

Índice 
tecnológico atual 

(H/ano/km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Área 
potencial 
(km2) (1) 

Índice 
tecnológico atual 

(H/ano/km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

São Paulo 

*260 Campos de Itapetininga (20,1%) 
*261 Paranapiacaba (42,2%) 
264 Apiaí 
265 Baixada do Ribeira 
*266 Baixada Santista (64,0%) 

Paraná 

268 Curitiba 
269 Litoral Paranaense 
270 Alto Ribeira 
271 Alto Rio Negro Paranaense 
272 Campos de Lapa 
*273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) 
*274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) 
275 São Mateus do Sul 
276 Colonial de Irati 
*277 Alto Ivaí (93,4%) 
*284 Norte Novo de Apucarana (45,8%) 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) 
*286 Campo Mourão (80,5%) 
287 Pitanga 
288 Extremo Oeste Paranaense 
289 Sudoeste Paranaense 
290 Campos de Guarapuava 
291 Médio Iguaçu 

4.584 

1.400 
874 
127 

1.978 
205 

69.316 

2.561 
634 
49 

415 
1.831 
7.350 
2.123 
1.267 
3.628 
2.435 
1.003 
1.344 
6.831 
2.826 

15.024 
4.592 
9.325 
6.078 

14,9 

8,3 
24,5 
24,1 
12,7 
34,1 

9,7 

20,0 
18,7 
15,2 
22,4 
11,2 
4,5 
5,5 

16,5 
15,6 
12,5 
14,7 
19,2 
9,4 

14,4 
6,9 

11,9 
6,0 

10,7 

68.206 

11.620 
21.413 
3.061 

25.121 
6.991 

671.307 

51.220 
11.856 

745 
9.296 

20.507 
33.075 
11.677 
20.906 
56.597 
30.438 
14.744 
25.805 
64.211 
40.694 

103.666 
54.645 
56.190 
65.035 

3.284 

345 
385 
50 

2.216 
288 

15.448 

907 
1.080 

110 
81 

1.222 
1.721 

228 
529 

1.242 
701 
505 
207 
153 
- 

1.825 
4.904 

- 
33 

41,1 

27,7 
61,7 
29,1 
39,9 
41,0 

30,2 

44,6 
29,9 
11,3 
33,5 
29,7 
36,5 
19,0 
22,5 
39,3 
39,5 
28,0 
28,9 
25,1 

- 
26,2 
25,5 

- 
46,7 

134.993 

9.557 
23.755 
1.455 

88.418 
11.808 

466.917 

40.452 
32.292 
1.243 
2.714 

36.293 
62.817 
4.332 

11.903 
48.811 
27.690 
14.140 
5.982 
3.840 

- 
47.815 

125.052 
- 

1.541 

3.187 

147 
1.096 
1.490 

454 
- 

18.007 

2.446 
408 
862 

1.023 
1.591 
2.097 

980 
593 
811 

1.006 
1.755 

9 
- 

23 
925 
95 

1.204 
2.109 

2,0 

1,3 
2,2 
2,0 
1,5 

- 

2,7 

4,9 
2,6 
1,6 
4,8 
2,2 
1,5 
0,7 
6,2 
4,2 
1,4 
1,9 
2,4 

- 
1,2 
4,6 
6,4 
1,6 
1,7 

6.263 

191 
2.411 
2.980 

681 
- 

49.211 

11.985 
1.061 
1.379 
4.910 
3.500 
3.146 

686 
3.677 
3.700 
1.408 
3.335 

22 
- 

28 
4.255 

608 
1.926 
3.585 
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TABELA 5.LXXIII 
Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais – 1975 

continua 2 
Agrostável natural Silvicultável Totais 

Microrregiões homogêneas 
Área 

potencial 
(km2)           

(1) 

Índice 
tecnológico 

atual 
(H/ano/km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Área 
potencial 

(km2)             
(1) 

Índice 
tecnológico 

atual 
(H/ano/km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Preservação 
da natureza 

(km2)             
(1) 

Áreas         
(km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Índice tecnológico 
da estrutura 

potencial 
(H/ano/km2) (2) 

São Paulo 

*260 Campos de Itapetininga (20,1%) 
*261 Paranapiacaba (42,2%) 
264 Apiaí 
265 Baixada do Ribeira 
*266 Baixada Santista (64,0%) 

Paraná 

268 Curitiba 
269 Litoral Paranaense 
270 Alto Ribeira 
271 Alto Rio Negro Paranaense 
272 Campos de Lapa 
*273 Campos de Ponta Grossa (99,7%) 
*274 Campos de Jaguariaíva (91,0%) 
275 São Mateus do Sul 
276 Colonial de Irati 
*277 Alto Ivaí (93,4%) 
*284 Norte de Apucarana (45,8%) 
*285 Norte Novíssimo de Umuarama (11,1%) 
*286 Campo Mourão (80,5%) 
287 Pitanga 
288 Extremo Oeste Paranaense 
289 Sudoeste Paranaense 
290 Campos de Guarapuava 
291 Médio Iguaçu 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

1.003 

458 
- 
- 
- 

244 
301 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

0,9 

1,4 
- 
- 
- 

0,6 
0,4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

907 

641 
- 
- 
- 

146 
120 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

76 

- 
- 

76 
- 
- 

70 

64 
6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

9,0 

- 
- 

9,0 
- 
- 

9,9 

9,9 
10,4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

684 

- 
- 

684 
- 
- 

696 

634 
62 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10.862 

225 
867 

2.686 
5.464 
1.620 

33.325 

1.896 
3.473 
2.488 

189 
14 

528 
372 
379 

1.823 
2.411 

361 
66 

2.512 
3.347 
3.687 
1.739 
5.294 
2.746 

21.993 

2.117 
3.222 
4.429 

10.112 
2.113 

137.169 

8.332 
5.601 
3.509 
1.708 
4.902 

11.997 
3.703 
2.768 
7.574 
6.553 
3.624 
1.626 
9.496 
6.196 

21.461 
11.330 
15.823 
10.161 

210.146 

21.368 
47.579 
8.180 

114.220 
18.799 

1.189.038 

104.932 
45.271 
3.367 

16.920 
60.446 
99.158 
16.695 
36.486 

109.108 
59.536 
32.219 
31.809 
68.051 
40.722 

155.736 
180.305 
58.116 
70.161 

18,9 

11,3 
20,2 
4,7 

24,6 
38,1 

11,5 

16,3 
21,3 
3,3 

11,1 
12,4 
8,7 
5,0 

15,3 
19,0 
14,4 
9,9 

20,4 
9,7 

14,3 
8,8 

18,8 
5,5 
8,5 
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 TABELA 5.LXXIII 
Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais – 1975 

continua 

Cultivável temporária Cultivável permanente Agrostável plantada 

Microrregiões homogêneas 
Área potencial 
(km2)        (1) 

Índice 
tecnológico atual 

(H/ano/km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Área 
potencial 

(km2)             
(1) 

Índice 
tecnológico atual 

(H/ano/km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Área 
potencial 

(km2)       (1) 

Índice 
tecnológico atual 

(H/ano/km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Santa Catarina 

292 Colonial de Joinville 
293 Litoral de Itajaí 
294 Colonial de Blumenau 
295 Colonial do Itajaí do Norte 
296 Colonial do Alto Itajaí 
*297 Florianópolis  (92,5%) 
*298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) 
*303 Campos de Lages (49,0%) 
*304 Campos de Curitibanos (99,3%) 
305 Colonial do Rio do Peixe 
306 Colonial do Oeste Catarinense 
307 Planalto de Canoinhas 

Rio Grande do Sul 

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) 
*325 Colonial de Iraí (96,8%) 
*326 Colonial de Erechim (73,0%) 
*328 Passo Fundo (40,0%) 

21.706 

568 
357 
879 
170 

1.373 
274 
473 

2.993 
3.692 
2.668 
4.007 
4.252 

12.867 

2.736 
3.865 
3.641 
2.625 

18,2 

18,5 
23,1 
26,6 
35,7 
32,5 
27,5 
34,3 
22,8 
9,7 

14,5 
16,8 
16,0 

9,0 

9,8 
10,9 
10,0 
3,9 

394.675 

10.508 
8.247 

23.381 
6.069 

44.623 
7.535 

16.224 
68.240 
35.812 
38.686 
67.318 
68.032 

115.590 

26.813 
42.129 
36.410 
10.238 

8.665 

1.018 
70 

531 
613 
487 
14 

672 
298 

1.302 
767 
43 

2.850 

7.978 

3.595 
2.731 
1.313 

339 

31,3 

32,0 
23,8 
22,6 
17,0 
26,0 
22,9 
24,9 
41,3 
40,5 
44,2 
26,4 
29,7 

29,9 

30,0 
27,2 
37,6 
20,9 

271.099 

32.576 
1.666 

12.001 
10.421 
12.662 

321 
16.733 
12.307 
52.731 
33.901 
1.135 

84.645 

238.587 

107.850 
74.283 
49.369 
7.085 

24.131 

367 
269 
982 
420 
678 
231 
800 

1.996 
4.405 
6.155 
6.786 
1.042 

3.702 

287 
86 

3.329 
- 

5,2 

17,2 
10,0 
14,0 
7,6 
9,0 
8,6 
4,6 
1,2 
1,5 
4,4 
7,4 
2,4 

8,3 

22,6 
14,5 
6,9 

- 

126.513 

6.312 
2.690 

13.748 
3.192 
6.102 
1.987 
3.680 
2.395 
6.608 

27.082 
50.216 
2.501 

30.703 

6.486 
1.247 

22.970 
- 

Total  108.473 11,5 1.249.778 35.375 31,4 1.111.596 49.027 4,3 212.690 
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TABELA 5.LXXIII 
Estrutura de uso e requerimento de mão-de-obra potenciais – 1975 

Agrostável natural Silvicultável Totais 

Microrregiões homogêneas 
Área 

potencial 
(km2)           

(1) 

Índice 
tecnológico 

atual 
(H/ano/km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Área 
potencial 

(km2)             
(1) 

Índice 
tecnológico 

atual 
(H/ano/km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Preservação da 
natureza   

(km2)             
(1) 

Áreas         
(km2) 

Requerimento 
potencial de 
mão-de-obra 

Índice tecnológico 
da estrutura 

potencial 
(H/ano/km2) (2) 

Santa Catarina 

292 Colonial de Joinville 
293 Litoral de Itajaí 
294 Colonial de Blumenau 
295 Colonial do Itajaí do Norte 
296 Colonial do Alto Itajaí 
* 297 Florianópolis  (92,5%) 
**298 Colonial Serrana Catarinense (97,4%) 
*303 Campos de Lages (49,0%) 
**304 Campos de Curitibanos (99,3%) 
305 Colonial do Rio do Peixe 
306 Colonial do Oeste Catarinense 
307 Planalto de Canoinhas 

Rio Grande do Sul 

*324 Colonial de Santa Rosa (85,0%) 
**325 Colonial de Iraí (96,8%) 
*326 Colonial de Erechim (73,0%) 
*328 Passo Fundo (40,0%) 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 

1.010 

- 
- 
- 
- 

192 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

818 

- 
- 
- 
- 

5,8 

- 
- 
- 
- 
6,8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,6 

- 
- 
- 
- 

5.888 

- 
- 
- 
- 

1.307 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4.581 

- 
- 
- 
- 

23.127 

2.216 
386 

3.220 
784 

1.645 
1.952 
2.549 
1.036 
1.514 
2.337 
3.154 
2.334 

1.431 

265 
394 
772 

- 

78.639 

4.169 
1.082 
5.612 
1.987 
4.375 
2.471 
4.494 
6.323 

10.913 
11.927 
13.990 
11.296 

25.978 

6.883 
7.076 
9.055 
2.964 

798.175 

49.396 
12.603 
49.130 
19.682 
64.694 
9.843 

36.637 
82.942 
95.151 
99.669 

118.669 
159.759 

384.880 

141.149 
117.659 
108.749 
17.323 

Total  1.003 0,9 907 1.156 6,3 7.268 68.745 263.779 2.582.239 

14,4 

25,3 
18,1 
20,5 
16,4 
23,7 
19,0 
18,8 
15,7 
10,1 
10,4 
11,0 
17,8 

15,7 

21,3 
17,6 
13,1 
5,8 

13,2 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(1) Vide 5.2.3.1 - Critérios para a determinações do uso potencial. 
(2) Relações entre o requerimento potencial e a área total, excluídas as áreas para preservação da natureza. 
Fonte: Tabelas 5.LI, 5.LIV, 5.LXIII e 5.LXVIII. 
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5.2.4 – RESULTADOS OBTIDOS 
 

5.2.4.1 –  Coeficientes das relações uso atual – uso potencial 
 
A relação entre o requerimento atual e o requerimento potencial 
gera o coeficiente de uso, indicador da sub ou sobreutilização de 
espaço agrário. 

A relação entre oferta atual (pessoal ocupado com mais de 14 
anos e/ou estimativa da população economicamente ativa no setor 
rural em 1975) e o requerimento potencial origina o coeficiente de 
saturação que, basicamente, decorre de uma situação de 
excedente de mão-de-obra. 

Os coeficientes obtidos são apresentados na Tabela 5.LXXIV, 
e as situações conjunturais, conforme os diferentes dados da 
oferta atual, estão representadas nas Figuras 5.27 e 5.28. O 
posicionamento geográfico destas situações está cartografado nas 
Figuras 5.29 e 5.30. 

O subuso e sobreuso específicos dos segmentos agrários 
referidos anteriormente, após a quantificação da capacidade de 
uso, podem ser visualizados através da Tabela 5.LXXV. 

Desta forma, embora o coeficiente genericamente apresente 
subuso, pode-se deduzir que, em termos específicos das culturas 
temporárias, há certamente sobreuso, particularmente nas áreas 
coloniais que ocupem terras de relevo não favorável ao pleno 
desenvolvimento da agricultura, principalmente no que diz respeito 
à mecanização. Estes casos resultam da inadequação da 
colonização calcada em áreas reduzidas e da proliferação dos 
minifúndios pelo partilhamento por herança, embora algumas 
destas áreas, através de novas combinações de uso, 
principalmente pela integração da suinocultura e avicultura, 
tenham atenuado os problemas decorrentes da distribuição da 
terra. 

A área das classes e subclasses existentes em cada 
microrregião é apresentada na Tabela 5.LXXVI. 

Os coeficientes das relações uso atual–uso potencial, 
enriquecidos pela série de variáveis expressas nas tabelas 
anteriormente apresentadas, são analisados a seguir. 
 
5.2.4.2 – Análise dos resultados 

A análise tem por base o conjunto representado pelas partes dos 
estados constantes nas folhas, onde eventualmente salientam-se 
as particularidades microrregionais. Os elementos básicos que 
deram origem à capacidade de uso – clima, relevo e solo – são 
também analisados nas partes específicas deste volume. O item 
5.2.1 – Aspectos gerais do clima – apresenta os insumos 
considerados na presente avaliação. As classes de declividades 
representativas do relevo são definidas pela Divisão de Uso 
Potencial da Terra e constam do Mapa de Capacidade de Uso dos 
Recursos Naturais Renováveis, bem como os resultados dos 
elementos clima e solo. Eventualmente, outras informações 
referentes ao relevo podem ser aferidas com mais propriedade no 
item 2 – Geomorfologia. Da mesma forma, a denominação das 
Unidades de Mapeamento de Solos constam do mapa elaborado 
pela Divisão de Pedologia deste Projeto, enquanto os perfis 
representativos destas unidades de solo e sua correspondência 
em termos de capacidade de uso encontram-se nas tabelas do 
item 5.1.3 – Levantamento e Classificação da Capacidade de Uso 
dos Recursos Naturais Renováveis. 
 
