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MATERIAL INCONSOLIDADO
(Perfil típico)

- Camada superficial orgânica de cor negra, turfosa,
argila cinza e areia de cor cinza clara, granulação fina
a grossa, cascalho com seixos de quartzo. Areias e
cascalhos na base, às vezes interdigitados com as
argilas. A UT-I se diferencia pelo conteúdo maior de
areia em relação à UT-II, ocorrendo na planície do rio
Iguaçu e seus afluentes da margem esquerda.

- Camada superior orgânica, de cor negra, recobrindo
argila intermediária caulinítica de cor cinza clara.
Depósitos lenticulares de areia de granulação fina a
grossa e/ou cascalho. Depósitos aluvionares antigos,
formando terraços.
- Franjas de colúvio dispostas lateralmente à crista,
constituído por argila de cor castanha e matacões de
diâmetro variável.
- Solo residual maduro de cor castanha clara a
avermelhada.
- Saprolito de cor avermelhada, preservando
estruturas da rocha original (decomposição
esferoidal) e matacões arredondados de vários
diâmetros.
- Solo transportado com clastos de cor marrom, rasos
e imaturos, com pouca ou nenhuma continuidade
lateral. Normalmente o solo está diretamente
assentado sobre o saprolito, separados por um
pavimento de quartzo (stoneline).
- Solo residual maduro de cor castanha.
- Saprolito de cor castanha, rósea, vermelha e as
vezes branca. Apresenta a textura e estruturas
(foliação e veios) da rocha original. Mais raramente,
matacões arredondados com diâmetros métricos.
- Rocha sã, em blocos e/ou lajes.
- Solo transportado disperso sobre saprolito ou solo
residual, cor amarela a castanha clara, espessura < 1
m, marcados por um pavimento basal formado por
fragmentos de quartzo (stoneline). O pavimento
separa o solo do saprolito.
- Solo residual maduro, cor castanha clara e amarela,
espessura variando de 1 a 3 m.
- Saprolito de cores rósea, vermelha, castanha e
amarela. Apresenta a estrutura reliquiar da rocha
original (bandamentos, micas e veios de quartzo).

- Solo transportado com clastos de cor marrom, raso
e imaturo, com pouco ou nenhuma continuidade
lateral. Separado do solo subjacente por um
pavimento centimétrico de quartzo (stoneline).
- Solo residual maduro de cor castanha e/ou creme.
- Saprolito de cor castanha clara e/ou creme e/ou
vermelha, preservando a estrutura da rocha original.

GEOTECNIA

PROBLEMAS ESPERADOS

- Nível freático varia de 0,5 a 3 m.
- Camada superficial orgânica, por vezes turfosa, hidromórfica, plástica, mole a muito
mole (indicado pela sondagem SPT), espessura de 1 a 2 m. Permeabilidade baixa.
- Argila intermediária, cor cinza escura, hidromórfica, mole a muito mole (SPT),
espessura de 1 a 2 m, permeabilidade baixa.
- Depósitos lenticulares de areias e cascalhos, por vezes fofos (SPT), porosos,
espessuras de 1 a 3 m, permeabilidade média a alta.

- Solos colapsíveis, plásticos.
- Solo com baixa capacidade de suporte de carga, possibilidade
de recalque nas fundações. Apresenta dificuldades para o
escoamento superficial e subterrâneo (águas pluviais e
servidas).
- Suscetibilidade alta a inundações e/ou alagamentos.
- Suscetibilidade alta a contaminação do freático.

- Camada superficial orgânica plástica, hidromórfica, mole a muito mole (SPT),
espessura de 0,5 a 3 m, permeabilidade baixa. Nível freático de 0,5 a 2,5 m.
- Argila intermediária plástica, hidromórfica, mole a muito mole, espessura de 0,5 a 1
m, permeabilidade baixa.
- Camadas de areia de granulação fina e cascalhos, compactos, por vezes fofos,
porosos, espessuras de 0,5 a 1 m, permeabilidade baixa.

- Solo transportado, (colúvio), cor castanha avermelhada, textura argilosa,
comportamento laterítico, com até 2 m de espessura, contendo matacões de 1 a 3 m,
depositados paralelamente à crista.
- Solo residual maduro, comportamento laterítico, cor vermelha, textura argilosa,
permeabilidade baixa, porosidade média, espessura < 1 m, argilominerais caulinita
(1x1) e esmectita (2x1).
- Saprolito com textura siltosa a média, cor castanha a avermelhada, comportamento
laterítico, porosidade média permeabilidade baixa, espessura superior a 5 m.
Matacões arredondados, com decomposição esferoidal, distribuídos aleatoriamente
no solo. Resistência à penetração cresce com a profundidade, impenetrável na rocha.

