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APRESENTAÇÃO 

O presente documento técnico compõe o PRODUTO 02 - ANÁLISE 

TEMÁTICA INTEGRADA - PARTE 03, produzido na Fase 02 - Análise 

Temática Integrada, que prevê o planejamento da Revisão do Plano 

Diretor do Município de Quatro Barras - Paraná - Brasil, decorrente da 

Tomada de Preços Nº 01/2018 e do Contrato de Prestação de Serviços 

Nº 19/2019, celebrado no dia 09 de abril de 2019 entre a URBTECTM 

Engenharia, Planejamento e Consultoria e a Prefeitura Municipal de 

Quatro Barras, cuja Ordem de Serviço foi emitida em 03 de maio de 

2019.  
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1. INTRODUÇÃO 

Este documento é o terceiro de 3 (três) produtos que compõem a Fase 02 do 

processo de Revisão do Plano Diretor do Município (PDM) de Quatro Barras: a Avaliação 

Temática Integrada.  

O primeiro documento, Produto 02 - Parte 01, discorreu sobre a análise do 

Plano Diretor e dos zoneamentos vigentes em território municipal, bem como apresenta 

breve análise acerca da legislação urbanística em vigor em Quatro Barras. O segundo 

documento, Produto 02 - Parte 02, abordou as Análises Temáticas para a composição da 

Leitura Técnica acerca da realidade municipal. 

O presente documento, por sua vez, aborda a síntese destas análises 

previamente apresentadas, incorporando alguns aspectos até então não tratados nos 

produtos anteriores, bem como a relação entre as diferentes temáticas que compõem 

os sistemas urbano e municipal de Quatro Barras. 

O trabalho de síntese da Leitura Técnica, no Capítulo 5, constitui a integração 

entre as temáticas e tem o objetivo de compreender a dinâmica do desenvolvimento 

municipal a partir dos άeixos de debateέ propostos nas oficinas técnica e comunitárias 

realizadas entre julho e agosto de 2019. Os eixos de debate para a Revisão do Plano 

Diretor são: 

Á Uso do solo e meio ambiente; 

Á Gestão do território e administração pública; 

Á Turismo e agroecologia; 

Á Serviços públicos e políticas sociais; 

Á Logística, indústria e mineração; 

Á Acessibilidade, mobilidade e inclusão social. 

Este relatório apresenta também um estudo transversal que apoia o trabalho 

de síntese temática, caracterizado pela aptidão da ocupação do solo à ocupação urbana, 

considerando os condicionantes geoambientais e antrópicos. Ademais, o produto é 

complementado pela análise com relação à gestão e ao controle do uso e ocupação do 

solo municipal e à capacidade de investimentos, endividamento e pagamento 

municipais. Procura-se, portanto, compilar informações e análises importantes que 

servirão de subsídio ao desenvolvimento das diretrizes e propostas, a serem elaboradas 

durante a Fase 03 do Plano Diretor.  
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2. CONFORMIDADE DO USO E OCUPAÇÃO AOS ASPECTOS GEOAMBIENTAIS 

2.1. Fragilidade ao Uso e Ocupação do Solo por Domínios Geoambientais  

O presente capítulo tem o intuito de complementar os aspectos e as 

condicionantes físico-ambientais de Quatro Barras, anteriormente abordados no 

Produto 02 - Parte 02. Portanto, traz os dados da Carta Geoambiental da Região 

Metropolitana de Curitiba (RMC), publicada em 1999 pelo Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), que apresenta a classificação de fragilidade dos domínios e subdomínios 

geoambientais (em alta, média ou baixa fragilidade) quanto ao uso e à ocupação do 

território. 

A compartimentação apresentada nesta carta é fundamentada nas diferentes 

formações geológicas, geomorfológicas e pedológicas e indica a conformidade de usos 

e de ocupação do solo com relação a: 

(1) ocupação urbana;  

(2) disposição de rejeitos;  

(3) implantação de obras viárias;  

(4) obras enterradas; e  

(5) uso agrícola. 

