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UNIDADES DE APTIDÕES RESTRIÇÕES CONFLITOS RECOMENDAÇÕES
COMPARTIMENTACAO

1

Intensoprocessode desmatamento,inclusiveem locais
de cabeceira de drenagens. Associado ao uso de
maquinário agricola e constante manuseio do solo, este
fator pode ocasionar processos erosivos. Lançamento
de efluentes domésticos e industriais nos cursos dos
rios que drenam diretamente para o Rio Pardo e áreas
destinadas a prática de aquicultura, podendo ocasionar
o comprometimento da qualidade de água nesta
unidade.

3

6

7

Cerca de 42 % da área apresenta-se urbanizada, e em

consequência é a unidade que apresentou um dos

maiores indices de poços tubulares.Utilização das águas

de importantes afluentes do Rio Pardo como local de

lançamento de efluentes domésticos.Área praticamente

ocupada por agricultura, pastagem e área urbana,

traduzindo em uma alta incidência de desmatamento.

4
Inadequado para o processo de irrigação, devido a escassez de água
superficial.

Intensa degradação das matas, principalmente as
cliares.

5

Utilização da água subterrânea, por meio da instalação

de poços tubulares, podendo ocasionar o rebaixamento

do lençol freático, uma vez que parte desta unidade é

classificada como área de recarga do aquífero Guarani.

Utilização dos afluentes como locais de despejo de

efluentes domésticos.

8 Área de recarga do Aquífero Guarani. 
Área com manto de intemperismo pouco profundo, inviável para a
instalação de depósitos de resíduos sem controle.

Presença de áreas destinadas a prática de aquicultura,

depósitos de resíduos sólidos fora dos padrões

ambientais (lixão). Lançamento de efluentes nos rios.

Manutenção da Unidade de Coservação Ambiental
existente nesta unidade. Evitar ocupação de áreas
próximas as planícies aluviais.

9
10
12
13

Utilização de praticamentetoda a unidade para o
cultivo da cana de açúcar e desenvolvimento de
pastagem.

Evitar a exposição de afloramentos rochosos fraturados, com 

15
tendência a destabilização caso sejam submetidos a cortes eescavações.
Grande quantidade de blocos e matacões na base das cuestas.

11
16

Subgrupo 1a1

Subgrupo 1a2

Relevo suave e ondulado associado ao solo argiloso,
favorece a prática da agricultura.

Ocupação em áreas próximas às margens dos rios, devido ao risco de
inundação

Desmatamento elevado, utilização de grande
porcentagem da área para uso de pastagens.

Topografia inviável para a instalação de áreas urbanas e utililização de
maquinário agrícolas motorizado. Exposição de afloramentos rochosos
fraturados, com tendência a destabilização caso sejam submetidos a
cortes e escavações.

2

14

O solo argiloso apresenta baixa lixiviação e
permeabilidade, favorecendo a retenção de nutrientes e
a humidade natural do solo, fatores estes que favorecem
a prática de agricultura . Estas característica associadas
ao espesso manto de intemperismo, favorece a reteção
dos poluentes, diminuindo a probabilidade de
contaminação do lençol freático. Associada a baixa
topografia, este solo apresenta boa estabilidade,
viabilizando a execução de cortes em taludes e
escavações. Este fator confere também a área, uma alta
resistência a processos erosivos.

Alto potencial de rolamentos de blocos .Favorável ao
aparecimento de nascentes.

Relevo com maiores amplitudes reduz a utilização de maquinários
agrícolas mecanizados. Em alguns locais, ocorre a presençade rochas
semi-intemperizadas, fraturadas e instáveis, fato este que requer atenção
e precauções em obras que executem cortes em taludes e escavações. As
fraturas existentes neste material podem servir como dutospreferenciais
de contaminantes até a água subsuperficial.

Deve-se evitar a prática da agricultura nas encostas dos
morros, pois em épocas de exposição e associadas ao
aumento do escoamento superficial, podem se tornar
áreas suscetíveis a instalação de processos erosivos e
deslocamento de blocos. Desenvolver um programa de
recuperação das matas, principalmente nas encostas dos
morros e as margens dos rios. Controlar a emissao de
efluentes nos cursos dos rios.Evitar a ocupação de áreas
próximas as planícies aluviais.

Utilização da água subterrânea, por meio da instalação
de poços tubulares, podendo ocasionar o rebaixamento
do lençol freático. Utilização dos afluentes como locais
de despejo de efluentes domésticos.