5.2.4.2.1 – Estado de São Paulo 

A análise compreende as terras situadas ao sul do paralelo 24o S, 
correspondendo a cerca de 9% da superfície estadual. Abrange 
totalmente as microrregiões homogêneas 264 – Apiaí, 265 – 
Baixada do Ribeira e parte das microrregiões 260 – Campos de 
Itapetininga, 261 – Paranapiacaba e 266 – Baixada Santista. Não 
foi avaliada a microrregião 262 – Grande São Paulo devido à sua 
diminuta expressão na folha (Fig. 5.25). 

Esta porção do Estado de São Paulo, quando comparada às 
demais microrregiões das folhas e às porções dos estados 
avaliados, mostra uma situação bastante favorável. Exceto a 
microrregião 264 – Apiaí, que apresenta, sobretudo, excesso e 
saturação, as demais colocam-se em situação de subuso e sem 
saturação, sendo que as microrregiões 265 e 266 também 
acusam uma rara situação sem excedente, enquanto as restantes, 

260 e 261, apresentam excedentes pouco pronunciados (Tab. 
5.LXXIV). Salvo a microrregião 264, que merecerá explicação 
particularizada de sua situação de sobreuso, as demais 
caracterizam-se pelo subuso genérico, refletido nos respectivos 
coeficientes, além de subuso específico, como está representado 
na Tabela 5.LXXV. 

A situação apresentada pela microrregião 264, no tocante ao 
sobreuso, só se repete em sua vizinha no Estado do Paraná, e 
microrregião 270 – Alto Ribeira, e ambos os casos devem-se 
fundamentalmente às limitações do relevo. Assim, se a área 
viesse a ser utilizada de acordo com sua capacidade natural, 
60,7% da superfície microrregional seria reservada para 
preservação, fato que restringe o requerimento potencial de mão-
de-obra. Em razão da escala do mapeamento, contudo, áreas 
restritas talvez não tenham sido avaliadas de acordo com sua real 
capacidade de uso, razão pela qual a microrregião 264 pode não 
se encontrar no nível apresentado (coeficiente de uso de 1,090). 
De qualquer forma, seu uso atual está, no mínimo, próximo do 
ponto de  equilíbrio com sua capacidade potencial. 

Por outro lado, se em lugar de considerar-se, por exemplo, a 
Subclasse Mesater-por-relevo para pastagens plantadas e fosse 
selecionada para culturas permanentes, devido à sua maior 
exigência de mão-de-obra, certamente a situação de sobreuso 
deixaria de existir (Tab. 5.LXXVI e Item 5.2.3.1). Entretanto, a 
implantação de pastagens assume, em termos práticos, uma 
viabilidade não facilmente alcançável com culturas permanentes. 
Evidentemente, a área requer estudos localizados em escala de 
maior detalhe, porém, neste nível de análise, a situação de 
sobreuso, distinta das demais, está adequada à realidade, e a 
área deve ser considerada como prioritária para ações de 
planejamento. 

A microrregião 264 – Apiaí caracteriza-se por apresentar um 
elevado percentual de matas naturais, terras produtivas não 
utilizadas e em descanso, e terras inaproveitáveis, além de 
significativa área não recenseada (Tab.5.XXXVIII). Esta situação, 
igualmente constatada na capacidade potencial, determina um 
dos mais baixos requerimentos de mão-de-obra, contribuindo para 
a situação conjunta de sobreuso com excedente e, neste caso, 
sempre ocorrendo saturação (Fig. 5.27 e 5.28). 

Embora com fracas densidades rurais, esta microrregião 
possui como particularidade marcante um elevado percentual de 
população rural, bem como maior índice de crescimento do 
pessoal ocupado nas atividades agrárias no período 1970-75, da 
ordem de 96,2%. Este índice acarretou aumento considerável na 
estimativa da população economicamente ativa nas atividades 
agrárias para 1975, correspondendo a um coeficiente de excesso 
de 1,746, maior que o obtido tendo-se como oferta atual o pessoal 
ocupado (1,520). Verifica-se, portanto, uma anomalia em relação 
à situação genérica, visto que a população economicamente ativa 
apresenta-se geralmente com números inferiores. Desta forma, o 
coeficiente baseado no pessoal ocupado expressa melhor a 
situação encontrada. A Tabela 5.XLIV, além das informações 
referidas, mostra outro fato que comprova o excedente: a 
diminuição acentuada do pessoal ocupado de 1975 a 1980. Outro 
fator do êxodo rural também pode ser atribuído à baixa renda 
(Tab. 5.XLVII), além das imposições do relevo e da limitação por 
solo. Os solos, em geral, se enquadram no grau de restrição 003, 
sobressaindo a limitação por soma de bases. A par disso, 
acresce-se sua posição geográfica periférica aos grandes eixos da 
circulação rodoviária. 

O excedente seria ainda maior se esta microrregião não 
registrasse, por exemplo, uma expressiva área com tomate, 
apresentando elevadíssimo coeficiente técnico (410,7 d/H/ha). 
Apesar de atribuir-se, de modo geral, o coeficiente técnico mais 
rudimentar às culturas em consideração (Tab. 5.LI), o 
requerimento de mão-de-obra tem pouca expressão devido ao 
fato de as áreas agrícolas representarem apenas 10% da 
superfície microrregional. Acrescenta-se a esta particularidade a 
baixa exigência de mão-de-obra da pecuária aí estabelecida, a 
existência de áreas restritas com silvicultura, reduzida exploração 
de matas naturais, da avicultura e da suinocultura, além de, como 
já referido, grande área não produtiva. Esta situação gerou os 
mais baixos índices tecnológicos da estrutura atual e potencial 
encontrados nas folhas (Tabs. 5.LXXI e 5.LXXV). 
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TABELA 5.LXXIV 
Coeficientes das relações uso atual – uso potencial, 1975 

Oferta atual de mão-de-obra 
Coeficiente 

de uso Coeficiente de excesso Coeficiente de saturação 
Microrregiões 
homogêneas 

Requerimento 
atual de mão-de-

obra                   
(a) 

Requerimento 
potencial de mão-

de-obra            
(b) 

Pessoal ocupado 
(14 anos e mais) 

(c ) 

População 
econômica ativa              

(d) 
(a/b) (c/a) (d/a) (c/b) (d/b) 

São Paulo 57.381 210.146 65.034 68.321 0,273 1,133 1,191 0,309 0,325 

*260 (20,1%) 6.659 21.368 7.808 7.359 0,312 1,173 1,105 0,365 0,344 
*261 (42,2%) 13.204 47.579 18.419 18.153 0,278 1,395 1,375 0,387 0,382 
264 8.913 8.180 13.544 15.565 1,090 1,520 1,746 1,656 1,903 
265 22.143 114.220 20.994 21.422 0,194 0,948 0,967 0,184 0,188 
*266 (64,0%) 6.462 18.799 4.269 5.822 0,344 0,661 0,901 0,227 0,310 

Paraná 506.093 1.189.038 1.009.064 877.244 0,426 1,994 1,733 0,849 0,738 

268 25.495 104.932 43.042 36.811 0,243 1,688 1,444 0,410 0,351 
269 27.470 45.271 7.218 10.799 0,607 0,263 0,393 0,159 0,239 
270 4.150 3.367 12.272 12.677 1,233 2,957 3,055 3,645 3,765 
271 6.823 16.920 10.972 7.613 0,403 1,608 1,116 0,648 0,450 
272 10.131 60.446 19.721 16.263 0,168 1,947 1,605 0,326 0,269 
*273 (99,7%) 18.844 99.158         23.979 (1) 21.828(1) 0,190 1,273 1,158 0,242 0,220 
*274 (91,0%) 12.580 16.695         11.924 (1)     8.246(1) 0,754 0,948 0,655 0,714 0,494 
275 6.824 36.486 16.135    12.582 0,187 2,364 1,844 0,442 0,345 
276 22.908 109.108 44.303  30.969 0,210 1,934 1,352 0,406 0,284 
*277 (93,4%) 18.080 59.536          39.620 (1) 28.571 (1) 0,304 2,191 1,580 0,665 0,480 
*284 (45,8%) 29.059 32.219 62.218 61.113 0,902 2,141 2,103 1,931 1,897 
*285 (11,1%) 13.142 31.809 22.359 22.229 0,413 1,701 1,691 0,703 0,699 
*286 (80,5%) 50.447 68.051 113.166 98.989 0,741 2,243 1,962 1,663 1,455 
287 29.108 40.722 51.591 44.559 0,715 1,772 1,531 1,267 1,094 
288 107.392 155.736 287.776 248.622 0,690 2.680 2,315 1,848 1,596 
289 79.437 180.305 166.822 158.445 0,440 2,100 1,995 0,925 0,879 
290 28.126 58.116 47.093 36.661 0,484 1,674 1,303 0,810 0,631 
291 16.077 70.161 28.853 20.267 0,229 1,795 1,261 0,411 0,289 

Santa Catarina 312.127 798.175 526.855 413.752 0,391 1,688 1,326 0,660 0,518 

292 10.455 49.396 21.500 15.388 0,212 2,056 1,472 0,435 0,312 
293 3.072 12.603 5.482 6.977 0,244 1,785 2,271 0,435 0,554 
294 20.751 49.130 51.343 34.040 0,422 2,474 1,640 1,045 0,693 
295 9.313 19.682 15.389 13.097 0,473 1,652 1,406 0,782 0,665 
296 30.299 64.694 43.496 39.513 0,468 1,436 1,304 0,672 0,611 
*297 (92,5%) 6.596 9.843 15.097 (1) 15.498 (1) 0,670 2,289 2,350 1,534 1,575 
*298 (97,4%) 15.181 36.637 24.427 (1) 20.589 (1) 0,414 1,609 1,356 0,667 0,562 
*303 (49,0%) 9.961 82.942 10.419 7.865 0,120 1,046 0,790 0,126 0,095 
*304 (99,3%) 16.842 95.151 37.874 (1) 33.264 (1) 0,177 2,249 1,975 0,398 0,350 
305 54.919 99.669 82.254 61.828 0,551 1,498 1,126 0,825 0,620 
306 108.372 118.669 171.030 132.086 0,913 1,578 1,219 1,441 1,113 
307 26.366 159.759 48.544 33.933 0,165 1,841 1,287 0,304 0,212 

Rio Grande do Sul 
168.447 384.880 365.512 359.949 0,438 2,170 2,139 0,950 0,935 

*324 (85,0%) 54.504 141.149 130.878 133.596 0,386 2,401 2,451 0,927 0,946 
*325 (96,8%) 53.677 117.659 115.823(1) 103.806 (1) 0,456 2,158 1,934 0,984 0,882 
*326 (73,0%) 51.090 108.749 92.905 99.941 0,470 1,818 1,956 0,854 0,919 
*328 (40,0%) 9.176 17.323 25.906 22.606 0,530 2,823 2,464 1,495 1,305 

Total 1.044.048 2.582.239 1.966.465 1.719.266 0,404 1,884 1,647 0,762 0,666 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
(1) Número ajustado ao percentual / avaliado na área. 
Fonte: Tabelas 5.LXXI, 5.LXXIII, 5.XLIV e 5.XLVI 
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TABELA 5.LXXV 
Percentuais das estruturas de uso atual e potencial, 1975 

 

Culturas temporárias Culturas permanentes Pastagens plantadas Pastagens naturais Matas plantadas/Silvicultura Matas naturais Preservação 

Terras produtivas não  
utilizadas em descanso, 
inaproveitáveis e sem 

especificação 

Microrregiões 
homogêneas 

Atual Potencial Atual Potencial Atual Potencial Atual Potencial Atual Potencial Atual Potencial Atual 

São Paulo 5,8 20,8 2,5 14,9 2,6 14,5 6,8 - 4,3 0,4 14,9 49,4 63,1 

*260 (20,1%) 18,1 66,1 0,3 16,3 14,9 7,0 15,5 - 13,3 - 7,4 10,6 30,5 
*261 (42,2%) 9,9 27,1 0,7 12,0 3,1 34,0 8,4 - 9,8 - 20,6 26,9 47,5 
264 7,4 2,9 0,2 1,1 0,6 33,6 8,1 - 0,6 1,7 11,9 60,7 71,2 
265 2,1 19,6 3,8 21,9 1,2 4,5 4,4 - 3,2 - 16,9 54,0 68,4 
*266 (64,0%) 1,1 9,7 6,4 13,6 0,2 - 4,3 - 0,1 - 10,4 76,7 77,5 

Paraná 23,5 50,5 2,0 11,3 7,4 13,1 10,0 0,7 2,7 0,1 12,4 24,3 42,0 

268 8,9 30,7 1,2 10,9 0,7 29,4 9,6 5,5 3,6 0,8 5,9 22,7 70,1 
269 1,0 11,3 15,2 19,3 0,4 7,3 1,1 - 1,0 0,1 15,7 62,0 65,6 
270 6,0 1,4 0,9 3,1 1,9 24,6 9,6 - 0,0 - 7,3 70,9 74,3 
271 15,3 24,3 0,1 4,7 0,2 59,9 11,4 - 1,1 - 12,4 11,1 59,5 
272 12,8 37,3 0,1 24,9 2,5 32,5 20,6 5,0 4,1 - 11,5 0,3 48,4 
*273 (99,7%) 10,9 61,3 0,1 14,3 5,3 17,5 22,2 2,5 7,2 - 15,2 4,4 39,1 
*274 (91,0%) 12,5 57,3 0,2 6,2 14,9 26,5 20,9 - 24,5 - 10,5 10,0 16,5 
275 12,4 45,8 0,1 19,1 0,3 21,4 8,4 - 0,5 - 18,5 13,7 59,8 
276 16,2 47,9 0,1 16,4 1,5 11,6 8,1 - 1,4 - 14,8 24,1 57,9 
*277 (93,4%) 18,0 37,1 0,1 10,7 5,4 15,4 8,8 - 2,1 - 10,5 36,8 55,1 
*284 (45,8%) 30,5 27,7 10,4 13,9 22,6 48,4 4,8 - 0,3 - 4,3 10,0 27,1 
*285 (11,1%) 26,4 82,7 8,5 12,7 25,3 0,5 9,8 - 0,1 - 2,0 4,1 27,9 
*286 (80,5%) 39,1 71,9 4,5 1,6 15,0 - 7,2 - 0,7 - 8,5 26,5 25,0 
287 28,3 45,6 0,3 - 15,9 0,4 5,9 - 0,8 - 7,4 54,0 41,4 
288 47,4 70,0 3,3 8,5 10,8 4,3 1,6 - 0,6 - 8,0 17,2 28,3 
289 46,5 40,5 0,4 43,3 8,3 0,8 6,5 - 0,8 - 10,1 15,4 27,4 
290 14,7 58,9 0,1 - 5,5 7,6 10,8 - 3,1 - 20,9 33,5 44,9 
291 8,6 55,4 0,1 0,3 3,3 19,2 19,3 - 1,8 - 21,7 25,1 45,2 