Os MAPAS ao final deste capítulo identificam as fragilidades de cada domínio 

geoambiental existente em Quatro Barras com relação aos usos e ocupação do solo para 

cada uma destas situações. No município, constam 4 domínios geológicos, descritos a 

seguir.  
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2.1.1. Domínio Geoambiental 1 

O Domínio 1 corresponde às planícies aluviais e várzeas de rios, coincidente em 

Quatro Barras com parte das áreas da Represa do Iraí, áreas de várzea do Rio Capivari 

Mirim (próximo do acesso à Rua Avelino Alves Pires a partir da BR-116) e áreas de 

várzeas do Rio Curralinho e do Rio Florestal.  

Constituem áreas com terrenos que ainda estão em processo de formação, pois 

estão recebem e depositam detritos que são erodidos e transportados pelos rios e pelas 

enxurradas das partes mais altas do relevo. São áreas de relevos com declividades 

baixas, desfavoráveis à dispersão e à depuração de poluentes, que acabam 

apresentando problemas com drenabilidade. Além disso, são áreas sujeitas ao 

empoçamento de águas pluviais.  

São áreas não recomendadas para implantação de redes de esgoto, devido à 

possibilidade de ocorrerem entupimentos frequentes e consequente mau cheiro e 

problemas de saúde pública. Nesses locais não se deve fazer o adensamento de malhas 

viárias, pois, por questões de segurança, tais obras necessitariam de aterros bastante 

espessos, o que dificultaria ainda mais a drenabilidade dos terrenos, favorecendo o 

represamento de águas da chuva e podendo causar enchentes.  

Por vezes, podem ser ambientes favoráveis à proliferação de insetos, fungos e 

bactérias - características negativas à urbanização e ao desenvolvimento da agricultura 

devido à alta insalubridade e à necessidade de aplicação de grandes quantidades de 

defensivos agrícolas. Ademais, é necessária a realização de obras de drenabilidade para 

aumentar o escoamento superficial e para diminuir a umidade do solo.  

As várzeas existem para receber o excesso de água dos rios durante a época de 

grandes volumes pluviométricos, por isso estão sujeitas a inundações frequentes, o que 

as tornam inadequadas a qualquer tipo de urbanização. Nas porções onde há nascentes, 

lençol freático aflorante e/ou muito próximas da superfície, são áreas importantes para 

o equilíbrio do regime hídrico superficial e subterrâneo.  

Constituem aquíferos livres, sendo extremamente vulneráveis à poluição. 

Portanto as áreas próximas são inadequadas para a instalação de empreendimentos 

potencialmente poluidores, como aterros sanitários, cemitérios, tanques de 

armazenamento de combustíveis, fossas e lançamento de esgoto sem tratamento.  

São áreas que devem ser preservadas, devido à presença de vegetações típicas 
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que constituem importantes ecossistemas onde vivem animais predadores de insetos, 

além de serem áreas de grande importância para a regularização da umidade do ar.  

Apresentam solos hidromórficos, ricos em matéria orgânica, podendo conter 

inclusive depósitos de turfa. São também solos saturados em água, muito moles e de 

baixa capacidade de suporte, isto é, se compactam e reduzem muito de volume quando 

submetidos a carga -, características negativas para executar qualquer tipo de obra da 

construção civil, pois as edificações estariam sujeitas a trincas e abatimentos.  

Quando muito ricos em matéria orgânica podem liberar gás metano, que é 

altamente inflável e que pode entrar em combustão natural, de alta mobilidade e muito 

prejudicial à saúde - características que indicam que não se deve aterrar ou construir 

sobre esses solos, pois pode acontecer infiltração e acumulação de gás nas tubulações 

das construções. Além desse fator, normalmente são solos altamente corrosivos, onde 

essa característica, aliada à umidade muito alta, indica que materiais nele enterrados 

sofrem danificação muito rápida. Portanto devem-se tomar cuidados muito especiais 

com materiais de obras destinadas ao armazenamento e à circulação de substâncias 

poluidoras, como tanques de combustíveis, gasodutos ou oleodutos. 