- Solo transportado, argiloso, coloração castanha, comportamento laterítico e com
espessuras variando de 0,5 a 1 m.
- Solo residual maduro, textura siltosa, comportamento laterítico, porosidade alta,
permeabilidade baixa, resistência à penetração (SPT) baixa a média, baixa atividade
catiônica, argilo mineral caulinita (1x1), não erosivo.
- Saprolito com textura siltosa a média, comportamento não laterítico, porosidade
alta e permeabilidade baixa a média, resistência à penetração média a alta (SPT),
pode atingir o impenetrável em poucos metros.
- Pequenos corpos graníticos, onde individualmente as rochas podem apresentar
cores vermelha, rosa ou branca, textura granular fina a grossa ou porfirítica, feldspato
até 1 cm de comprimento em matriz de granulação fina a grossa.
- Material bom para empréstimo (toda coluna), escavabilidade de primeira categoria.

- Solo com baixa capacidade de suporte de carga, com
possibilidade de recalques em fundações. Solo plástico
colapsível.
- Assoreamento dos canais de drenagem.
- Suscetibilidade média a alta para alagamentos e inundações.
- Suscetibilidade alta a contaminação do freático.
- Escorregamentos naturais e/ou induzidos nas vertentes.
- Rolamento de blocos.
- Apoio das estacas de fundações sobre blocos isolados pode
gerar recalques do solo.

DECLIV.
%
0-5

0-5
5 - 10
0-5
5 - 20
20 - 30

- Suscetibilidade baixa a média a erosão.
- Suscetibilidade média para deslizamentos em cortes com
taludes superiores a 3 m.

0-5
5 - 20

20 - 30

- Solo transportado, textura siltosa a média, porosidade média a alta, permeabilidade
baixa, resistência à penetração baixa (SPT), comportamento laterítico, não erosivo.
- Solo residual maduro, de comportamento laterítico, textura siltosa a média,
porosidade alta, permeabilidade média, resistência à penetração (SPT) baixa. Argilo
mineral é a caulinita (1x1), predomina o comportamento não erosivo.
- Saprolito com textura siltosa a média, por vezes argilosa, porosidade alta,
permeabilidade baixa, espessura varia de alguns metros a mais de uma dezena de
metros, comportamento não laterítico, resistência à penetração (SPT) é média,
passando a alta com a profundidade. Erosivo, com textura siltosa e não erosivo, com
textura argilosa.
- Todo o perfil apresenta escavabilidade de primeira categoria.

- Suscetibilidade baixa a média a erosão.
- Suscetibilidade baixa a média a deslizamentos (localizados),
principalmente em cortes e aterros.
- Suscetibilidade média a baixa para alagamentos.

- Solo transportado, textura argilosa, cor castanha, comportamento laterítico,
espessura variando de 0,5 a 1 m.
- Solo residual maduro, textura argilosa, por vezes siltosa, porosidade alta e
permeabilidade média. Comportamento laterítico, espessura de alguns metros até
cerca de 5 m, argilo mineral é caulinita (1x1). Resistência à penetração (SPT) baixa, a
alta em profundidade. Não erosivo.
- Saprolito com textura síltica a argilosa porosidade alta, permeabilidade baixa,
comportamento não laterítico, não erosivo, espessura > 10 m, resistência à
penetração (SPT) é crescente com a profundidade.
- A escavabilidade é de primeira categoria, para toda a coluna.
- Todo o solo da coluna é bom como material de empréstimo.

- Suscetibilidade média a baixa a erosão no saprolito.
- Suscetibilidade média a baixa a alagamentos.
- Estáveis para movimentos gravitacionais de massa.

0-5

5 - 10
10 - 20
20 - 30

0-5

AVALIAÇÃO
- Áreas inadequadas (não recomendadas) para a implantação de loteamentos residenciais e industriais, pela necessidade de aterro e
drenagem eficientes nas fundações, além de sistemas de escoamento de águas pluviais e servidas.
- Inadequadas para a implantação de infraestrutura enterrada.
- Adequadas para construção de tanques.
- Áreas com potencial para extração de areia e argila para cerâmica vermelha.
- Áreas de equilíbrio hidrológico.
- Áreas de preservação permanente.

- Inadequadas para implantação de loteamentos residenciais e industriais (necessidade de aterros e drenagens eficientes nas fundações).
- Inadequadas para implantação de obras enterradas.
- Inadequadas para a disposição de resíduos.
- Inadequadas para barragens rurais, pela declividade das vertentes e do talvegue baixas.
- Adequadas para construção de tanques.
- Potencial para extração de argila para cerâmica vermelha.
- Adequadas com restrições para loteamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
- Possibilidade de implantação de sistemas lineares de loteamentos com adequação do tamanho mínimo de lote ao longo da crista de
topo aplainado.
- Inadequadas para disposição de resíduos.
- Adequadas com restrições (possibilidade de matacões) para a infraestrutura enterrada.
- Baixos a moderados volumes a serem trabalhados em terraplenagem, com compensação entre aterros e cortes.
- Adequadas com restrições para loteamentos residenciais e industriais, vias de circulação.
- Possibilidade de loteamento lineares e construção de residências únicas ou isoladas no topo da crista. Não recomendada a construção
de residências nos talvegues.
- Adequadas com restrições para a implantação de obras enterradas. Inadequadas para a disposição de resíduos.