Santa Catarina 15,6 27,6 0,4 11,0 4,6 30,7 18,8 - 2,1 1,3 15,5 29,4 43,0 

292 6,5 13,6 1,7 24,4 0,5 8,8 5,4 - 1,6 - 11,8 53,2 72,5 
293 8,5 33,0 0,8 6,5 1,1 24,9 11,3 - 0,2 - 11,6 35,6 66,5 
294 9,8 15,6 0,5 9,5 1,2 17,5 9,3 - 0,5 - 17,5 57,4 61,2 
295 10,7 8,6 0,1 30,8 6,2 21,1 5,1 - 0,2 - 16,2 39,5 61,5 
296 
*297 
*298  
*303 

17,8 
6,3 
7,5 
2,7 

31,4 
11,1 
10,5 
47,3 

0,1 
1,0 
0,3 
0,0 

11,1 
0,6 

15,0 
4,7 

4,1 
0,7 
3,6 
1,9 

15,5 
9,3 

17,8 
31.6 

13,2 
9,4 

13,0 
51,1 

- 
- 
- 
- 

0,6 
1,5 
8,3 
2,9 

4,4 
- 
- 
- 

16,0 
7,3 

14,6 
15,9 

37,6 
79,0 
56,7 
16,4 

48,2 
73,8 
59,5 
20,1 

*304 (99,3%) 8,9 33,8 0,1 11,9 8,0 40,4 33,6 - 2,9 - 19,6 13,9 26,9 
305 19,4 22,4 0,7 6,4 5,8 51,6 20,3 - 2,1 - 13,1 19,6 38,6 
306 37,3 28,6 0,2 0,3 7,0 48,5 5,4 - 0,5 - 15,6 22,6 34,0 
307 10,3 37,7 0,2 25,2 3,3 9,2 20,4 - 2,5 7,2 15,5 20,7 47,8 

Rio Grande do Sul 53,5 49,5 0,9 30,7 3,1 14,3 10,8 - 0,3 - 9,5 5,5 21,9 

*324 (85,0%) 60,9 39,8 0,9 52,2 1,3 4,2 9,8 - 0,5 - 11,7 3,8 14,9 
*325 (96,8%) 55,8 54,6 1,0 38,6 1,8 1,2 9,3 - 0,3 - 10,2 5,6 21,6 
*326 (73,0%) 41,4 40,2 1,0 14,5 5,2 36,8 12,6 - 0,3 - 7,6 8,5 31,9 
*328 (40,0%) 63,1 88,6 0,6 11,4 3,9 - 10,2 - 0,2 - 7,4 - 14,6 

Total 22,6 41,1 1,5 13,4 5,8 18,6 12,4 0,4 2,5 0,4 13,2 26,1 42,0 

 
(*) Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
 Fonte: Tabelas 5.LXXI e 5.LXXIII 
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TABELA 5.LXXVI 
Áreas das classes e subclasses de capacidade de uso (km2) 

Lavoter Agriter Mesater Agroster Silvater 

Subclasses Subclasses Subclasses Subclasses Subclasses 
Microrregiões 
homogêneas 

Solo Clima/ 
solo 

Relevo/s
olo 

Clima/ 
relevo/ 

solo 

Total 
Relevo Solo Relevo/s

olo 

Total 
Relevo Solo Relevo/s

olo 

Total 
Relevo Solo 

Total 
Relevo Solo 

Total 
Total 

Microrregional 

São Paulo - - 19 214 233 326 3.722 1.052 5.100 6.060 771 - 6.831 1.711 1.164 2.875 6.844 110 6.954 21.993 

*260 (20,1%) - - 19 214 233 210 1.167 154 1.531 128 - - 128 17 - 17 208 - 208 2.117 
*261 (42,2%) - - - - - 54 874 540 1.468 1.098 - - 1.098 372 - 372 284 - 284 3.222 
264 - - - - - 50 127 198 375 1.740 - - 1.740 758 - 758 1.556 - 1.556 4.429 
265 - - - - - 12 1.349 160 1.521 2.778 629 - 3.407 556 930 1.486 3.606 92 3.698 10.112 
*266 (64,0%) - - - - - - 205 - 205 316 142 - 458 8 234 242 1.190 18 1.208 2.113 

Paraná - 4.164 837 11.971 16.972 14.250 35.57
7 

16.802 66.629 16.313 2.495 2.654 21.462 23.057 894 23.951 7.643 512 8.155 137.169 

268 - - - - - 331 2.543 575 3.449 2.468 458 - 2.926 1.501 - 1.501 456 - 456 8.332 
269 - - - - - - 626 198 824 1.290 8 - 1.298 163 894 1.057 1.951 471 2.422 5.601 
270 - - - - - 110 49 86 245 776 - - 776 1.290 - 1.290 1.198 - 1.198 3.509 
271 - - - - - 81 415 445 941 578 82 - 660 - - - 107 - 107 1.708 
272 - 30 - 92 122 603 1.709 1.469 3.781 213 244 542 999 - - - - - - 4.902 
*273 (99,7%) - 477 52 971 1.500 629 5.603 1.183 7.415 1.881 691 73 2.645 437 - 437 - - - 11.997 
*274 (91,0%) - - - 309 309 104 1.814 376 2.294 728 65 - 793 107 - 107 200 - 200 3.703 
275 - 391 - 238 629 - 638 1.052 1.690 70 379 - 449 - - - - - - 2.768 
276 - - - 1.093 1.093 213 2.195 1.720 4.128 565 201 - 766 839 - 839 748 - 748 7.574 
*277 (93,4%) - - - 251 251 271 2.114 628 3.013 878 48 11 937 2.113 - 2.113 239 - 239 6.553 
*284 (45,8%) - - - 612 612 33 358 695 1.086 248 - - 248 1.597 - 1.597 81 - 81 3.624 
*285 (11,1%) - - 600 27 627 207 717 - 924 - 34 - 34 - - - - 41 41 1.626 
*286 (80,5%) - - - 1.987 1.987 1.435 3.562 - 4.997 - - - - 2.512 - 2.512 - - - 9.496 
287 - - - 249 249 379 309 1.889 2.577 23 - - 23 3.217 - 3.217 130 - 130 6.196 
288 - 3.266 185 4.196 7.647 6.983 3.741 - 10.724 963 - - 963 2.127 - 2.127 - - - 21.461 
289 - - - 632 632 1.527 1.490 1.110 4.127 4.832 - - 4.832 1.500 - 1.500 239 - 239 11.330 
290 - - - 249 249 529 4.669 3.972 9.170 286 - 737 1.023 4.369 - 4.369 1.012 - 1.012 15.823 
291 - - - 1.065 1.065 815 3.025 1.404 5.244 514 285 1.291 2.090 1.285 - 1.285 1.280 - 1.282 10.966 

Santa Catarina - 1.835 999 5.731 8.565 10.333 9.990 6.162 26.485 13.395 1.055 - 14.450 8.750 1.072 9.822 19.164 153 19.317 78.639 

292 - - - - - 44 431 997 1.472 329 137 - 466 82 769 851 1.256 124 1.380 4.169 
293 - - - - - - 95 70 165 38 262 - 300 315 63 378 239 - 239 1.082 
294 - - - - - 93 628 836 1.557 346 133 - 479 470 - 470 3.106 - 3.106 5.612 
295 - - - 45 45 - - 753 753 435 - - 435 - - - 754 - 754 1.987 
296 - - - 149 149 - 606 1.105 1.711 678 - - 678 - - - 1.837 - 1.837 4.375 
*297 (92,5%) - - - - - - 207 14 221 231 234 - 465 61 240 301 1.455 29 1.484 2.471 
*298 (97,4%) - - - - - 312 161 825 1.298 672 - - 672 372 - 372 2.152 - 2.152 4.494 
*303 (49,0%) - - 151 - 151 244 2.591 320 3.155 1.801 - - 1.801 180 - 180 1.036 - 1.036 6.323 
*304 (99,3%) - 129 285 2.438 2.852 4.230 391 362 4.983 1.270 - - 1.270 882 - 882 926 - 926 10.913 
305 - - 563 659 1.222 2.196 1.446 - 3.642 79 - - 79 5.136 - 5.136 1.848 - 1.848 11.927 
306 - - - 2.068 2.068 733 1.339 - 2.072 6.861 - - 6.861 - - - 2.989 - 2.989 13.990 
307 - 1.706 - 372 2.078 2.481 2.095 880 5.456 655 289 - 944 1.252 - 1.252 1.566 - 1.566 11.296 

Rio Grande do Sul 68 - 550 5.760 6.378 2.417 5.379 45 7.841 7.553 - - 7.553 3.329 - 3.329 877 - 877 25.978 

*324 (85,0%) 68 - 550 752 1.370 538 1.391 45 1.974 3.539 - - 3.539 - - - - - - 6.883 
**325 (96,8%) - - - 1.560 1.560 1.019 1.514 - 2.533 2.864 - - 2.864 - - - 119 - 119 7.076 
*326 (73,0%) - - - 3.025 3.025 641 342 - 983 960 - - 960 3.329 - 3.329 758 - 758 9.055 
*328 (40,0%) - - - 423 423 219 2.132 - 2.351 190 - - 190 - - - - - - 2.964 

Total das micror-
regiões  não consi-
deradas 

 

- 

 

- 

 

27 

 

695 

 

722 

 

192 

 

697 

 

360 

 

- 

 

365 

 

7 

 

- 

 

372 

 

- 

 

- 

 

- 

 

253 

 

55 

 

308 

 

2.651 

Total das folhas 68 5.999 2.432 24.371 32.870 27.518 55.36
5 

24.421 107.304 43.686 4.328 2.654 50.668 36.847 3.130 39.977 34.781 830 35.611 266.430 

Percentual 0,03 2,25 0,91 9,15 12,34 10,33 20,78 9,16 40,27 16,40 1,62 1,00 19,02 13,83 1,17 15,00 13,06 0,31 13,37 100 

 
* Microrregiões parcialmente contidas nas folhas em estudo e percentual de avaliação. 
Fonte: Projeto RADAMBRASIL — Mapa de Capacidade de Uso dos Recursos Naturais Renováveis. 
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As microrregiões 260 – Campos de Itapetininga e 261 – 
Paranapiacaba apresentam-se com excedentes de mão-de-obra, 
porém encontram-se marcadamente subutilizadas e bastante 
distanciadas do ponto de saturação, oferecendo, desta forma, 
muitas facilidades para a eliminação destes excedentes que, por 
sua vez, não são muito elevados. O subuso de seus recursos vem 
gradativamente diminuindo pela expansão da agricultura no 
decênio e consequente diminuição de pastagens naturais (Tabs. 
5.XXXVIII e 5.XXXIX). Confirmando os coeficientes das relações 
uso atual – uso potencial, nestas duas microrregiões, de 1975 a  
1980, há crescimento do pessoal ocupado na razão inversa dos 
coeficientes de excesso apresentados. 

Tal evolução no uso não se verifica na microrregião 165 – 
Baixada do Ribeira onde houve restrito crescimento agrícola no 
quinquênio, tendo até ampliado sua área de pastagens naturais e 
diminuído as áreas com pastagens plantadas, contrariando sua 
capacidade natural de uso (Tab. 5.LXXV) e a situação sem 
excedente. A evolução tecnológica do período 1970-75 (Tab. 
5.XL), certamente decorrente da ampliação da bananicultura de 
exportação, reflete-se na diminuição gradativa do pessoal 
ocupado de 1970 a 1975, com estabilização de 1975 a 1980, e 
resultando em decréscimo no decênio (Tab. 5.XLIV). A 
microrregião 265 mostra, em 1980, uma retomada da agricultura 
permanente (Tab. 5.XXXIX), porém acusa queda acentuada nas 
áreas com culturas temporárias, embora apresente um espaço 
potencial significativo neste segmento (Tab. 5.LXXV). 

A situação de pequeno deficit de mão-de-obra da microrregião 
265 deve-se, certamente, ao grau de intensificação do uso da 
terra, decorrente da participação de elementos de origem 
japonesa. A elevada significância das culturas permanentes no 
conjunto da utilização das terras (Tab. 5.XXXVIII), em particular do 
chá e da banana (Est. 5.V A e 5.VII B), de grande exigência de 
mão-de-obra, reflete-se no coeficiente apresentado. A par disso, a 
área exporta plantas ornamentais, caracterizando, somente por 
este exemplo, a situação de maior requerimento de mão-de-obra 
em relação à oferta. Assim, a análise da involução do uso da terra, 
em termos de área, no período 1970-75, não é suficiente para 
caracterizar a diversidade e intensificação do uso, isto é, sua 
qualificação. 

A microrregião 266 – Baixada Santista, além de não 
apresentar excesso de mão-de-obra, tem coeficientes bastante 
diferenciados, de  acordo com as duas fontes de oferta utilizadas 
– 0,661 e 0,901. Comparando-se as Tabelas 5.XXXVIII, 5.XXXIX e 
5.LXXV, pode-se deduzir, pela primeira, que houve involução 
generalizada das atividades de grande demanda de mão-de-obra, 
porém este fato deve ser visto com reservas, em função da 
diminuição muito acentuada da área recenseada de 1970 a 1975, 
fato que prejudica em parte a análise da Tabela 5.XXXIX, que 
compara os dados em termos relativos. De qualquer forma, 
analisando os números absolutos, houve diminuição dos 
estabelecimentos produtivos e, como corolário, o decréscimo das 
áreas de utilização econômica, que resultaram, no ano de 1975, 
em uma situação de maior requerimento do que oferta de mão-de-
obra. A verificação, nesta tabela, da diminuição acentuada das 
matas naturais no período pode induzir a considerá-la totalmente 
como desmatamento; porém, em razão da diminuição da área 
recenseada, já referida, há probabilidade de estabelecimentos 
rurais recenseados em 1970 cobrirem consideráveis extensões de 
matas e não terem sido recenseados em 1975 por se encontrarem 
sem produção, de acordo com a conceituação expressa no Censo 
Agropecuário. A Tabela 5.LXXV apresenta 76,7% da superfície 
microrregional com vocação para a preservação, enquanto o uso 
atual recenseado com matas naturais corresponde somente a 
10,4% da microrregião. 

A capacidade de uso mostra que apesar da extensa área 
reservada à preservação, à qual não se atribui mão-de-obra, a 
microrregião possui ainda espaço potencial, em função do baixo 
coeficiente de uso apresentado (0,344), e tem condições de 
absorção de um número considerável de população rural. Esta 
área reservada à preservação merece estudos mais detalhados, 
podendo vir a ser utilizada também com silvicultura ou com 
exploração racional da floresta nativa. 

Deve-se destacar, em caráter geral, que a maioria dos casos 
em que o coeficiente de excesso obtido pela estimativa da 
população economicamente ativa nas atividades agrárias é 
superior ao coeficiente obtido do pessoal ocupado, refere-se às 
microrregiões litorâneas onde parte da população rural é 
constituída de pescadores (vide conceituação nos censos 

demográficos de 1970 – Introdução – Ramo de atividade) e, 
portanto, justifica o número superior em relação ao pessoal 
ocupado que somente diz respeito às atividades agrárias. Desta 
forma, em áreas litorâneas o dado de população ativa não oferece 
condições satisfatórias de utilização, visto que esta parcela não foi 
excluída de seu total. No caso do Estado de São Paulo, isto 
sucede nas microrregiões 265 e 266, repetindo-se nos casos dos 
estados do Paraná e de Santa Catarina, que serão mencionados 
adiante. 