Recomenda-se ainda, que essas áreas sejam preservadas de todas as tipologias 

e formas de uso e de ocupação que envolvam edificações e/ou de usos que possam 

colocar em risco o ambiente, contaminando o lençol freático e os aquíferos superficiais 

e subterrâneos.  

Por serem áreas planas, são áreas visadas pelas invasões de população de baixa 

renda, por isso, antes de serem ocupadas de forma inadequada, as várzeas próximas das 

áreas com forte pressão à urbanização devem ser ocupadas transformadas em parques 

de lazer e/ou destinadas a outros tipos de uso, compatíveis com sua fragilidade 

ambiental.  

Em Quatro Barras, os compartimentos do Domínio 1 possuem as seguintes 

subclassificações: 

Á Domínio 1A: corresponde às planícies aluviais, são bastante amplas, 

com declividades entre 0 e 3%, com drenabilidade ineficiente e com 

grandes superfícies permanentemente encharcadas e sujeitas a 

sofrerem inundações e enchentes. A fragilidade do solo é alta para uso 

urbano, deposição de rejeitos, obras viárias e obras enterradas e é 

média para uso agrícola.   
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Á Domínio 1B: corresponde às planícies menos amplas com declividades 

entre 2% e 5% e drenabilidade um pouco melhor que no Domínio 1A, 

sendo menos sujeitas a sofrerem enchentes frequentes e de longa 

duração. A fragilidade do solo é alta para uso urbano, para depósito de 

rejeitos e para obras enterradas e média fragilidade para uso agrícola e 

de obras viárias. 

 

Á Domínio 1C: corresponde às planícies estreitas, confinadas entre 

relevos movimentados, com declividades entre 3% e 5%, drenabilidade 

razoável e, por isso, com menor potencial para ocorrência de enchentes 

do que os domínios anteriores. A fragilidade do solo é alta para uso 

urbano, depósito de rejeitos, e obras enterradas, média para o uso 

agrícola e baixa para obras viárias. 

 

2.1.2. Domínio Geoambiental 2 

O Domínio 2 corresponde aos terrenos sustentados por sedimentos 

quaternários correlacionados à Formação Guabirotuba da bacia de Curitiba. São 

constituídos de camadas horizontalizadas principalmente de sedimentos argilosos. 

Os terrenos do Domínio 2A correspondem às coberturas da bacia de Curitiba 

onde as espessuras são mais espessas, no qual as rochas do embasamento encontram-

se a mais de 10 metros de profundidade. Nesse domínio o relevo é bastante variável, 

variando entre terrenos planos, com baixa densidade de drenagem, até terrenos 

fortemente ondulados, com alta densidade de drenagem. 

Como características importantes desse domínio destacam-se os horizontes 

superficiais orgânicos e o horizonte superficial orgânico dos solos - que, por serem 

altamente percolativos, funcionam como esponjas que absorvem e armazenam grande 

quantidade de águas pluviais, evitando o rápido escoamento das águas para os canais 

de drenagem. 

Apresentam características físicas bastante favoráveis para a agricultura e, por 

serem pouco erosivos e geotecnicamente mais estáveis, funcionam como camadas 

protetoras dos solos superficiais e dos sedimentos da Formação Guabirotuba - estes sim, 
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muito erosivos e instáveis. 

Em função dessas características do meio físico e, considerando que esses 

terrenos já estão bastante urbanizados e/ou estão sob forte pressão de urbanização, é 

recomendado que, no processo de urbanização, sejam evitados os decapeamentos e a 

impermeabilização excessiva dos horizontes superficiais do solo. 