Quando associada a áreas de planícies aluviais, deve-se precaver, quanto
ao uso de agrotóxicos para que o mesmo não contamine as águas
superficiais. Por constituir áreas planas são favoráveis a inundações

Utilização dos toposdosmorrose cuestasparaprática
da agricultura, podendo ocasionar a compactação e
erosão do solo, diminuindo a inflitração de água e
consequentemente invibializando a recarga dos 

Desmatamento das frentes de cuestas e exploração de
blocos para utilização na área de construção civil.

Implantação de um sistema de recuperação de matas,
principalmente em área de nascentes e as margens dos
rios. Preservação das encostas evitando a execução de
cortes e escavações.

Prática conservacionista do manejo do solo; inspecão
nas áreas de aquicultura; controle de lançamento de
efluentes nos rios e de utilização de agrotóxicos nas
áreas destinadas a plantações de cana de açúcar;
recuperação das matas ciliares para impedir a migração
dos agrotóxicos utilizados nos canaviais ao leito dos
rios.Evitar a ocupação em áreas próximas as planícies
de inundação. Controle da utilização de águas
subterrâneas atraves da instalação de poços tubulares.

Lançamento de efluentes industriais, domésticos e
originados da prática de aquicultura. Presença de poços
tubulares, o que pode ocasionar o rebaixamento do
lençol freático local.



UNIDADES DE APTIDÕES RESTRIÇÕES CONFLITOS RECOMENDAÇÕES
COMPARTIMENTACAO

Grande parte da área é utilizada para plantações de cana de
açúcar, onde a utilizacão de agrotóxicos associada as
caracteristicas do relevo podem comprometer a qualidade da
água subterranea. Utilizacão dos cursos de água para
lançamento de efluentes originados da aquicultura. Intenso
processo de desmatamento, principalmente das matas
ciliares.

Parte da vegetação natural foi substituída principalmente por
pastagem e secundariamente por cana de açúcar. Estas
práticas associadas as característica do solo, tendem a
desconfigurar a drenagem natural da área, aumento o
escoamento superficial, intensificando o processo de erosão
do solo e assoreamento dos canais de drenagem e
consequentemente favorecendo o processo de inundação.

Lançamento de efluentes domésticos nos corpos de água,
comprometendo a qualidade da água superficial.
Exploração da água subterrânea, através de poços tubulares
em áreas de recarga do aquifero, podendo provocar o
rebaixamento do lençol freático
Utilização de áreas para instalação de depósitos de resíduos
sólidos fora dos padrões ambientais (lixão)
Exploração mineral de água subterrânea em área de recarga e
próximo a área de proteção ambiental existente (sítios
arqueológicos)
Exploração da água subterrânea, através de poços tubulares
em áreas de recarga do aquifero, podendo provocar o
rebaixamento do lençol freático
Assoreamento dos leitos dos rios
Atividade de mineração próxima a áreas de preservação
ambiental.
Exploração da água subterrânea, através de poços tubulares
em áreas de recarga do aquifero, podendo provocar o
rebaixamento do lençol freático
Área praticamente ocupada por pastagem e reflorestamento.

Pouca disponibilidade de água superficial devido ao
assoreamento dos rios e desconfiguração da rede de
drenagem.

Importante área de recarga do Aquífero Guarani.

Devido a camada de mateial inconsolidado
apresentar-se menos espessa, é mais indicado
usos do terreno que requerem instalações
subterrâneas mais profundas.

Como nas unidades anteriores, é pouco indicado
para o cultivo de plantas que necessitem de muita
água e adubação.

20

Subgrupo 1b1

17

18

19

Recomenda-se que toda atividade que esteja diretamente
ligada a qualquer tipo de poluente seja controlada e em
alguns casos até mesmo evitada. Recomenda-se ainda que
seja controlado o lançamento de efluentes nos rios, bem
como a exploração mineral e a utilização de água
subterrânea através da instalação de poços tubulares. Este
grupo apresentou uma quantidade significante de área de
proteção ambiental (1 estação ecológica e 4 sítios
arqueológicos), assim deve-se evitar que estas áreas sejam
submetidas a qualquer processo que possa deteriorar a sua
qualidade ambiental. Recomenda-se ainda que seja
implantado urgentemente um sistema de recuperação das
matas, inclusive as ciliares e nas cabeceiras de drenagem,
buscando assim, minimizar a ação de assoreamento dos
leitos dos rios, devido o intenso processo de erosão que
esta unidade está submetida.