Quanto à microrregião 266 – Baixada Santista deve-se 
ressaltar o baixíssimo percentual de população rural, que 
corresponde a 5,2% da população total (Tab. 5.XLIV), índice 
inferior ao da microrregião de Curitiba, por exemplo. Este fato é 
suficiente para a explicação do baixo coeficiente de excesso. 

A grande participação de áreas serranas nesta porção do 
estado influiu consideravelmente nos graus de utilização atual da 
terra e também na capacidade potencial. Além disso, há 
expressivas áreas oficiais de conservação, como se salienta na 
Tabela 5.LXXII, sendo que a Estampa 5.VII A mostra parte de 
uma destas reservas florestais. A mais significativa destas áreas 
de conservação da natureza ocupa mais de 50% da microrregião 
266, e a esta se acrescentam outras áreas não recomendadas 
para o uso atual. Este fato também responde pelo reduzido 
número de população rural. 

O conjunto representado pela porção analisada do estado 
caracteriza-se por apresentar pequeno excedente (1,133 e 1,191), 
subuso acentuado (0,273) e distanciamento da saturação (0,309 e 
0,325). Desta forma, a microrregião 264 – Apiaí, que se apresenta 
com uma situação de sobreuso, pode deslocar parte de seu 
excedente para as áreas vizinhas com terras ainda disponíveis 
para uso. 
 
5.2.4.2.2 – Estado do Paraná 

A área analisada refere-se a aproximadamente 70% do Estado do 
Paraná, abrangendo sua porção situada ao sul do paralelo 24o S. 
Nela estão contidas 20 microrregiões homogêneas, das quais 
duas não foram analisadas por ocuparem área irrelevante nas 
folhas. É o caso da 278 – Norte Velho de Venceslau Brás (PR), 
que será abordada integralmente no relatório correspondente à 
Folha SF.22 Paranapanema e o da 344 – Campos de Vacaria e 
Mata de Dourados (MS), cujos resultados da porção referente à 
Folha SF.21 Campo Grande já se encontram publicados no 
relatório correspondente (TSUKAMOTO; NOVAIS, 1982), 
constando a parte restante do relatório da Folha SF.22 
Paranapanema. 

As relações entre o requerimento atual, o requerimento 
potencial e a oferta atual de mão-de-obra, propostas 
metodologicamente, resultaram em coeficientes que refletem 
quatro agrupamentos diferentes (Fig. 5.29 e 5.30). 

O primeiro agrupamento engloba 11 microrregiões que se 
encontram subutilizadas, com excedentes de mão-de-obra e não 
saturadas. Está representado pelas microrregiões 268 – Curitiba, 
271 – Alto Rio Negro Paranaense, 272 – Campos da Lapa, 273 – 
Campos de Ponta Grossa, 275 – São Mateus do Sul, 276 – 
Colonial de Irati, 277 – Alto Ivaí, 285 – Norte Novíssimo de 
Umuarama, 289 – Sudoeste Paranaense, 290 – Campos de 
Guarapuava e 291 – Médio Iguaçu. 

Apesar da homogeneidade que aparentam à primeira vista, 
vale ressaltar suas particularidades, sobretudo no que se refere 
aos valores diferenciados do coeficiente de excesso que, quando 
calculado com base na população economicamente ativa, 
apresenta-se sempre mais baixo. Dentre estas microrregiões, 
algumas apresentam posições mais favoráveis, bem próximas ao 
equilíbrio, como é o caso da 273 – Campos de Ponta Grossa, que 
aliás possui uma das maiores rendas líquidas das folhas, mas 
grande parte já atingiu níveis preocupantes de excedente de mão-
de-obra. Em casos como os das microrregiões 275, 276 e 277, 
tudo leva a crer que este excesso é decorrente da baixa 
intensidade do uso atual, principalmente na 275, da 
inexpressividade da área das culturas permanentes, e do forte 
contingente rural, especialmente quando relacionado à população 
residente total, particularmente na 277, que em 1970 representou 
91,6%, caindo ligeiramente em 1980 (Tab. 5.XLIII). Por outro lado, 
este excedente pode estar, em parte, sendo absorvido pelo 
extrativismo da erva-mate, significativo na 275 e 276, cuja 
exigência de mão-de-obra não foi computada nos dados que 
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geraram os coeficientes técnicos, por falta de informações 
específicas. 

Os altos coeficientes de excesso da 272 – Campos de Lapa 
(1,947 e 1,605) podem atribuir-se, em primeiro lugar, à grande 
área ocupada pela pecuária, que absorve pouca mão-de-obra, 
sobretudo em campos naturais (89% da área com pastagens). Por 
outro lado, a pecuária leiteira é pouco significante, representando 
apenas 24,7% do rebanho total, muito embora apresente alta 
produtividade, sugerindo existir na microrregião uma certa 
especialização no segmento, apesar de localizada (Tab. 5.LIX). 
Em segundo lugar, a agricultura, além de ocupar pequena parcela 
da área microrregional, apresentou, no período 1970-75, 
acentuada ampliação do uso de tratores acima de 50cv (Tab. 
5.XL). Além disso, o aumento de área das culturas temporárias, 
neste mesmo período, deve-se sobremaneira à expansão do 
cultivo da soja, pouco exigente em mão-de-obra. Os mencionados 
excedentes podem significar desemprego ou subemprego, 
considerando-se a estrutura fundiária concentrada e a grande 
expressão da mão-de-obra assalariada na composição do pessoal 
ocupado. Tendo em vista o subuso generalizado que caracteriza a 
área, conclui-se que a utilização adequada de seu potencial 
ampliaria largamente o mercado de trabalho, sobretudo quando se 
considera a grande área potencialmente destinada às culturas 
permanentes (Tab. 5.LXXV). 

No caso da microrregião 289 – Sudoeste Paranaense, o 
excedente de mão-de-obra também está vinculado à evidente 
mecanização da agricultura e às suas altas densidades rurais. 

A involução da população rural no quinquênio 1975-80 pode 
ser vista como uma reação à situação criada pelos excedentes 
populacionais (Tab. 5XLIII). A grande importância da suinocultura 
na microrregião compensaria em parte este problema. Apesar de 
se ter tentado uma quantificação da mão-de-obra vinculada a esta 
atividade, os resultados, a nosso ver, subestimaram a realidade, 
sendo possível inferir um número maior de mão-de-obra vinculada 
ao ramo. Vale considerar o caráter instável deste segmento, 
propenso a altos e baixos em termos de  resultados financeiros, 
mas tido como a melhor alternativa para a  área, principalmente 
considerando o domínio de pequenas propriedades em relevo 
muito dissecado e sua forte tendência à saturação (Tab. 5.LXXIV). 
Uma  inversão da situação pode ser obtida através da 
diversificação agrícola, voltada para culturas de alta capacidade 
de absorção de mão-de-obra, como é o caso do segmento das 
permanentes, para o qual a área apresenta potencial (Tab. 
5.LXXVI). 

Por outro lado, não se pode esperar que a ampliação da área 
destas culturas (40 km² em 1975) se efetue na mesma proporção 
sugerida pelo potencial (4.904 km²), pois isto acarretaria uma 
modificação radical do tipo de exploração e da paisagem agrária 
da microrregião, além de exigir vultosos investimentos. 

Com tendência à saturação também se encontra a 
microrregião 285 – Norte Novíssimo de Umuarama, representada 
por parte dos municípios de Alto Piquiri e Iporã, que se 
caracterizam por fortes densidades demográficas rurais e situação 
bastante complexa. No quinquênio 1970-75, evidencia-se uma 
modernização na agricultura, sobretudo no que se refere à 
mecanização, e uma extraordinária expansão da área ocupada 
pela soja (534%). Observa-se, por outro lado, queda significativa 
na área de amendoim, cultura com relativa absorção de mão-de-
obra; incremento da pecuária, baseada na expansão da área de 
pastagens nativas e plantadas; e o início da erradicação do café, 
consolidada após 1975. 

Como a economia da região encontrava-se fortemente 
vinculada à cultura cafeeira, que representou em 1975 em torno 
de 33% do valor da produção rural, este declínio e a evidente 
modificação do espaço agrário trouxeram graves consequências 
sociais e econômicas. A área tornou-se grande repulsora de 
população, comprovada pela acentuada diminuição do pessoal 
ocupado em 1975-80 e mesmo da população residente total no 
período 1970-80 (Tab. 5.XLIII). 

Analisando os dados da Tabela 5.LXXV, observa-se um 
subuso muito grande, sobretudo no que se refere às culturas 
temporárias que, no quinquênio 1975-80, apresentaram uma 
significativa diminuição de  área. Este fenômeno pode estar 
ligado, em parte, ao depauperamento dos solos, originários de 
arenito, parcialmente responsáveis pela crise cafeeira. 

O uso adequado dos solos, enfatizando as práticas 
conservacionistas, poderia sustentar uma ampliação da área 
destinada às culturas temporárias, como sugere o potencial. 

Ainda com excedentes, subutilizadas e sem saturação acham-
se as microrregiões 290 – Campos de Guarapuava e 291 – Médio 
Iguaçu, cujas economias, em 1975, encontravam-se fortemente 
vinculadas ao extrativismo, em particular da madeira. Este 
proporcionou uma renda líquida anual excepcional à microrregião 
290, que se destacou como a  maior renda encontrada em toda a 
área estudada (Tab. 5.XLII). Deve-se, no entanto, considerar a 
natureza efêmera desta situação, que poderá não se repetir, 
levando-se em conta sua procedência, vinculada à  exploração de 
um recurso natural esgotável, e não à produção. Além disso, não 
se deve negligenciar a crise madeireira que se instalou nos 
últimos anos, acarretando grande liberação de mão-de-obra, uma 
das justificativas para o coeficiente de excesso aí registrado. 
Como consequência, em algumas áreas pontuais, como no 
município de Palmas (microrregião 291), surgiram os “boias-frias”, 
que têm sido aproveitados nas plantações de batata e, mais 
recentemente, após 1980, na fruticultura, com a introdução de 
grandes pomares de maçã. Estes também estão sendo 
implantados por grupos empresariais na microrregião 290, o que 
amplia o mercado de trabalho assalariado nesta microrregião. 

Vale ressaltar que a microrregião 291 como um todo não tem 
apresentado a mesma dinâmica da 290 e do município de Palmas 
em consequência de suas características intrínsecas, como baixa 
fertilidade dos solos, relevo muito dissecado, falta de tradição 
agrícola da maioria dos colonizadores e mesmo carência de 
infraestrutura e capital, o que contribuiu, sem dúvida, para criar a 
atual situação de  excedente de mão-de-obra. Por outro lado, sua 
agricultura mais tradicional, na qual 90% do pessoal ocupado 
refere-se a mão-de-obra familiar, pode contribuir para amenizar, 
em parte, a conjuntura criada por estes excedentes. 

O coeficiente de excesso encontrado nestas duas 
microrregiões pode ainda estar vinculado à grande área 
potencialmente destinada à conservação da natureza, sobretudo 
na 290, onde chega a representar 33,5% da área microrregional. 

Ainda dentro da situação de subutilizadas, com excedente e 
não saturadas, encontram-se as microrregiões 268 – Curitiba e 
271 – Alto Rio Negro Paranaense, cujos coeficientes moderados 
as colocam numa posição de alerta, porém sem muitos conflitos 
(Tab. 5.LXXIV). Este contexto poderia ser explicado, em parte, 
pelo desenvolvimento na área de uma agricultura tradicional, 
refletida pela utilização de sistemas de produção com significativa 
absorção de mão-de-obra (Tab. 5.LI). Por outro lado, a existência 
de um grande mercado consumidor confere à agricultura da 
microrregião 268 características especiais de fornecedora de 
alimentos, como leite e derivados, produtos granjeiros e olerícolas. 

Ambas as microrregiões caracterizam-se por altas densidades 
demográficas rurais, apesar de comportarem-se diferentemente. 
Enquanto a 268 apresentou um crescimento negativo da 
população rural entre 1970 e 1980 e visível absorção desta 
população pelos centros urbanos, a 271 manteve-se praticamente 
estagnada, embora no período 1970-75 tenha mostrado 
diminuição do pessoal ocupado, que voltou a crescer no 
quinquênio posterior (Tab. 5.XLIV). 

Os baixos coeficientes de uso indicam possibilidades de 
expansão agropastoril, podendo assim absorver os excedentes de 
mão-de-obra. A capacidade de uso destas microrregiões enfatiza 
o desenvolvimento da área com pastagens plantadas, embora 
ainda disponha de muitas terras aptas para cultivos temporários, 
sobretudo na microrregião 268 (Tab. 5.LXXV). 

Deste primeiro agrupamento de microrregiões analisado, 
podem-se fazer as seguintes afirmações. 
– Os baixos coeficientes de uso, registrados na maioria dos casos, 
permitem uma intensificação na utilização das terras tanto para a  
agricultura quanto para pastagens plantadas, embora o grau de 
intensificação varie de uma para outra. 
– Todas as microrregiões, exceto a 289 – Sudoeste Paranaense, 
que já apresenta sobreutilização específica, dispõem de áreas 
potencialmente aptas para a expansão dos cultivos temporários. 
– A maioria das microrregiões está distante da situação de 
saturação, embora a 289 encontre-se no limiar da mesma. 
– As microrregiões 285 – Norte Novíssimo de Umuarama e 290 – 
Médio Iguaçu apresentam coeficientes de saturação altos, porém 
inferiores à unidade e ainda afastados do ponto de equilíbrio, 
possibilitando não apenas absorver seus respectivos excedentes 
como assimilar contingentes adicionais. 

O segundo agrupamento refere-se às microrregiões 284 – 
Norte Novo de Apucarana, 286 – Campo Mourão, 287 – Pitanga e 
288 – Extremo Oeste Paranaense, caracterizando-se pela 
combinação de subuso, excedente e saturação. 
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Exceção feita à microrregião 287, que apresenta uma 
dinâmica diferente, apesar de também possuir alta densidade 
demográfica, os altos coeficientes de excesso destas 
microrregiões justificam-se pela notória modernização da 
agricultura, através da adoção de tecnologia substitutiva de mão-
de-obra, e pelo declínio da cultura cafeeira. Esta, prejudicada por 
sucessivas ocorrências de geadas, sobretudo na 284, e ainda pela 
degradação dos solos, mais grave nos originários do arenito, 
liberou muita mão-de-obra. Apesar da grande expansão da área 
agrícola, esta não criou frentes capazes de absorver os 
excedentes, visto estar vinculada substancialmente à soja e ao 
trigo, culturas desenvolvidas com alta tecnologia. Neste contexto, 
as microrregiões 284 e 286, mais dependentes da cultura do café, 
transformaram-se em fortes repulsoras de população, fato 
confirmado pela Tabela 5.XLIV. Destaca-se a situação da 286 
que, apesar de apresentar menor dependência do café na 
formação da renda das atividades agrárias (Tab. 5.XLIII), registrou 
taxas de repulsão mais elevadas, fenômeno que poderia estar 
vinculado à composição do seu pessoal ocupado, com grande 
significância do trabalho assalariado de caráter temporário. 