No caso de adensamento urbano e/ou da impermeabilização de grandes 

superfícies de terreno, as obras devem ser dotadas de dispositivos para captar e 

armazenar as águas das chuvas que poderão ser aproveitadas e/ou lançadas 

gradualmente no sistema de drenagem, contribuindo com a recarga dos rios e dos 

aquíferos. Novos loteamentos devem ter parcelamentos de grande porte (frações 

mínimas de áreas grandes) e com áreas de recarga. 

Em Quatro Barras, os compartimentos do Domínio 2 situam-se na maior parte 

do perímetro urbano consolidado, com diferentes níveis de fragilidade, cujas 

subclassificações são descritas a seguir. 

Á Domínio 2a: são áreas com relevos já tendendo ao aplainamento 

completo, com muitos locais com lençol freático muito próximo da 

superfície e/ou aflorante; com densidades de drenagem muito baixas e 

com paleovales de drenagem amplos e preenchidos com sedimentos; e 

solos orgânicos e hidromórficos espessos. O lençol freático, nesses 

casos, é muito vulnerável à contaminação - são áreas extremamente 

inadequadas para implantação de fontes potencialmente poluidoras, 

com problemas para escavações e para a implantação de qualquer tipo 

de infraestrutura subterrânea. A drenabilidade é precária - em épocas 

de chuvas, o lençol freático sobe e pode causar alagamentos e 

entupimentos de esgotos, constituindo, portanto, um ambiente muito 

úmido e favorável à proliferação de insetos, fungos e bactérias, 

portanto, de alta insalubridade. As fragilidades para usos como depósito 

de rejeitos e para obras enterradas é alta, e para usos urbano, agrícola 

e de obras viárias, é médio. 

 

Á Domínio 2a1: são áreas que apresentam relevo ondulado a 

moderadamente ondulado, formado de elevações bastante amplas e 

baixas, com encostas longas e suavizadas, baixos desníveis altimétricos 
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e declividades que variam de 5% a 10%, adequadas ao adensamento 

urbano. Porém, quando tais declividades e domínio ocorrem em fundos 

de vale amplos, com solos moles e lençol freático situado a menos de 4 

metros, são locais geotecnicamente problemáticos para se executarem 

escavações e infraestruturas subterrâneas, além da presença, neste 

caso, de lençol freático altamente vulnerável à contaminação. 

Recomenda-se a não utilização desses terrenos para a instalação de 

empreendimentos com potencial poluidor. Sua fragilidade para uso de 

depósito de rejeitos é média, enquanto para usos urbano, agrícola, 

obras viárias e obras enterradas é baixo. 

 

Á Domínio 2a3: são áreas que apresentam relevo fortemente ondulado, 

alta densidade de drenagem e pequenas elevações de topo, encostas 

curtas com perfis convexo/côncavos e declividades que variam de 15% 

a 35%. Os solos têm horizonte superior pouco espesso. São terrenos em 

franco processo de dissecação, com escoamento superficial muito 

intenso sujeito a formar enxurradas altamente erosivas; relevos e solos 

desfavoráveis ao adensamento urbano e à agricultura intensiva de curto 

ciclo. Além disso, são áreas problemáticas para implantação de 

loteamentos, infraestruturas viárias e subterrâneas, pois teriam que ser 

executados muitos cortes, aterros e grandes obras de transposição de 

drenagens. São áreas onde são recomendados cuidados especiais para 

não acelerar os processos erosivos, importantes à preservação da 

vegetação nativa e para não promoção de impermeabilização excessiva. 

Sua fragilidade aos usos urbano, agrícola, de depósito de rejeitos, de 

obras viárias e de obras enterradas é média. 

 

2.1.3. Domínio Geoambiental 7 

O Domínio 7 corresponde aos terrenos sustentados por rochas graníticas 

intrusivas pouco ou não deformadas. 