21

Importante área de recarga do Aquífero Guarani.
As características do solo, como boa
permeabilidade, asociadas as condições de
relevo, favorecem a inflitração da água da chuva
no solo, propiciando boa recarga aos aquíferos
que encontram-se sotopostos a estas unidades.

Solo pobre e com baixa capacidade de retenção
de água, pouco indicado para o cultivo de
espécies que necessitam de muita água e
adubação. As mesmas características que
favorecem a rápida recarga do aquífero, também
contribui para que poluentes migrem com a
mesma velocidade até eles. Pouco indicado para
uso do terreno que requer a execução de grandes
escavações e cortes em taludes ou que o solo
tenha que permanecer expostos por um longo
período.



UNIDADES DE APTIDÕES RESTRIÇÕES CONFLITOS RECOMENDAÇÕES
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Área com pouca disponibilidade de água. Área densamente
ocupada por pastagem. Intenso processo de desmatamento,
sendo que as matas encontram-se restritas ao topos.

Toda a unidade é utilizada para reflorestamento e
secundariamente pastagem, compromentendo a eficiência da
recarga do aquífero.Desmatamento total da área.

Utilização de importantes rios para lançamento de efluentes
industriais e prática de aquicultura
Unidade com grande intensidade de desmatamento.
Grande parte da unidade é ocupada por pasto e cultura

Área praticamente ocupada por pastagem e cultura diversas,
principal motivo do desmatamento que a área vem sofrendo.
Estes fatores, quando associados intensificam o processo
erosivo da área, justificando a presença de um significativo
número de feições erosivas nesta unidade.

Utilização das águas de importantes rios da unidade para o
lançamento de efluentes domésticos.
Exploração de recursos minerais.

26 Área densamente ocupada por pastagem.

Área praticamente ocupada por pastagem e cultura diversas,
principal motivo do desmatamento que a área vem sofrendo.
Estes fatores, quando associados intensificam o processo
erosivo da área, justificando a presença de um significativo
número de feições erosivas nesta unidade.

Utilização das águas subterrâneas através de poços
tubulares, inclusive em áreas de recarga do aquifero

Área restrita a ocupação urbana, devido as
características da topografia.
Solo pouco profundo com vários pontos de
afloramento de rocha fresca, sendo pouco
indicado para a prática de agricultura.
Escoamento superficial rápido, podendo provocar
escorregamentos e rolamentos de blocos, e
também dificultando a infiltração de água e a
regarga do aquifero.

29
Área favorável ao surgimento de nascentes nas
vertentes, devido a proximidade do lençol freático
com a superfície do terreno.

Apesar de ser uma das unidades que apresenta maior
porcentagem de ocupacao por matas, são visíveis sinais de
desmatamento nas encostas , que são regiões importantes
para o surgimento de nascentes.

Implantar um sistema de conservação das matas
nas encostas e ao longo das drenagens.

23

Solo arenoso com baixa capacidade de
armazenar água e inadequado ao cultivo de
plantas que necessitam de muita água e
adubação.

Evitar a utilização das águas subterrâneas,
principalmente em áreas de recarga de aquifero.
Controlar a exploração mineral, principalmente
bancos de areia. Tratamento e controle do
lançamento de efluentes nos rios. 

28

Favorável a recarga do Aquífero Guarani. Área de
preservação ambiental com presença de sítios
arqueológicos (unidade 25). Área predisposta a
ocorrência de vossorocas (unidade 27).

Subgrupo 1b2

22

Relevo com baixo potencial a movimento de
massa e favorável a execução de obras que não
requere a exposição do solo, por períodos
prolongados. 

Solo favorável a instalação de processos
erosivos, devendo-se evitar a exposição do
mesmo. Área imprópria para a instalação de
depósitos de resíduos sólidos fora dos padrões
ambientais e de qualquer atividade que
manuseie produtos poluentes.

Recomenda-se que sejam tomadas precauções
em relação a os processos de uso e ocupação do
solo instalado nessas unidades. Deve-se evitar a
prática de atividades poulidoras que possam
comprometer a qualidade das águas
subterrâneas e superficial e também do
solo.Controlar o lançamento e efluentes nos rios
e desenvolver um sistema e recuperação das
matas, principalmente as ciliares. Preservação
das áreas de interesse turístico e de proteção
ambiental.