Por outro lado, do ponto de vista de capacidade de uso, a 286 
tem maiores chances de corrigir seus coeficientes de saturação, 
pois ainda dispõe de grande área potencial para as culturas 
temporárias. A microrregião 284 apresenta sobreutilização com 
relação às culturas temporárias e suas maiores possibilidades de 
expansão relacionam-se à área das pastagens plantadas, que 
geralmente possuem baixo poder de absorção de mão-de-obra. 

A microrregião 287 tem um comportamento distinto dentro 
deste agrupamento. Seus coeficientes de excesso e saturação 
apresentam-se bem menores; aliás, se fosse considerado apenas 
o coeficiente calculado através da população economicamente 
ativa (1,094) sua situação de saturação praticamente 
desapareceria (Fig. 5.28). Esta posição se consolida quando se 
leva em conta a escala de trabalho, que não permitiu separar os 
vales francamente produtivos, englobando-os às áreas 
selecionadas para conservação da natureza, muito expressivas no 
caso, perfazendo 54% da área microrregional. 

Ao relevo fortemente dissecado também se atribui o caráter 
tradicional em que é desenvolvida grande parte de sua agricultura. 
Apenas como exemplo, 69% do total da área colhida diz respeito à 
cultura do milho (solteiro e consorciado), que apresenta 
significativo requerimento de mão-de-obra. Esta característica 
justifica, em parte, o crescimento da população rural na década de 
1970, ao contrário do que ocorreu nas demais microrregiões do 
agrupamento. Potencialmente, ainda é capaz de promover uma 
significativa expansão da área das culturas temporárias. 

Com características opostas encontra-se a microrregião 288 – 
Extremo Oeste Paranaense, que apresenta todos os coeficientes 
muito elevados. Parte da situação pode ser explicada pela 
considerável significância da área ocupada pela soja e trigo em 
cultivo simples, em torno de 60% do total da área colhida. Sendo 
culturas desenvolvidas com alto nível tecnológico, apresentam 
baixos requerimentos de mão-de-obra, traduzindo-se em baixo 
índice tecnológico referente às culturas temporárias, mesmo 
registrando-se grande diversidade destas culturas. 

No período após 1975 (Tab. 5.XXXIX), a redução da área das 
culturas permanentes, principalmente a de café, resultou em 
liberação de mão-de-obra, o que contribuiu para o incremento das 
taxas de êxodo rural (Tab. 5.XLIV). 

A presença de solos de alta fertilidade e de um relevo 
bastante favorável ainda possibilita uma intensificação do uso, 
mas recomenda-se que esta seja direcionada para as culturas 
mais exigentes em mão-de-obra, de modo que os excedentes 
possam ser absorvidos satisfatoriamente. Entretanto, não se 
podem negligenciar cuidados conservacionistas a estes solos que, 
apesar de possuírem grande potencial químico, estão sujeitos à 
degradação por lixiviação e escoamento superficial, decorrentes 
dos elevados excedentes hídricos a que a área está sujeita, 
durante quase todo o ano. Atenção redobrada deve-se dispensar 
aos solos originários do arenito, menos férteis e sujeitos, na área, 
ao mesmo tipo de problemas, além de serem muito erodíveis. 
Alguns trechos, ao norte da microrregião, já sofrem as 
consequências desastrosas da degradação destes solos, 
representadas no abandono dos cafezais ou na perda 
considerável de produtividade dos mesmos. 

A exemplo de outras microrregiões, a grande significância das 
pequenas propriedades do tipo familiar – “colônias” – , a 
importância da suinocultura, além dos rendimentos expressivos de 
uma agricultura comercial – soja e trigo –, certamente atenuam os 

efeitos causados por grandes excedentes de mão-de-obra: 
desemprego e subemprego. 

Apenas as microrregiões 269 – Litoral Paranaense e 274 – 
Campos de Jaguariaíva encontram-se na confortável situação de 
subutilizadas, sem excedentes e não saturadas. Porém, algumas 
ressalvas deveriam ser levantadas quanto aos coeficientes 
obtidos na primeira. O coeficiente de excesso, muito baixo, 
detectou uma situação anômala, inadmissível na prática. O 
primeiro fato a chamar a atenção são os dados controvertidos, 
referentes à área das culturas permanentes, tanto no que diz 
respeito à sua evolução no período 1970-75 (Tab. 5.XXXIX), 
quanto no que concerne à enorme diferença registrada entre a 
área de utilização das terras (Tab. 5.XXXVIII) e a área das 
culturas permanentes mais significativas (Tab. 5.LIV). Sabe-se 
que a primeira reflete também uma intenção de plantio, que pode 
não se ter concretizado. Segundo informações do IBGE, o 
aumento da área das culturas permanentes, verificado na Tabela 
5.XXXVIII, deve-se ao plantio de palmito, cujos dados foram 
fornecidos por uma única empresa. Os dados disponíveis em 
1975 não acusaram uma produção de palmito compatível com a 
área que lhe foi atribuída, de onde se extrapola que se foi 
efetivamente plantado não se encontrava em fase de produção 
ou, numa segunda hipótese, a área que chegou a ser plantada 
não atingiu a área de intenção. 

O certo é que, metodologicamente, o requerimento atual de 
mão-de-obra para as culturas permanentes é obtido através da 
ponderação de sua área (Tab. 5.LXXI) por seu respectivo 
coeficiente técnico, e se o dado referente à área é controvertido, 
os coeficientes gerados a partir dele também são questionáveis. 

A microrregião 274 – Campos de Jaguariaíva, registrou um 
coeficiente de excesso de 0,948, quando calculado com os 
números do pessoal ocupado, caracterizando uma situação de 
equilíbrio. Por outro lado, quando se considera a população 
economicamente ativa como oferta atual, o coeficiente de excesso 
de 0,655 apresenta-se distanciado do equilíbrio, refletindo uma 
situação pouco admissível na prática. Assim, acredita-se ser o 
primeiro coeficiente o mais representativo da realidade. 

Pela Tabela 5.LXXIV, pode-se concluir que a microrregião já 
indica uma considerável utilização de seu potencial, desde que 
apresenta um coeficiente de uso similar ao de microrregiões já 
saturadas e com excedentes. Os dados comprovam uma grande 
expansão das área de soja e silvicultura, ambas ocupando áreas 
anteriormente pecuaristas. A Tabela 5.LXVIII mostra que mais de 
80% do efetivo de pínus, espécie mais cultivada, foi implantado 
após 1970, não estando ainda em fase de produção, o que 
permite extrapolar uma ampliação do mercado de trabalho quando 
esta se iniciar. 

É relevante ainda considerar que se, de um lado, a dinâmica 
produtiva da área sugere perspectivas otimistas a seu respeito, 
por outro não se pode negligenciar duas de suas peculiaridades: a 
baixa fertilidade de seus solos e a grande participação da mão-de-
obra assalariada na composição do pessoal ocupado (Tab.5.XLV), 
que poderiam lhe trazer problemas no caso  de uma reversão da 
situação. 

A microrregião 270 – Alto Ribeira apresentou a pior situação 
encontrada em todas as folhas, combinando sobreutilização, 
excedentes e saturação em níveis inaceitáveis. 

A sobreutilização encontrada (Tab. 5. LXXIV) pode estar, em 
parte, ligada ao relevo, desde que a escala de trabalho não 
permite a  separação dos vales encaixados, certamente 
cultiváveis, subestimando o potencial real, como também à grande 
área de terras em descanso (Tab. 5.XXXVIII). Pode-se também 
atribuir o alto coeficiente de excesso ao relevo fortemente 
dissecado, pois 70,9% da área foram destinados à conservação 
da natureza, atividade sem atribuição de mão-de-obra. Partindo 
do pressuposto de que dentro da área de conservação estariam 
contidas áreas potencialmente utilizáveis e que na verdade são 
produtivas, poder-se-ia acrescentar um pouco mais de mão-de-
obra ao requerimento atual. De qualquer maneira, a oferta atual 
de mão-de-obra deve ser vista com reservas. Esta é uma região 
praticamente estagnada em todos os segmentos agrários e 
mesmo em suas atividades urbanas. Assim, fica difícil supor que 
os excedentes rurais estejam sendo absorvidos pelas cidades, e 
mais difícil ainda justificar a presença de tantas pessoas numa 
área tão desprovida de atrativos. 

Nada se pode concluir categoricamente, mas duas hipóteses 
podem ser levantadas: ou a oferta de mão-de-obra está 
superestimada ou está havendo absorção temporária da mesma 
por outras microrregiões. 
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O certo é que nenhuma região pode suportar coeficientes de 
excesso e de saturação nesta ordem de grandeza, sem conflitos e 
perturbações sociais. Somente um estudo mais detalhado 
permitiria conclusões mais seguras a respeito desta microrregião. 
Os coeficientes do Estado do Paraná assemelham-se aos da 
porção gaúcha em questão, embora apresentem-se ligeiramente 
mais baixos. Esta situação, porém, é muito mais consequência do 
grande número de microrregiões paranaenses analisadas, 
abordando, portanto, um universo mais diversificado, do que 
reflexo de uma conjuntura mais favorável. Assim são encontradas 
no Paraná as situações mais complexas e extremas, desde os 
menores aos maiores coeficientes de uso, excesso e saturação 
(Tab. 5.LXXIV). 

O declínio da cultura cafeeira e suas consequências 
representam a feição mais singular do Paraná com relação aos 
demais estados abordados nestas folhas. 
 
5.2.4.2.3 – Estado de Santa Catarina 

Este estudo abrange cerca de 83% da superfície estadual (Fig. 
5.25). As microrregiões ao sul do paralelo 28oS, compreendendo o 
sudeste do estado e parte da microrregião 303 – Campos de 
Lajes, no planalto, são analisadas no volume 33 da série 
Levantamento de Recursos Naturais do Projeto RADAMBRASIL. 

Os resultados dos coeficientes de relação uso atual – uso 
potencial, quando se utilizou como oferta atual o pessoal ocupado 
nas atividades agrárias, compreendem dois agrupamentos (Fig. 
5.27 e 5.29). Neste caso, nove microrregiões se encontram 
subutilizadas, com excedentes e sem saturação e três se 
apresentam subutilizadas, com excedentes e com saturação. 
Utilizando-se como oferta atual a estimativa da população 
economicamente ativa nas atividades agrárias, os resultados em 
termos gerais estão mais bem posicionados que em termos 
numéricos, ocasionando, inclusive, modificações nos dois 
agrupamentos. Desta forma, a microrregião 294 passa a não 
apresentar saturação, e a microrregião 303 passa à situação sem 
excedente, criando um terceiro agrupamento (Fig. 5.28 e 5.30). 

Do primeiro agrupamento, numericamente mais expressivo, 
salientam-se, sob um primeiro enfoque, as situações das 
microrregiões 292 –  Colonial de Joinville e 293 – Litoral de Itajaí 
que apresentaram coeficientes de excesso bastante variáveis 
segundo as fontes que originaram a oferta atual. A microrregião 
292 apresentou coeficientes de excesso de 2,056 e 1,472, caso 
até certo ponto normal, visto que o dado referente à população 
economicamente ativa, que corresponde ao segundo coeficiente 
expresso, registra, via de regra, números inferiores aos do pessoal 
ocupado. Caso inverso e menos comum é o que ocorre na 
microrregião 293, onde os coeficientes de excesso são 
respectivamente de 1,785 e 2,271 e, portanto, a utilização da 
estimativa da população economicamente ativa aumenta o 
excedente (Tab. 5.LXXIV). Pode-se atribuir o resultado do 
segundo coeficiente à população economicamente ativa dedicada 
à pesca, que se encontra no censo demográfico englobada àquela 
exclusivamente voltada às atividades agrárias, sucedendo o 
mesmo fato na microrregião 297 – Florianópolis, onde a pesca 
artesanal é importante. Na microrregião 292 – Colonial de 
Joinville, isto não ocorre, o que se explica pela menor expressão 
de municípios litorâneos e pouco povoados e, consequentemente, 
uma expressiva retroterra. A combinação destes fatos justifica as 
diferenças nos coeficientes de excesso. 

Para a explicação do excesso, sobressai a diminuição da 
intensidade do uso da terra ocorrida no período 1970-75 nestas 
duas microrregiões (Tab. 5.XXXVIII), seguindo-se uma retomada 
da atividade agrícola no quinquênio 1975-80 (Tab. 5.XXXIX), que, 
contudo, não impediu a diminuição do pessoal ocupado nas 
atividades agrárias no decênio 1970-80 (Tab. 5.XLIV). No período, 
este êxodo rural foi absorvido pelos setores urbanos, 
principalmente na microrregião mais industrializada, a de Joinville, 
como apresentado na tabela referida. 

Ao abordar as grandes diferenças situacionais no coeficiente 
de excesso, encontra-se também a microrregião 307 – Planalto de 
Canoinhas (1,841 e 1,287). Em relação às duas anteriores, há 
ampliação considerável de seu espaço agrícola e aumento do 
pessoal ocupado,  mais expressivo no quinquênio 1970-75. Ao 
mesmo tempo, mostra, em 1980, diminuição da população 
residente rural, absorvida no período pelo crescimento urbano 
intra-regional (Tab. 5.XLV). 

Na estrutura de trabalho desta microrregião, 21% do pessoal 
ocupado nas atividades agrárias com mais de 14 anos de idade 

são assalariados e, neste caso, uma situação de excedente 
certamente caracteriza desemprego e subemprego. Por ocasião 
das operações de campo realizadas em 1982 foram colhidas 
informações sobre a existência de “bóias-frias” na microrregião 
307, fato pouco comum em Santa Catarina. 

Contudo, determinados segmentos não avaliados, ou 
avaliados genericamente, poderiam ampliar o requerimento atual 
de mão-de-obra, atenuando os excedentes obtidos. Por exemplo, 
a erva-mate nativa representou, nesta microrregião, em 1975, 
88% do efetivo desta espécie no estado (CENSO 
AGROPECUÁRIO DE SANTA CATARINA, 1975b, p. 620 e 623), 
caracterizando-a como grande produtora brasileira. Da mesma 
forma, também produz 97% do valor gerado pelo Estado de Santa 
Catarina no item sementes (CENSO AGROPECUÁRIO DE 
SANTA CATARINA, 1975b, p.576 e 579), com destaque na 
produção de batata-semente. Estes dois fatos, se quantificados, 
certamente reduziriam os coeficientes de excesso. Por outro lado, 
a situação com relação à renda agrária obtida pela microrregião 
(Tab. 5.XLVII) seria uma atenuante ao excedente, colocando-a 
respectivamente em 11a  e 14a  posições com relação às rendas 
líquidas e máxima entre as 39 microrregiões das folhas. Em se 
tratando de um dos grandes celeiros do estado, como está 
representado na Tabela 5.XLIII, e em função da baixa taxa de 
utilização atual (coeficiente de uso de 0,165), esta microrregião 
tem, com mais facilidade, condições de reverter seu excedente de 
mão-de-obra. 