Dentre suas classificações presentes na extensão do município de Quatro 

Barras, há o Domínio 7B, que corresponde ao Granito Anhangava, alcalinos a sub 

alcalinos, com grande heterogeneidade composicional e textural. Os solos são argilosos 
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e com potencial agrícola, apresentando também alto potencial para exploração de 

pedra de talhe - guias de calçamento e paralelepípedos - e, mais restritamente, a pedra 

brita. São áreas bastante percolativas com boa capacidade de armazenamento e 

transmissividade de água relacionadas ao fraturamento das rochas graníticas. Por isso, 

são muito importantes para a recarga dos aquíferos superficiais e subterrâneos e com 

alto potencial hidrogeológico.  

Nesses terrenos, apesar das extrações minerais que ali ocorrem, ainda se 

preservam muitas áreas de mata primária preservada. Recomenda-se, portanto, que 

sejam preservados de adensamento ocupacional. Em função da alta percolatividade e 

da baixa espessura de solo depurador, não se devem implantar aterros sanitários e 

devem ser tomados cuidados especiais com a implantação de cemitérios e de outros 

empreendimentos potencialmente poluidores, para não acelerar os processos erosivos 

e não desmatar ou impermeabilizar excessivamente esses terrenos, que naturalmente 

encontram-se em processo de dissecação. 

A formas de uso e ocupação mais adequada seria a destinação dessas áreas 

para sítios de pequenas produções, chácaras de lazer, pesqueiros, turismo ecológico, 

pousadas, dentre outros usos similares. 

O aproveitamento agrossilvopastoril deve ser restrito a pequenas parcelas 

situadas nos sopés das encostas, priorizando a agricultura de ciclos longos e tomando 

cuidados especiais com o uso do solo. 

Para as atividades de extração mineral deve-se exigir que as frentes de lavra e 

as vias de acesso sejam dotadas de obras de proteção contra a erosão e que áreas 

degradadas sejam recuperadas logo após a paralização da lavra. Devido à possibilidade 

de ocorrerem rolamentos de blocos e escorregamentos de solo, os moradores dessas 

áreas devem ser orientados para não construírem suas casas nos sopés das encostas, 

principalmente daquelas com vertentes côncavas.   

Já o Domínio 7B1 corresponde aos setores com relevo montanhoso com muitos 

afloramentos de rochas frescas sob a forma de concentração de blocos e de grandes 

matacões e com muitas lavras de granito em atividade e abandonadas. São áreas de 

grande potencial para exploração dessas rochas, nos quais se acentuam as dificuldades 

para execução de escavações e implantação de infraestruturas subterrâneas.  

Sua fragilidade para uso urbano, agrícola, depósito de resíduos, obras viárias e 

obras enterradas é alta. 
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O Domínio 7B2 refere-se aos terrenos das bordas dos maciços graníticos, nos 

quais também podem ocorrer rochas do embasamento cristalino. O relevo é menos 

acidentado (moderadamente a fortemente ondulado) e os solos são mais argilosos e 

espessos. Apresentam características mais favoráveis para executar escavações e 

implantar malhas viárias e infraestrutura subterrânea. Apresentam solo e relevo mais 

adequados à agricultura e menor risco de contaminação do lençol freático.  

Sua fragilidade ao uso para depósito de rejeitos é alta, enquanto para uso 

urbano, agrícola, de obras viárias e obras enterradas é média. 

O Domínio 7F, por sua vez, corresponde ao Granito Graciosa, que são rochas 

alcalinas a subalcalinas com muitas porções com tipos homogêneos e de tons de cinza, 

com texturas e coloração para serem aproveitados para pedras de revestimento, mas 

que, segundo a legislação ambiental, estão inviabilizados de extração por estarem 

localizados em áreas de protegidas por legislação ambiental.  

Sua fragilidade é alta para uso urbano, agrícola, de depósito de rejeitos, para 

obras viárias e obras subterrâneas. 

 

2.1.4. Domínio Geoambiental 13 

O Domínio 13 corresponde aos terrenos sustentados pelas rochas mais antigas 

da região.  