- Adequadas para a implantação de loteamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
- Adequadas para implantação de obras enterradas. Adequadas para disposição de resíduos.
- No caso de grande obras, a terraplenagem será baixa, com volumes reduzidos, predominando o corte sobre aterro.
- Adequadas para a implantação de loteamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
- Adequadas com restrições para a implantação de estradas.
- Adequadas com restrições para a disposição de resíduos (requer estudos específicos para selecionar áreas).
- No caso de grandes obras, a terraplenagem será moderada sob o ponto de vista dos volumes a serem trabalhados, com possibilidade
de compensação de corte e aterro e necessidade de proteção vegetal nos taludes de corte e de aterro.
- Adequadas com restrições para a implantação de loteamentos residenciais e industriais e vias de circulação. Adequadas com restrições
para implantação de estradas e obras enterradas. Inadequadas para disposição de resíduos.
- No caso de grandes obras, terraplenagem será grande, quanto aos volumes a serem trabalhados. Necessidade de projeto de contenção
e estabilização nos taludes de cortes e aterros.
- Adequadas para a implantação de loteamentos residenciais e industriais e vias de circulação. Adequadas para obras enterradas.
- Adequadas para disposição de resíduos, obedecidos critérios técnicos (declividade, espessura do solo, freático).
- No caso de grandes obras, a terraplenagem será baixa, com volumes reduzidos, predominando corte sobre aterro.
- Adequadas para a implantação de loteamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
- Adequadas com restrições para implantação de obras enterradas. Adequadas com restrições para implantação de estradas.
- Adequadas com restrições para a disposição de resíduos, com estudos específicos para selecionar áreas.
- No caso de grandes obras, a terraplenagem será moderada sob o ponto de vista dos volumes, com possibilidade de compensação de
cortes e aterros. Necessidade de proteção nos taludes de corte e dos aterros.

- Adequadas com restrições para a implantação de loteamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
- Adequadas com restrições para a implantação de obras enterradas.
- Adequadas com restrições para a implantação de estradas. Inadequadas para disposição de resíduos
- Em grandes obras, terraplenagem de grande volume a serem trabalhados. Necessário projeto de contenção e estabilização em taludes.
- Adequadas para a implantação de loteamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
- Adequadas para a implantação de obras enterradas. Adequadas para disposição de resíduos.
- No caso de grandes obras, a terraplenagem será baixa, com volumes reduzidos, predominando corte sobre aterro.

- Adequadas para a implantação de loteamentos residenciais e industriais e vias de circulação.
- Adequadas com restrições para a implantação de estradas. Adequada com restrições para obras enterradas.
- Adequadas para a disposição de resíduos nas áreas com declividade de 5 a 10%, e inadequada nas áreas com declividade de 10 a 20%
(requer estudos específicos para selecionar as áreas).
10 - 20 - No caso de grandes obras, terraplenagem será moderada nos volumes a serem trabalhados, com possibilidade de compensação de
corte e aterro, necessidade de proteção vegetal nos taludes de corte e aterro.
- Adequadas com restrições para a implantação de loteamentos residenciais/industriais e vias de circulação.
20 - 30 - Adequadas com restrições para a implantação de estradas.
- Adequadas com restrições para a implantação de obras enterradas. Inadequadas para a implantação de resíduos.
- Em grandes obras, terraplenagem de grande volume a serem trabalhados. Necessário projeto de contenção e estabilização em taludes.
- Áreas inadequadas à ocupação urbana e implantação de vias, devido aos problemas geotécnicos associados.
DECLIVIDADE
- Áreas impróprias para ocupação urbana por restrição legal.
> 30%
- Áreas indicadas para estabilização com vegetação ou outra técnica.
5 - 10

Todas as Unidades de Terreno
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NOTA: Este mapa é produto da revisão de dados do Projeto de Mapeamento
Geológico - Geotécnico da Região Metropolitana de Curitiba, componente do
Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná (PR - BIRD), contratado pela Secretaria do Meio Ambiente em 2016, coordenado pelo Serviço Geológico do Paraná - MINEROPAR e pela Diretoria de Geologia do ITCG, executado pela empresa Andes Geologia e Meio Ambiente, entre 2016 e 2018.
Esta versão do mapa foi gerada a partir da revisão e edição dos dados e nova
classificação e descrição das Unidades de Terreno, contemplando a avaliação
por faixas de declividade.
Trabalho realizado pela equipe da Divisão de Geologia do Instituto Água e Terra,
Diretoria de Gestão Territorial / Gerência de Geociências, no período de novembro de 2020 a março de 2021.
Infraestrutura das bases cartográficas Suderhsa (2000), escala 1:10.000 e outras fontes, organizada pela Andes. A base viária e hidrográfica pode apresentar alterações importantes, em função da data do levantamento original (2000).
Complementada a base hidrográfica na porção sudoeste com a carta 1:50.000
(PARANACIDADE).
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