A microrregião 304 – Campos de Curitibanos apresenta 
elevados coeficientes de excesso (2,249 e 1,956), os quais, sem 
dúvida, podem ser atribuídos ao predomínio da agricultura 
mecanizada e da pecuária extensiva, que resultam em índices 
tecnológicos extremamente baixos (Tab.5.LXXI). A evolução da 
mecanização, expressiva no período de 1970-75, pode ser 
observada pelos dados constantes na Tabela 5.XL, embora a área 
de utilização agrária tenha tido ampliação discreta neste período. 
Além dos reflexos expressos pelo excesso de mão-de-obra, a 
microrregião praticamente permaneceu estagnada no decênio 
1970-80 no que se refere à sua população total, embora tenha 
havido crescimento do pessoal ocupado, que pode ser atribuído à 
própria dinâmica demográfica, caracterizada pela elevada 
participação da população rural (Tab. 5.XLIV). A situação com 
excedente desta microrregião está de acordo com sua renda 
agrária mal posicionada. A retomada do crescimento agrícola e o 
incremento recente da cultura do alho, de grande exigência de 
mão-de-obra, devem atenuar parcialmente o subemprego e o 
desemprego, que em 1975 certamente assumiam proporções 
acentuadas. 

As contíguas microrregiões 295 – Colonial do Itajaí do Norte e 
296 – Colonial do Alto Itajaí apresentam-se com situações 
semelhantes, ou seja, com excedentes não muito acentuados, 
principalmente se considerado o forte contingente de trabalho 
familiar. Em contrapartida, a renda agrária ocupa uma posição 
bastante desfavorável. Igualmente ao constatado em regiões 
fumageiras analisadas no volume 33 da série Levantamentos de 
Recursos Naturais deste Projeto, as microrregiões onde a cultura 
do fumo têm destaque coincidem com rendas agrárias reduzidas 
na razão direta da maior participação da cultura no total da 
produção agrária. Estas microrregiões também se apresentam 
com coeficientes de excesso menos pronunciados devido à 
elevada exigência de mão-de-obra da cultura do fumo, entretanto 
sem a devida remuneração (Est. 5.XII B). 

No aspecto físico, as microrregiões 295 e 296 apresentam 
solos de fertilidade média (grau de restrição 003), geralmente 
álicos e distróficos, predominando as limitações de ordem química 
(soma de bases). Como se trata de áreas de ocupação antiga, 
exigem maiores despesas com fertilizantes (Tab. 5.XL) que se 
traduzem em rendimentos/ha de razoáveis a bons para as culturas 
temporárias (Tab. 5.LII). A produtividade, por sua vez, também 
não corresponde à renda obtida, embora haja diversificação do 
uso da terra, consubstanciada pela expressiva pecuária leiteira, 
cuja produtividade está acima da média estadual (Tab. 5.LIX). 

Apesar do subuso genérico nestas microrregiões, pela análise 
da Tabela 5.LXXV pode-se inferir que para a microrregião 295 há 
sobreuso específico no segmento culturas temporárias (Tab. 
5.LXXVI), em função das imposições do relevo e da estruturação 
fundiária. 

A microrregião 298 – Colonial Serrana Catarinense apresenta 
coeficientes semelhantes aos das duas anteriores. Diferencia-se 
por maiores limitações de relevo, que impedem a expansão 
agrícola (Est. 5.XIII B). De 1970 a 1975 houve diminuição das 



 932 

áreas de utilização, excetuando-se a ampliação das áreas de 
pastagens plantadas e silvicultura, atividades mais adequadas à 
capacidade potencial. A Tabela 5.XXXIX mostra que de 1975 a 
1980 houve retomada de crescimento em função da melhoria da 
infraestrutura de transporte e do rápido desenvolvimento urbano 
de Florianópolis, que se constitui também em área de atração 
para a população desta microrregião. Quanto à renda, apresenta-
se em posição inferiorizada decorrente das limitações de ordem 
física que restringem as áreas favoráveis à agricultura, em função 
da extrema dissecação do relevo, principalmente aos pequenos e 
médios produtores. 

No centro-oeste do estado, a microrregião 305 – Colonial do 
Rio do Peixe também insere-se no primeiro agrupamento. Seus 
coeficientes de excesso (1,498 e 1,126), quando combinados à 
renda agrária elevada e à estruturação familiar do trabalho, 
adquirem uma posição mais bem situada que as numericamente 
apresentadas. A microrregião baseia sua estrutura econômica 
agrária no trinômio suinocultura-avicultura-milho e, em função de 
suas dimensões e da diversidade física, apresenta áreas de 
especialização na fruticultura de clima temperado e subtropical, 
entre as quais sobressai o município de Fraiburgo, grande 
produtor nacional de maçã, enquanto a produção de uva vincula-
se principalmente aos municípios de Videira e Caçador. Na parte 
noroeste da microrregião, sob domínio da vegetação da Savana 
gramíneo-lenhosa com floresta-de-galeria (vide 4 – Vegetação), 
predomina a pecuária extensiva de corte (Est. 5.XIV A). 

O partilhamento da terra, resultado do tipo de colonização, 
associado ao relevo de fortes declividades, impôs uma estrutura 
de uso integrado: criatórios de pequeno e médio portes e 
agricultura em talhões reduzidos, exceto para a cultura do milho, 
que é plantada também nas encostas, em razão da falta de 
espaço, e para atender as necessidades alimentares da criação. 

À escala ao milionésimo, as limitações do relevo detectadas 
são de tal ordem que mais da metade da superfície microrregional 
compreende terrenos com declividades iguais ou superiores a 
40%, restringindo as atividades agrícolas, de acordo com os 
critérios adotados para a definição de sua capacidade de uso. 
Estas áreas envolvem uma gama de solos de fertilidade média a 
alta, com predominância dos cambissolos e dos litólicos. Desta 
forma, áreas restritas que compreendem declividades menos 
acentuadas, como por exemplo vales estreitos, não puderam ser 
mapeadas, no entanto, sua consideração pouco modificaria a 
capacidade potencial da microrregião. 

À microrregião 294 – Colonial de Blumenau atribuíram-se dois 
coeficientes de excesso, bastante diferenciados segundo as 
fontes de consulta (2,474 e 1,640), que a colocam em dois 
agrupamentos: com e sem saturação. A análise terá a 
preocupação de avaliar qual das situações exprime melhor a 
realidade conjuntural. 

A Tabela 5.XXXVIII registra, entre 1970 e 1975, um retrocesso 
em área nas atividades agrárias de maior exigência de mão-de-
obra, tais como as áreas de utilização com culturas temporárias e 
permanentes, que, apesar desta involução, apresentou ampliação 
considerável do número de tratores (Tab. 5.XL). Estas duas 
variáveis deveriam coincidir com uma diminuição do pessoal 
ocupado neste período, fato que não ocorre, contrariamente ao 
que sucedeu nas microrregiões 292 e 293. Desta forma, pode-se 
inferir que o pessoal ocupado se encontra superdimensionado e, 
consequentemente, a situação não saturada condiz mais com a 
diminuição da população rural decorrente da urbanização 
crescente que esta microrregião atravessou no período. Deve-se 
também levar em conta a duplicidade de atividades da população 
rural, que pode trabalhar tanto no campo como na cidade, fato 
facilmente observável nas áreas de forte industrialização, nesta 
microrregião, bem como na 292 – Colonial de Joinville. 

O segundo agrupamento apresenta a situação de subuso, 
excedente e saturação. Compreende duas microrregiões: 297 – 
Florianópolis e 306 – Colonial do Oeste Catarinense. 

A microrregião 297 – Florianópolis apresenta um dos mais 
elevados coeficientes de excesso da parte analisada do Estado de 
Santa Catarina – 2,289 e 2,350. Além da alta oferta atual de mão-
de-obra, a saturação deve-se à baixa capacidade de uso que 
resulta do fato de  79% da superfície microrregional terem aptidão 
natural apenas para conservação da natureza, seja pelo relevo 
acidentado ou por limitações pedológicas (Tab. 5.LXXVI). Parte 
destas áreas de conservação compreendem terras que o poder 
público detém, ou prevê implantação para este fim (Tab. 5.LXXII). 
Mesmo assim ainda há áreas potenciais para ampliação agrícola, 
como mostra a Tabela 5.LXXV. 

Esta microrregião caracteriza-se pelo excessivo partilhamento 
da terra, onde 61% dos estabelecimentos rurais situam-se na faixa 
de até 10 ha, ocupando 13% do espaço. Neste estrato, a área 
média para cada estabelecimento é de 3,8 há e, em função da 
topografia dominante, torna-se, em termos práticos, ainda mais 
reduzida. A base da atividade rural vincula-se ao trabalho familiar 
que detém 97% do pessoal ocupado (Tab. 5.XLV), fato que 
atenua o subemprego. Na população rural estão incluídos 
pescadores em cujas terras há geralmente áreas plantadas, 
principalmente com mandioca; entretanto, deve-se salientar que a 
renda da pesca não se encontra inserida na Tabela 5.XLIII. Se os 
pescadores estiverem incluídos também nos resultados do 
pessoal ocupado, em termos qualitativos, o excedente é 
minimizado, pois ocorre a duplicidade de atividade que não foi 
computada como requerimento. Por outro lado, utilizando o 
coeficiente obtido através de estimativa da população 
economicamente ativa nas atividades agrárias, que os inclui, este 
dado torna-se ainda menos absoluto e portanto descartável para 
este caso. Da mesma forma, ocorre a duplicidade de atividades, 
urbanas e rurais, que também atenua o excedente, além de 
colocar sob reserva os resultados da renda agrária, que é maior 
do que a apresentada na Tabela 5.XLVII. 

Ainda no segundo agrupamento, a microrregião 306 – 
Colonial do Oeste Catarinense posiciona-se como a de maior 
coeficiente de uso do estado (0,913), já apresentando inclusive 
sobreuso com lavouras temporárias, como mostrado na Tabela 
5.LXXV. Trata-se da mais expressiva área agrícola de Santa 
Catarina (Est. 5.XIV B), correspondendo à segunda posição das 
folhas, em termos de valor da produção agrária, abaixo da 
microrregião 289 – Sudoeste Paranaense (Tab. 5.XLIII). 

Os coeficientes de excesso (1,578 e 1,219), levando-se em 
consideração o percentual de 15% de assalariados temporários na 
estrutura do trabalho, merece considerações também em função 
da evolução tecnológica do período 1970-75, marcada pela 
ampliação do uso do trator de porte (Tab. 5.XL). O crescimento 
acentuado da agropecuária no quinquênio 1970-75, como 
mostrado na Tabela 5.XXXVIII, concomitante à evolução da 
mecanização, impediu excedentes de mão-de-obra mais 
pronunciados. A Tabela 5.XXXIX apresenta, para 1980, uma 
situação favorável com relação aos excedentes de mão-de-obra, 
através do incremento das áreas com culturas permanentes, de 
grande demanda de mão-de-obra. 

Os coeficientes de saturação obtidos (1,441 e 1,113) refletem 
a mais alta densidade demográfica da parte analisada do Estado 
de Santa Catarina (27 hab. rurais/km² em 1980). A Tabela 5.XLIV 
apresenta esta microrregião como a única que registrou 
crescimento na população residente rural no decênio 1970-80. A 
extrema diversificação agrária, correspondendo ao maior centro 
suinocultor do País, grande produtor avícola (Tab. 5.XLIII) e de 
milho, além de uma gama de culturas, como verifica-se na Tabela 
5.LI, coloca, por outro lado, a microrregião 306 em uma posição 
extremamente delicada quanto à perpetuação da atividade 
produtiva sem comprometer de maneira irreversível o meio 
ambiente, em função da dinâmica populacional rural e a 
consequente ampliação da sobreutilização (Est. 5.VI B). 
Entretanto, ainda resta espaço potencial para a ampliação da 
pecuária através do uso de pastagens plantadas, desde que de 
forma intensiva. A agricultura também comporta novo enfoque, 
com culturas de maior exigência de mão-de-obra, em especial a 
horticultura e a fruticultura. O manejo agropecuário 
conservacionista complementa as medidas propostas. Certamente 
serão as únicas formas de atenuar o excedente e reverter a 
saturação. 

A parte da microrregião 303 – Campos de Lajes na Folha 
SG.22 Curitiba apresentou, segundo as duas fontes utilizadas 
para obtenção da oferta atual, coeficientes de excesso de 1,046 e 
0,790. Utilizando-se o pessoal ocupado acima de 14 anos, a 
microrregião enquadra-se no primeiro agrupamento, enquanto os 
dados numéricos decorrentes da estimativa da população 
economicamente ativa, significativamente mais baixos, colocam-
na isoladamente na situação mais privilegiada das folhas, em 
termos potenciais: acentuado subuso (0,120), e bastante 
distanciada da saturação (0,095). A Tabela 5.LXXIV e as Figuras 
5.28 e 5.30 mostram estas situações. 

A principal característica de individualização desta 
microrregião é a de ter na pecuária de grande porte sua principal 
fonte de renda (Tab.5.XLII). O caráter extensivo fica patente nos 
índices tecnológicos para pastagens naturais e plantadas, 
respectivamente 0,3 e 1,2 homem/ano/km², resultantes das baixas 
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lotações das pastagens (Tab. 5.LVI), e da pequena 
representatividade do rebanho leiteiro (Tab. 5.LIX), que reforça a 
pequena exigência de mão-de-obra atribuída à pecuária. A 
pecuária ocupou, em 1975, 53% do espaço de utilização (Tab. 
5.XXXVIII) e nessas áreas se geraram cerca de 50% do valor da 
produção agrária deste ano. De acordo com estes dados relativos, 
torna-se difícil realizar uma avaliação em termos de eficiência. Em 
termos numéricos absolutos, a situação inverte-se, mostrando 
uma relação entre valor e km² de pastagens bastante reduzida 
quando comparada a outras microrregiões onde a atividade 
adquire caráter menos extensivo. 

Em termos de renda, como se expressa na Tabela 5.XLVII, a 
situação genérica da microrregião a coloca em posição pouco 
favorável, principalmente no que diz respeito à renda máxima do 
sistema, vinculada basicamente com a baixa eficiência da 
pecuária. A acentuada redução da população rural no período 
1970-80 é acompanhada de uma pequena diminuição no pessoal 
ocupado, acrescentando-se a este fato a pequena participação da 
população rural em relação à população total, que confere com a 
situação sem excedente. A densidade populacional rural de 4 hab. 
rurais/km² (a mais baixa dentre as folhas), por outro lado, coincide 
com a de outras microrregiões também de fracas densidades 
rurais e que apresentam situação sem excedente (microrregiões 
265, 266 – SP e 274 – PR) ou com pequeno excedente 
(microrregiões 266 – SP e 274 – PR), atestando o posicionamento 
atribuído pelo coeficiente de excesso da microrregião 303, sem 
entretanto precisar qual das situações (sem excedente ou com 
pequeno excedente) está mais próxima da realidade. 

Outra característica peculiar desta microrregião reside na 
importância assumida pela silvicultura, que responde por 10% do 
valor da produção agrária. Esta atividade teve grande impulso no 
quinquênio analisado e, em 1975, foi o segmento de maior 
geração de mão-de-obra (Tab. 5.LXXI). As matas plantadas são 
constituídas principalmente por pínus (Tab. 5.LXV), e a maior 
parte de seu efetivo tem menos de 5 anos de idade, isto é, 
encontra-se na fase de formação, que corresponde a uma maior 
exigência de mão-de-obra (Tab. 5.LXVIII). A silvicultura ocupa 
expressão ímpar pela existência de indústria de celulose no atual 
município de Otacílio Costa, que representa o principal 
consumidor da produção florestal. 