Dentre as subclassificações em Quatro Barras, há o Domínio 13A, constituído 

por substrato rochoso que sofreu migmatização mais intensa, ou seja, as rochas 

sofreram fusão e foram injetadas por material granitoide mais novo.  

No Domínio 13B ocorrem muitas lentes e corpos maiores de rochas básicas, 

ultrabásicas e restritamente xistos e quartzitos. A associação dessas rochas pode sugerir 

participação de sequência vulcano sedimentar na composição desse subdomínio. 

Enquanto o Domínio 13A2 é constituído por setores com relevo 

moderadamente ondulado, formados de pequenas elevações de encostas curtas com 

perfis predominantemente convexos e com leve concavidade muito próxima da base, 

com declividades variando entre 15% e 25%, praticamente sem afloramentos de rochas 

frescas na superfície ou próxima dela. São terrenos de fácil escavabilidade e com baixo 

potencial erosivo e de movimentações naturais de massas (deslizamentos) - por isso, 
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com poucas restrições de uso e ocupações. A importância desses terrenos está 

relacionada ao potencial agrícola. Por serem áreas de relevo moderadamente ondulado 

e com solos com boas características físicas, recomenda-se que se mantenha a condição 

de estimular os usos por sítios de intensa e variada produção agrícola, entremeados com 

mata nativa preservada.  

Sua fragilidade para uso de depósito de rejeitos é média, enquanto a fragilidade 

para usos urbano, agrícola, obras viárias e obras enterradas é baixa. 

O Domínio 13A5 constitui-se de setores onde as rochas encontram-se bastante 

milonitizadas, mais fraturadas e com bandamento composicional verticalizado. Com 

sistema de drenagem com vales retilíneos, bastante encaixados e com forte controle 

tectônico, acentuam muito o potencial erosivo e o risco de movimentações de massa.  

São terrenos tectonizados, podendo ter intrusões de diques, onde o substrato 

rochoso deve ser altamente fraturado, percolativo, de boa capacidade armazenadora 

(água armazenada em fraturas e/ou em barreiras formadas pelos diques). Por esse 

motivo, são terrenos altamente frágeis para toda forma de uso potencialmente 

poluidora. Já os solos oriundos de material erodido dos diques apresentam boa 

fertilidade.  

O relevo é moderado a fortemente ondulado, com densidade de drenagem 

moderada, morros de topos convexos e encostas convexo-côncavas curtas, declividades 

variando entre 20 e 35% e com desníveis altimétricos entre 40 e 50m. Há baixo potencial 

para ocorrências de movimentações naturais de massa e características topográficas 

medianamente restritiva ao uso e ocupação. O potencial hidrogeológico, pelo fato de 

serem áreas de recarga do sistema de drenagem dos rios Iraizinho e de rios que 

abastecem a represa do Capivari, devem ser preservados de toda forma de uso e 

ocupação que possam pôr em risco a contaminação dos aquíferos superficiais e 

subterrâneos. A maior parte desses terrenos está sob influência da Serra do Mar com a 

vegetação tipo Mata Atlântica que é protegida por lei. 

Sua fragilidade para uso urbano, agrícola, de depósito de rejeitas é alta e para 

obras viárias e obras enterradas é média. 

O Domínio 13A7 é constituído por setores com maior concentração de rochas 

granitoides com muitos escorregamentos de solo e rocha, observados em taludes de 

corte e manto de intemperismo um pouco mais arenosos, exibindo fendas de 

ressecamento. Há um alto potencial para movimentações de massa, tanto naturais 
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como induzidas e, portanto, inadequadas a toda forma de adensamento ocupacional.  

Sua fragilidade ambiental é alta para uso urbano, agrícola, de deposito de rejeitos, para 

obras viárias e obras enterradas. 