24

25

27



UNIDADES DE APTIDÕES RESTRIÇÕES CONFLITOS RECOMENDAÇÕES
COMPARTIMENTACAO

Exploração de água subterrânea em áreas de recarga do
aquifero. Área intensamente desmatada, predominando a
ocupação de cana de açúcar e áreas de reflorestamento.

Área com grande quantidade de feições erosivas. Lançamento 
de efluentes domésticos em importantes afluentes do Rio
Pardo. Instalação de depósitos de resíduos fora dos padrões
ambientais (lixões) sobre os arenitos. Assoreamento dos rios,
em função dos processos erosivos que atuam nesta unidade
e em consequência ocorrência de pontos de inundação às
margens dos rios. 

34

Exploração de água subterrânea em área de recarga do
aquifero. Área intensamente desmatada, predominando a
prática de pastagem e cultivo da cana de açúcar. Lançamento
de efluentes domésticos e de aquicultura em importantes
afluentes do Rio Pardo. Instalação de depósitos de resíduos
sólidos fora dos padrões ambientais (lixões) sobre os arenitos.

30
Lançamento de efluentes domésticos nos rios. Instalação de
processos erosivos no solo. Assoreamento dos rios e
presença de áreas de inundação.

33
Grande parte da área ocupada por reflorestamento e
pastagem

Subgrupo 1b3

31

32 Importante área favorável a recarga do Aquifero
Guarani. Escoamento superficial lento,
favorecendo a infiltração da água da chuva no
solo.Topografia favorável a instalação de
ocupação urbana, porém deve-se eviar sua
exposição por um perído de tempo prolongado.
Solo homogêneo de fácil escavação. Área de
interesse turístico e paisagístico (unidades 30 e
32).

Restrito para instalação de atividades que
possam gerar qualquer tipo de poluente. Solo
homogêno, textura arenosa, susceptível a erosão,
devendo-se evitar obras que requer a exposição
do solo por um longo tempo, ou até mesmo o
corte de taludes, sem nenhum tipo de contenção.
Solo pouco fértil e altamente lixiviado, restito para
cultivo de plantas que requerem muita água e
adubação.

Recomenda-se que sejam tomadas precauções
em relação a os processos de uso e ocupação do
solo instalado nessas unidades, evitando-se a
instalação de atividades potencialmente
poulidoras do solo e da água superficial e
subterrânea.Recomenda-se também que sehja
implantado urgentemente um sistema de
recuperação das matas, principalmente as
ciliares, diminuindo a migração do solo erodido
aos canais de drenagens. Preservação das áreas
de interesse turístico e de proteção ambiental.
Evitar o uso indiscriminado de águas
subterrâneas, principalmente em áreas de
recarga do Aquífero Guarani.
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COMPARTIMENTACAO

39

Lançamento de efluentes domésticos em
importantes afluentes do Rio Pardo.
Assoreamento dos rios. Exploração de água
subterrânea através de poços tubulares. 

36 Área com intenso processo de desmatamento

37
Mais da metade desta unidade apresenta-se
ocupada por pastagem

38 Área com intenso processo de desmatamento

40

Lançamento de efluentes domésticos e de
aquicultura em afluentes do Rio Pardo.
Exploração de argila. Presença de depósitos de
resíduos sólidos fora dos padrões ambientais
(lixões).

Subgrupo 1c

35

Solo argiloso, favorável ao armazenamento de
água, contribuíndo para a prática da agricultura.
Possui boa capacidade de reter poluentes. Em
áreas onde o solo encontra-se homogeneo e com
perfis de alteração profundo, possui alta
capacidade de exploração mineral de argila.
Favorável para instalação de depósitos de resíduos
sólidos, porém dentro das exigências ambientais
para este tipo de atividade.

Pouco favorável a exploração de argilas em
solos pouco profundos

Solo argiloso, pouco indicado para a
instalação de atividades de ocupação em
épocas de chuva. Baixa permeabilidade,
dificultando a recarga de aquiferos.

Desmatamento total da unidade.