A comparação do uso atual com a capacidade de uso mostra 
que as áreas atualmente utilizadas predominantemente com 
pastagens naturais representam considerável potencial agrícola. 
Os resultados deste trabalho não apontam áreas potenciais para 
pastagens naturais (atualmente ocupando 3.233 km²), fato 
aparentemente incoerente para uma microrregião tradicionalmente 
pecuarista. Porém, designou-se uma área potencial de 1.996 km² 
para pastagens plantadas, que tem 3,5 vezes a capacidade de 
suporte das naturais, resultando ao mesmo tempo em ampliação 
do rebanho e intensificação da atividade. 

O balanço da situação estadual caracteriza uma situação mais 
favorável quando comparada com as partes dos estados do Rio 
Grande do Sul e do Paraná, principalmente no que diz respeito 
aos coeficientes de excesso e saturação. A comparação com a 
porção do Estado de São Paulo analisada não tem sentido, visto 
tratar-se de área pouco povoada. 
 
5.2.4.2.4 – Estado do Rio Grande do Sul 

A análise compreende cerca de 10% do estado, correspondente à 
porção situada ao norte do paralelo 28oS. Abrange, além da 
microrregião 325 – Colonial de Iraí, quase totalmente contida nas 
folhas objeto do presente relatório, parte de três  microrregiões 
homogêneas, a saber: 324 – Colonial de Santa Rosa, 326 – 
Colonial de Erechim e 328 – Passo Fundo, cujos resultados dizem 
respeito apenas às porções correspondentes a estas folhas. Suas 
complementações, bem como as demais microrregiões do Rio 
Grande do Sul, encontram-se no volume 33 da série 
Levantamento de Recursos Naturais deste Projeto. 

A síntese da avaliação das relações homem/terra, expressa  
nos coeficientes de relação uso atual – uso potencial, para três 
destas quatro microrregiões, reflete a estrutura da colonização 
agrícola em propriedades de áreas reduzidas já no passado, 
caracterizadas por suas altas densidades rurais e pelo contínuo 
partilhamento da terra. Estas áreas são conceituadas como 
coloniais, de acordo com as denominações oficializadas pelo 
IBGE. 

A Tabela 5.LXXIV apresenta os coeficientes referidos, nos 
quais salienta-se a situação generalizada de acentuados 

excedentes de mão-de-obra (de 1,818 a 2,823); subutilização 
(0,386 a 0,530) e um único caso de saturação, na microrregião 
328 (1,495), embora os coeficientes de saturação se apresentem 
nos demais casos bastante próximos deste grau (0,854 a 0,984). 

A microrregião 328 – Passo Fundo, além de se mostrar 
saturada, apresenta o mais elevado excedente das folhas, não 
podendo sua situação ser explicada isoladamente em razão de 
sua estrutura fundiária concentrada, em comparação às outras 
três que se qualificam como medianamente equilibradas (Fig. 
5.26). Nesta faixa concentrada, encontram-se as microrregiões 
onde a significância das propriedades coloniais é menos 
acentuada. Via de regra, nas áreas onde há concentração da 
posse da terra em grandes propriedades, há concomitante 
subutilização e baixas densidades rurais, em razão do predomínio 
da pecuária extensiva, com reduzida exigência de mão-de-obra. A 
microrregião 328 – Passo Fundo, por sua vez, em termos de 
estrutura fundiária, caracteriza-se por um elevado percentual de 
estabelecimentos rurais na faixa de até 10 ha, ao mesmo tempo 
que apresenta grandes propriedades, destacadamente aquelas 
acima de 500 ha (que detêm 33% da terra), enquanto os estratos 
referentes à média propriedade são menos expressivos (Tab. 
5.XLII). Desta forma, esta microrregião compreende a combinação 
de grandes propriedades de tradição pecuarista, que ocupam as 
áreas mais planas de campos naturais, atualmente voltando-se 
para a agricultura mecanizada, com propriedades agrícolas 
coloniais virtualmente localizadas em áreas originalmente 
florestais e de relevo mais dissecado. Tal combinação resultou em 
densidade rural considerada como média a elevada (Tab. 5.XLIV). 

O principal fator condicionante dos excedentes e da 
saturação, sem dúvida, provém das modificações tecnológicas 
decorrentes da expansão da soja, e, na microrregião 328, 
encontra-se o menor índice tecnológico para culturas temporárias 
de todo o conjunto das folhas – 3,9 homem/ano/km² (Tab. 5.LI), 
indicativo do predomínio absoluto da mecanização, principalmente 
nesta cultura e na do trigo. Por exemplo, soja e trigo apresentam 
áreas médias colhidas de 46,83 e 25,55ha / informante 
respectivamente (Tab.5.LII), e, em função de sua expressão em 
área, foram-lhes atribuídos coeficientes técnicos mecanizados. 
Este predomínio é de tal ordem que somente a soja ocupa 65% do 
espaço utilizado com culturas temporárias (Tab. 5.XXXVIII e 5.LI). 

Ao lado da agricultura mecanizada, a pecuária também 
apresenta índices tecnológicos extremamente baixos devido ao 
seu caráter extensivo, visto estar ligada à média e à grande 
propriedade. Tal fato também pode ser corroborado pela reduzida 
participação da pecuária leiteira (Tab. 5.LIX). 

A baixa exigência de mão-de-obra da microrregião 328, em 
confronto com as demais da porção analisada do Rio Grande do 
Sul e mesmo com outras áreas coloniais das folhas, está também 
refletida no baixo índice tecnológico da estrutura atual (Tab. 
5.LXXI), que a coloca junto às microrregiões predominantemente 
pecuaristas ou àquelas que, por limitações físicas de relevo, se 
encontram sem espaço de utilização. Como neste caso o relevo é 
francamente mecanizável em mais de 90% da superfície 
microrregional, este índice tecnológico expressa as características 
de uso expostas. 

Em confirmação aos coeficientes de excesso destas 
microrregiões do estado, utilizando-se os dados referentes à 
evolução demográfica da população rural e do pessoal ocupado 
nas atividades agrárias no decênio 1970-80, depreendeu-se seu 
decréscimo geral. Além disso, esta diminuição situa-se mais 
precisamente no período de 1975-80, como revelam os dados de 
pessoal ocupado (Tab. 5.XLIV). 

Os efeitos negativos desses excedentes de mão-de-obra, 
entretanto, podem estar minimizados em função de dois fatores. O 
primeiro refere-se à estrutura do trabalho agrário, 
predominantemente familiar (Tab. 5.XLV), sobretudo nas áreas 
coloniais. Tal fato, por conseguinte, não se reflete 
necessariamente em desemprego, visto que os assalariados 
vinculam-se às médias e grandes propriedades, sobressaindo, no 
caso das pequenas propriedades, mais uma situação de falta de 
espaço de trabalho, principalmente para os elementos não 
remunerados da família e os jovens em particular, visto que estes, 
a curto e médio prazos, virão a constituir sua própria família. O 
segundo fator refere-se à renda agrária obtida pelo pessoal 
ocupado que se encontra numa posição favorável em relação ao 
conjunto das folhas, da 9a à 12a  posições das 39 microrregiões 
analisadas. Embora não se tenham condições de caracterizar a 
distribuição desta renda, pode-se no mínimo saber seu 
posicionamento, que oferece condições para uma avaliação 
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genérica da eficiência do modelo agrícola. No Rio Grande do Sul, 
pode-se atribuir, principalmente, à pecuária leiteira e à 
suinocultura a melhor situação atingida, em termos de renda, 
pelas microrregiões 324 e 326, que se encontram acima da média 
geral das folhas. Esta renda real, obtida em relação ao pessoal 
ocupado, se tiver como dividendo o requerimento atual de mão-
de-obra, em função dos altos excedentes encontrados, coloca-se 
em melhor posicionamento, como é mostrado na Tabela 5.XLVII. 

Potencialmente, esta porção do Estado do Rio Grande do Sul 
apresenta pouco espaço para ampliação do uso, visto que as 
microrregiões não saturadas se encontram próximas deste ponto, 
como abordado anteriormente. Além disso, em termos 
específicos, caracterizam-se pelo sobreuso com lavouras 
temporárias, salvo na microrregião 328, onde a saturação está 
muito mais ligada ao excesso de mão-de-obra, provocado pela 
mecanização, do que à falta de espaço de ampliação (Tab. 
5.LXXV). Assim, em razão dos baixos índices tecnológicos para 
lavouras temporárias e pastagens plantadas, o requerimento 
potencial da microrregião 328 apresentou-se mais reduzido em 
confronto com as outras microrregiões avaliadas. Em função do 
relevo mais favorável, reduziram-se as áreas potenciais para 
culturas permanentes, mais exigentes em termos de mão-de-obra, 
o que também implicou redução do requerimento potencial (Tab. 
5.LXXIII). 

Em síntese, altas densidades rurais, principalmente nas 
microrregiões 324 – Colonial de Santa  Rosa e 325 – Colonial de 
Iraí, relacionam-se a uma estruturação fundiária na qual 77% dos 
estabelecimentos rurais situam-se no estrato de até 20 ha. Por 
sua vez, estes fatores, combinados ao favorecimento do relevo, 
que permite mecanização integral (Est. 5.III A), conduzem aos 
excedentes de mão-de-obra e, segundo o grau de mecanização, à 
saturação. 

As situações apresentadas somente oferecem condições de 
reversão se, além do uso mais adequado à capacidade natural, 
houver diversificação do modelo agropecuário, tanto pela 
ampliação de culturas de maior exigência de mão-de-obra, como 
através do aprimoramento geral da pecuária, principalmente nas 
áreas de altas densidades populacionais. 

Segundo verificações de campo, em 1982, novas alternativas 
culturais se encontravam em fase de desenvolvimento, com o 
apoio da EMATER/RS, preconizando a ampliação da horticultura e 
da fruticultura, principalmente ao longo do rio Uruguai, devido ao 
favorecimento climático. No que diz respeito à pecuária, também 
houve modificações tecnológicas, ampliação das áreas de 
pastagens plantadas, principalmente as de inverno, e 
aprimoramento da pecuária leiteira e também de corte, com a  
introdução de matrizes e reprodutores de melhor qualidade. 

À luz dos coeficientes obtidos, esta porção do Rio Grande do 
Sul ocupa a posição mais desfavorável dentre os estados 
analisados. Esta situação, entretanto, é atenuada pela renda 
máxima do sistema para o ano de 1975, embora em termos de 
renda real apresente uma configuração diversa em razão dos 
elevados excedentes de mão-de-obra, porém, ainda assim, bem 
situada comparativamente a outras formas de utilização do 
espaço agrário. 
 
5.2.4.2.5 – Considerações finais 

As relações uso atual – uso potencial das folhas mapeadas 
caracterizam-se por apresentar baixo coeficiente de uso (0,404), 
que se aproxima mais da situação existente no Estado de Santa 
Catarina, além de coeficientes de excesso (1,884 e 1,647) que 
estão dentre os mais elevados do país, embora não se possa 
compará-los indiscriminadamente aos de outras regiões, sem 
considerar outros fatores como a estruturação do trabalho, da 
produção e da renda de cada microrregião, considerando-as como 
um sistema, isto é, em função de cada realidade físico-cultural. 

A mecanização e a especialização agrárias constituem 
elementos determinantes do excedente de mão-de-obra, sendo 
que o elevado percentual do pessoal ocupado, constituído pelo 
responsável e membros da família, exerce efeito atenuante sobre 
esta situação. Em microrregiões onde a participação do trabalho 
familiar é menor e que apresentam excesso de mão-de-obra, este 
assume um valor conjuntural de maior gravidade por retratar uma 
situação de êxodo rural e mobilidade dos assalariados, em razão 
de modificações recentes no uso da terra. Nas folhas em análise, 
estes casos correspondem às áreas de erradicação do café no 
Paraná (microrregiões 284 – Norte Novo de Apucarana, 285 – 

Norte Novíssimo de Umuarama e 286 – Campo Mourão), que 
devem ser consideradas como prioritárias para planejamento. 

A microrregião 284 apresenta também coeficiente de uso 
extremamente elevado (0,902), aproximando-se da situação 
genérica de sobreuso e, inclusive, com sobreuso específico nas 
culturas temporárias. Mesmo em outras microrregiões, 
caracteristicamente marcadas pelo subuso, há sobreuso neste 
segmento, tais como nas microrregiões 289 – Sudoeste 
Paranaense, 306 – Extremo Oeste Catarinense e 324 – Colonial 
de Santa Rosa (RS), nas quais a agricultura temporária já ocupa 
encostas íngremes recomendadas pela capacidade de uso para 
utilização com culturas permanentes, com pastagens, com 
reflorestamento, ou mesmo com manutenção da floresta nativa. 
As Estampas 5.IV A, 5.IV B, 5.VI A e 5.VI B mostram esta 
situação, na qual o equilíbrio produção – meio ambiente encontra-
se em situação de comprometimento. 

Além destes casos mais preocupantes, devem-se ressaltar as 
situações de saturação ou próximas deste nível, porém 
caracterizadas pelo subuso, nas quais o esforço de planejamento 
deve orientar-se para o uso correto de potencial das terras, 
ampliando o espaço agrícola e desenvolvendo a pecuária em 
moldes menos extensivos, propiciando ampliação do mercado de 
trabalho. A diversificação da agricultura, principalmente junto aos 
pequenos e médios produtores instalados em áreas de relevo não 
mecanizável, constitui uma forma destes concorrerem, em termos 
de rentabilidade, com as culturas plenamente mecanizáveis. 
Entretanto, a rentabilidade líquida de culturas intensivas, como o 
fumo, a cebola, entre outras, não tem oferecido o estímulo 
necessário e com isto não se fortalece o auto-abastecimento 
regional. 

A integração do criatório intensivo com a agricultura, 
característica de algumas áreas coloniais onde a imposição do 
relevo e o excessivo partilhamento da terra constituem-se em 
obstáculos para a ampliação em área, ofereceu bons resultados 
financeiros dentro do nível de análise ora efetuado. As 
microrregiões 305 – Colonial do Rio do Peixe (SC), 324 – Colonial 
de Santa Rosa (RS), 326 – Colonial de Erechim (RS) e 294 – 
Colonial de Blumenau (SC) são os exemplos mais significativos, 
destacando-se a primeira por sua excelente renda agrária, 
sobrepondo-se às imposições físicas expostas no item 5.2.4.3. 
Nesta microrregião se integram suinocultura, avicultura, pecuária 
de corte e leite, fruticultura de clima temperado, agricultura 
mecanizada e tradicional. Esta combinação resultou em 
excedentes, porém em níveis assimiláveis, embora ainda existam 
extensas áreas potenciais subutilizadas, principalmente nos 
municípios de sua porção noroeste. 

A microrregião 324 possui maiores espaços para a agricultura 
mecanizada. E, sendo favorecida climaticamente por invernos 
menos úmidos e menos rigorosos, proporciona melhores 
resultados à cultura do trigo, apresentando renda superior em 
função de sua melhor capacidade física quando comparada, por 
exemplo, à microrregião  305. A significância da pecuária leiteira, 
da suinocultura e do uso mais intensivo no decorrer do ano 
expressam-se na renda máxima do sistema (Tab. 5.XLVII). 