O Domínio 13B2, por sua vez, é constituído por setores com relevo ondulado a 

moderadamente ondulado formados por elevações baixas, de topos e encostas curtas, 

com declividades entre 15 e 20% e desníveis altimétricos entre 15 e 30m.  São terrenos 

com alta densidade de pequenas elevações de topos e encostas curtas, perfis 

predominantemente convexos com leve concavidade apenas próximo a base, 

praticamente sem instabilidades naturais associadas. São terrenos bastante dissecados 

e estáveis que estão sendo esculpidos principalmente por erosão laminar e movimentos 

lentos de massa. Apresentam alta densidade de drenagem com vales abertos 

escavando-se pouco, grande parte apenas de escoamento, sem água e com rios 

principais com vales bastante amplos de fundo chato, águas lentas, vazões baixas e 

depositando muito mais que escavando. Dispõe de sistema de drenagem com baixa 

capacidade de transporte de sedimentos, ou seja, em franco processo de assoreamento, 

com águas pouco oxigenadas, com alto tempo de permanência e baixa capacidade 

depuradora (poluentes nela lançados demoram muito para se depurarem e ficam 

retidos por muito tempo). Características que recomendam cuidados especiais para 

evitar a aceleração do assoreamento, contaminação de rios e não-retirada das matas 

ciliares. Sua fragilidade para usos de depósito de rejeitos é média; enquanto para usos 

urbano, agrícola, de obras viárias e de obras enterradas é baixa. 

O Domínio 13B3 é constituído por setores onde, além das rochas gnáissico-

migmatíticas, também ocorrem delgados pacotes de sedimentos da bacia de Curitiba 

que afloram somente no topo das elevações. O relevo dessas regiões é fortemente 

ondulado a montanhoso com encostas curtas, perfis convexo-côncavos, muito 

irregulares e com declividades médias acima de 35%, e desníveis altimétricos 

acentuados. São terrenos em franco processo de dissecação, com alto potencial erosivo 

e onde se acentuam os movimentos naturais de massas (deslizamentos). Apresentam 

características topográficas desfavoráveis para implantação de infraestrutura de obras 

viárias e subterrâneas adensadas, devido à necessidade de movimentação de muito 

material e de execução de cortes profundos, aterros muito altos, muitas obras de 

transposição de drenagens e de contenção de encostas. 

No caso da agricultura, somente pequenas áreas podem ser aproveitadas e, 
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assim mesmo, por vezes são necessárias medidas de controle de processos erosivos.  Há 

alta densidade de drenagem e deflúvio rápido, ou seja, escoamento superficial muito 

intenso, a partir do qual as águas pluviais se infiltram pouco e sua maior parte escorre 

rapidamente para os rios, formando enxurradas altamente erosivas. Sua fragilidade para 

o uso de depósito de rejeitos é alta e média para usos urbano, agrícola, de obras viárias 

e obras enterradas. 

Por fim, nas áreas dos Domínios 13B2 e 13B3, os agricultores devem ser 

orientados a não mecanizarem a terra excessivamente e a adotarem medidas de 

conservação do solo e de proteção contra processos erosivos. Deve ser considerada a 

baixa permeabilidade e a alta erodibilidade dos solos e das rochas alteradas e, neste 

sentido, em toda as formas de uso e ocupação do solo deverá ser evitado o 

adensamento ocupacional que implique no desmatamento, na impermeabilização e no 

decapeamento excessivo da camada superficial dos solos, que por ser bastante 

permeável, que são muito importantes para reter e armazenar as águas das chuvas. Por 

ser de baixa erodibilidade, atua como camada protetora da erosão. Se possível, devem-

se preservar grandes áreas desses domínios para os chamados cinturões verdes. São 

domínios menos restritivos ao uso e ocupação e são terrenos sob pressão de 

urbanização.
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Mapa 1 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Uso Urbano. 
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Mapa 2 - Fragilidade dos Domínios Geoambientais - Obras Viárias. 

  
































































































