Com base nos dados de 1975, pode-se afirmar que as 
microrregiões de predomínio do binômio soja – trigo, sob 
mecanização principalmente, obtiveram as melhores rendas das 
folhas, sobressaindo as microrregiões 328 – Passo Fundo (RS), 
324 – Colonial de Santa Rosa (RS) e 288 – Extremo Oeste 
Paranaense (PR). 

A saturação pode ser atribuída basicamente a dois fatores: 
mecanização e densidade demográfica rural. A mecanização influi 
consideravelmente na microrregião 328, onde o menor índice 
tecnológico é apresentado pelas culturas temporárias, como já 
salientado anteriormente no item 5.2.4.4. Já na microrregião 288 – 
Extremo Oeste Paranaense, este índice ainda marca o predomínio 
da mecanização, porém em menor grau que na microrregião 328, 
ao passo que sua densidade demográfica é bem mais elevada. 
Assim, sucessivamente, estes dois fatores impõem-se como 
atributos da saturação nas microrregiões 284, 286 e 306. A 
microrregião 284 – Norte Novo de Apucarana (PR) apresenta 
elevados coeficientes de saturação (1,931 e 1,897), que 
coincidem com a mais alta densidade rural das folhas. 

A microrregião 287 – Pitanga (PR) particulariza-se por 
apresentar excesso e saturação pouco pronunciados. À forte 
densidade rural vinculam-se a grande participação da população 
rural e o crescimento acentuado do pessoal ocupado no 
quinquênio 1970-75.  Por outro lado, imposições do relevo 
conjugadas ao tradicionalismo da agricultura, embora com espaço 
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para sua ampliação, resultaram nos coeficientes apresentados, 
provenientes do excessivo partilhamento da terra e da pressão 
demográfica. 

As microrregiões 289, 305, 324, 325 e 326 encontram-se 
próximas do nível de saturação (1,000), contudo se beneficiam de 
mais espaço potencial em relação às saturadas. Destas, a 
microrregião 289 – Sudoeste Paranaense, com alta densidade de 
população rural, não se encontra ainda saturada somente em 
razão de se ter atribuído expressiva área potencial para culturas 
permanentes de grande absorção de mão-de-obra. Contudo, este 
potencial é pouco prospectivo em termos práticos e com isto 
pode-se dizer que efetivamente esta microrregião já se encontra 
saturada. 

Além da situação decorrente dos dois fatores referidos, as 
microrregiões 264, 270 e 297 encontram-se saturadas em função 
de limitações por relevo, principalmente as duas primeiras, que se 
apresentam também com sobreuso. Aí o uso modal dirigiu-se para 
pastagens plantadas na Classe Mesater, embora estas 
microrregiões não sejam tradicionalmente pecuaristas. O uso 
potencial, entretanto, pode estender-se à fruticultura e à 
silvicultura, como outras opções nesta classe, principalmente por 
se terem discriminado áreas reduzidas para silvicultura dentro de 
sua faixa modal (no caso Subclasse Silvater-por-relevo), em razão 
de limitações por profundidade dos solos com base nos perfis 
representativos. Em relatório, são feitas estas ressalvas, sendo 
que estas opções de uso se acrescentam às análises específicas 
emitidas nos itens 5.2.4.1 e 5.2.4.2. As microrregiões 264 – Apiaí 
(SP) e 270 – Alto Ribeira (PR), por fugirem da normalidade, 
merecem estudos de detalhe para a real compreensão de suas 
situações de sobreuso, principalmente no que se refere ao 
crescimento demográfico incomum. 

Na microrregião 297 – Florianópolis (SC), além das limitações 
por relevo, acrescem-se aquelas dos solos litorâneos de baixa 
capacidade e que foram reservados para conservação da 
natureza. Alta densidade demográfica rural, sobreposição de 
atividades urbano-rurais e a pesca, salientadas no item 5.2.4.3, 
originaram os elevados coeficientes de excesso que, entretanto, 
em relatório, são minimizados qualitativamente. 

Estas situações microrregionais, cada qual com problemas 
específicos, constituem as propriedades para uma reorganização 
estrutural do uso agrário que possa lhes oferecer os meios para 
assegurar a produtividade condizente ao esforço do trabalho e à 
perpetuação da atividade pela conservação consciente do meio 
ambiente. 
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ESTAMPA 5.I  

 

 
 

A – Área de uso modal para agricultura intensiva. Cultura de girassol na Unidade 2*22de, cuja 
fertilidade do solo permite cultivos anuais e o relevo suavemente ondulado favorece a 

mecanização. Município de Formosa d’Oeste, microrregião 288 – Extremo Oeste Paranaense. 
Abril/1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Área potencialmente agrícola subutilizada com pecuária. As pastagens em Classe Lavoter 
aparecem geralmente como opção econômica para terras cansadas, enquanto o solo se 

reconstitui. Preservação da erva-mate. Município de Viadutos, Microrregião 326 --  Colonial de 
Erechim (RS). Outubro/1981. 

 



 940 

ESTAMPA 5.II 
 

 
 

A – Área preparada para plantio na Classe Agriter. A Unidade 2*32et, assim como no uso atual, 
tem uso potencial para culturas temporárias. Município de Águas de Chapecó, Microrregião 

306 – Colonial do Oeste Catarinense. Outubro/1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Cultivo de arroz irrigado. O relevo plano da Unidade 2*13db, associado à drenagem 
imperfeita do solo, propiciou o desenvolvimento da rizicultura através de práticas de drenagem 

e irrigação. Município de Benedito Novo, Microrregião 294 – Colonial de Blumenau (SC). 
Novembro/1981. 

 



 941 

ESTAMPA 5.III 
 

 
 

A – Cultura do trigo. Uso racional da terra na Unidade 2*23b, utilizando-se apenas os trechos 
de menor declive e preservando-se a vegetação nos topos e ao longo dos cursos d’água. 

Município de Sarandi, Microrregião 325 – Colonial de Iraí (RS). Outubro/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Cultura da aveia branca. Gramínea utilizada para alimentação humana e animal. O relevo 
suavemente ondulado da Unidade 2*23b favorece o emprego da mecanização agrícola. 

Município de Guarapuava, Microrregião 290 – Campos de Guarapuava (PR). Outubro/1982. 
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ESTAMPA 5.IV 
 

 
 

A – Classe Mesater em situação de sobreuso. O uso intensivo com dois cultivos anuais 
aumenta ainda mais o risco de erosão. Área preparada para plantio de verão e com o trigo em 

época de colheita. Município de Vicente Dutra, Microrregião 325 – Colonial de Iraí (RS). 
Outubro/1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Uso intensivo da terra em relevo dissecado. A Unidade 2*42o et encontra-se sobreutilizada 
com lavouras temporárias. Predominam as culturas de milho e feijão. Município de Francisco 

Beltrão, Microrregião 289 – Sudoeste Paranaense. Março/1982. 
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ESTAMPA 5.V 
 

 
 

A – Utilização modal com cultura permanente. Unidade 2*43b com plantação de chá, 
introduzida pelos imigrantes japoneses nos terrenos ondulados e suavemente ondulados do 

vale do Ribeira. Município de Registro, Microrregião 265 – Baixada do Ribeira (SP). 
Outubro/1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Canavial na Unidade 2*14de. A planície litorânea em Santa Catarina vem sendo drenada e 
incorporada ao processo produtivo moderno. A capacidade de uso de uma área pode ser 

melhorada se corrigidas as suas limitações, Município de Itajaí, Microrregião 293 – Litoral de 
Itajaí. Abril/1982. 
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ESTAMPA 5.VI 
 

 
 

A – Sobreutilização em Classe Agroster. A Unidade 2*53op vem sendo aproveitada para 
culturas temporárias, com graves riscos para o meio ambiente. Nestes casos, comumente a 

soja é cultivada nos topos e o milho nas encostas. Município de Pato Branco, Microrregião 289 
– Sudoeste Paranaense. Março/1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Sobreutilização em classe Silvater. Culturas anuais, destacando-se o consórcio soja x 
milho nos trechos de relevo menos íngreme. Embora em curvas de nível, as declividades 

acentuadas não recomendam esta forma de uso. Município de Anchieta, Microrregião 306 – 
Colonial do Oeste Catarinense. Março/1982. 
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ESTAMPA 5.VII 
 

 
 

A – Parque Estadual Carlos Botelho. Preservação do ecossistema da Floresta Ombrófila 
Densa, montana (Mata Atlântica), na Serra de Paranapiacaba, com ocorrência de palmito. 

Município de Sete Barras, Microrregião 265 – Baixada do Ribeira (SP). Outubro/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Bananal no vale do rio Ribeira. O aproveitamento racional da terra dá-se casualmente, 
utilizando-se de forma intensa a Unidade 2*13db e conservando-se a Unidade 2*43b. Município 

de Eldorado, Microrregião 265 – Baixada do Ribeira (SP). Outubro/1982. 
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ESTAMPA 5.VIII 
 

 
 

A – Horticultura no cinturão verde de Curitiba. Melhoramento da capacidade de uso da Unidade 
2*14de para atividade de boa rentabilidade e alto índice de emprego de mão-de-obra. 

Município de Curitiba, Microrregião 268 – Curitiba(PR). Outubro/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Consorciação feijão x algodão. Esta forma de cultivo, frequente nesta área, aproveita 
grandes extensões de relevo suavemente ondulado. Município de Jardim Alegre, Microrregião 

284 – Norte Novo de Apucarana (PR). Outubro/1982. 
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ESTAMPA 5.IX 
 

 
 

A – Intercalação café x milho x feijão. Aproveitamento intensivo do solo e ocupação da força de 
trabalho local, disponível nos períodos de menor atividade da cultura perene. Município de 

Jardim Alegre, Microrregião 284 – Norte Novo de Apucarana (PR). Outubro/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Aspecto de um cafezal. A manutenção de uma plantação de café requer um grande 
número de mão-de-obra. O declínio da cafeicultura no Paraná provocou expulsão de população 

rural e migração para os centros urbanos. Município de Lunardelli, Microrregião 284 – Norte 
Novo de Apucarana. Abril/1982. 
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ESTAMPA 5.X 
 

 
 

A – Utilização de tração animal em cultivo de algodão. Esta prática, além de empregar um 
maior número de mão-de-obra, evita a  subsolagem, bem como pouco altera a estrutura do 

horizonte superficial do solo. Microrregião 286 – Campo Mourão (PR). Outubro/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Cultivo da soja. Utilização de técnicas conservacionistas de proteção ao solo agrícola, com 
cultivo em curva de nível, e aproveitamento dos terraços para o plantio de milho. Município de 

Pato Branco, Microrregião 289 – Sudoeste Paranaense. Abril/1982. 
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ESTAMPA 5.XI 
 

 
 

A – Índios guaranis nas proximidades do rio Iguaçu. Parques e reservas indígenas, por se 
destinarem à preservação, não são áreas consideradas para utilização econômica. Município 

de Chopinzinho, Microrregião 289 – Sudoeste Paranaense. Abril/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Grande concentração de araucárias. Outrora ocupando grandes extensões da Região Sul, 
as matas com araucária (Floresta Ombrófila Mista) encontram-se atualmente restritas a 

pequenas áreas isoladas. Município de Guarapuava, Microrregião 290 – Campos de 
Guarapuava (PR). Outubro/1982. 
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ESTAMPA 5.XII 
 

 
 

A – Macieiras em área de contato floresta-campo. De formação recente, encontram-se 
intercaladas com feijão. Esta prática é comum sobretudo nos pequenos pomares recém-
implantados. Município de Guarapuava, Microrregião 290 – Campos de Guarapuava(PR. 

Outubro/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Utilização integrada agricultura-pecuária. Vale do rio do Testo. Predomínio do cultivo do 
milho, identificando-se talhões com fumo e áreas de pastagens. Município de Pomerode, 

Microrregião 294 – Colonial de Blumenau (SC). Novembro/1981. 
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ESTAMPA 5.XIII 
 

 
 

A – Aproveitamento dos vales em áreas coloniais. O vale do rio do Campo, situado em região 
de relevo acidentado, encontra-se intensamente cultivado com mandioca e arroz irrigado. 
Município de Rio do Campo, Microrregião 296 – Colonial do Alto Itajaí (SC). Abril/1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Pomar com pereiras. Fundo de vale estreito, não mapeado, na Unidade 2*63b. Esta região 
exige estudos especiais visando seu aproveitamento econômico e racional. Município de 

Alfredo Wagner, Microrregião 298 – Colonial Serrana Catarinense. Outubro/1982. 
 



 952 

ESTAMPA 5.XIV 
 

 
 

A – Pastagem natural. A Unidade 2*23eb está ocupada atualmente com pecuária, podendo 
também ser aproveitada com agricultura desde que não se utilize mecanização, pois a 

pedregosidade do seu solo é limitante. Município de Água Doce, Microrregião 305 – Colonial do 
Rio do Peixe (SC). Março/1982. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Aspecto da Unidade 2*23b. Estas áreas do Planalto dos Campos Gerais, de relevo 
favorável à agricultura mecanizada, ocupam pequenas porções na Microrregião 306 – Colonial 

do Oeste Catarinense. Março/1982. 
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ESTAMPA – 5.XV 
 

 
 

A – Consorciação milho x feijão em solo pedregoso. Utilização de trabalho braçal, em que 
predomina a rotação de terras sobre a utilização de insumos modernos. Município de Campo 

Alegre, Microrregião 307 – Planalto de Canoinhas(SC). Novembro/1981. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Pastagem em campos naturais de altitude. Os campos geralmente são aproveitados nessa 
região para criação de gado, atividade que emprega pouca mão-de-obra. Município de Rio 

Negrinho, Microrregião 307 – Planalto de Canoinhas (SC). Novembro/1981. 
 



 954 

ESTAMPA 5.XVI 
 

 
 

A – Desmatamento nas proximidades da Reserva  Florestal do Turvo. A cultura do milho ocupa 
de modo geral os terrenos dissecados da região. Município de Tenente Portela, Microrregião 

324 – Colonial de Santa Rosa (RS). Março/1982. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B – Voçorocamento em Unidade 2*23b. Cuidados especiais devem ser tomados quando da 
utilização agrícola intensiva de áreas de alto potencial erosivo, para evitar o desequilíbrio 

ambiental. Município de Palmeira das Missões, Microrregião 328 – Passo Fundo (RS). 
Outubro/1982. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A base geográfica dos mapas temáticos, anexados ao presente volume, foi 
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1:250.000, obtidas em 1976, de imagens de Landsat e de fotografias aéreas, 
realizada no período de fevereiro de 1979 a março de 1982, e de trabalhos de 
campo, efetuados de outubro de 1979 a abril de 1982, com apoio de mapeamentos 
topográficos da DSG e do IBGE, pelos técnicos da Divisão de Cartografia 
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Grosso
do Sul

FOLHA SG.22 CURITIBA,
PARTE DA FOLHA SG.21 ASUNCIÓN 

E FOLHA SG.23 IGUAPE

FOLHA SG.22 CURITIBA,
PARTE DA FOLHA SG.21 ASUNCIÓN 

E FOLHA SG.23 IGUAPE
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