Apesar de uma das unidades deste subgrupo (unidade
3), apresentar um dos maiores índices de matas, a área
encontra-se em processo de desmatamento,
principalmente para dar lugar a prática da pastagem.
Recomenda-se que seja feito urgentemente um projeto
de preservação das matas existentes e de recuperação
das áreas que já foram desmatadas. Recomenda-se
ainda o controle do lançamento de efluentes nos rios,
bem como o depósito inadequado de resíduos sólidos.  
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41

Exploração de água subterrânea através de poços
tubulares. Lançamento de efluentes originados da
prática da aquicultura em rios que drenam para o
Rio Pardo. Instalação de processos erosivos de
médio porte. Área praticamente desmatada.

43
Instalação de processos erosivos. Área em intenso
processo de desmatamento.

46
Lançamento de efluentes industriais em rios que
cortam a unidade. Area em intenso processo de
desmatamento.

42
Área praticamente ocupada pela prática da
agricultura e pastagem, o que ocasionou o
desmatamento quase total da área.

44

Utilização da água subterrânea através de poços
tubulares, cujo uso descontrolado pode ocasionar
o rebaixamento do lençol freático. Instalação de
processos erosivos. Intenso processo de
desmatamento.

45

Utilização da água subterrânea através de poços
tubulares, cujo uso descontrolado pode ocasionar
o rebaixamento do lençol freático. Instalação de
processos erosivos. Intenso processo de
desmatamento. Lançamento de efluentes
industrais em rios que drenam para o Rio Pardo,
podendo comprometer a qualidade da água em
local apropriado para a reprodução de peixes.

Subgrupo 1d1

O fato do material inconsolidado apresentar-se sob a
forma de intercalações de níveis arenosos com níveis
areno-siltico-argilosos, propicia uma capacidade de
formação de aquiferos confinados nas camadas arenosas
que se encontram dispostas entre as camadas de argila.
Estas por sua vez, possuem boa capacidade de reter
poluentes, favorecendo o controle da contaminação das
águas subterrâneas destes aquíferos. Em alguns locais,
onde ocorre uma maior concentração do material argiloso,
apresenta-se moderadamente favorável para a agricultura,
porém esta aptidão pode variar, dependendo do local. A
água do Rio Pardo que corta esta unidade é favorável a
reprodução de peixes.   

Devido a variabilidade do solo, apresenta um
comportamento heterogêneo em relação a
resistência e estabilidade, podendo comprometer
o desenvolvimento de determinadas atividades de
ocupação. Em locais onde o nível arenoso
encontra-se próximo a superfície, deve-se evitar
que o mesmo seja exposto em taludes de corte
ou escavações demoradas. 

Em áreas onde a camada arenosa não é coberta por
níveis argilosos, é favorável ao rápido escoamento da
água da chuva, servindo como área de recarga para
aquíferos. A água da porção do Rio Pardo que corta as
unidades 44 e 45 é favorável a reprodução de peixes. 

Predomínio de solo com textura arenosa, friável,
pouco indicado para ficar exposto as intempéries.
Restrito a prática de atividades que façam uso de
qualquer tipo de poluente e a instalaçao de
depósitos de resíduos sólidos, principalmente os
que são instalados fora das exigências
ambientais. Pouco favorável a prática da
agricultura, principalmente das plantas que requer
muita adubação e disponibilidade de água.

Onde ocorre o predomínio da camada de solo
arenoso, são considerados terrenos propícios a
instalação de processos erosivos, que associado
ao intenso desmatamento da área, faz com que
exista uma grande contribuiçao de detritos aos
rios causando o seu assoreamento. Estes solos
por apresentarem boa permeabilidade e
consequentemente baixa capacidade de reter
poluentes. Frente as estes aspectos, deve-se
atentar para o tipo de ocupação a ser instalado
nestas unidades, tomando-se cuidados especiais,
quanto ao controle das erosões e instalações de
atividades que possam gerar poluentes.Outro
fator a ser controlado é o lançamento de efluentes
nos rios, comprometendo a qualidade da água
superficial e ameaçando a reprodução de peixes
em alguns pontos do Rio Pardo. Como
complemento e auxílio a todos os fatores de
degradação do meio ambiente, salienta-se que é
importante a implantação urgente de um sistema
de recuperação de matas, principalmente as
ciliares. 
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47

Utilização da água subterrânea através de poços
tubulares, cujo uso descontrolado pode ocasionar
o rebaixamento do lençol freático. Instalação de
processos erosivos. Intenso processo de
desmatamento. Lançamento de efluentes
originados da prática de aquicultura em rios que
drenam para o Rio Pardo, podendo comprometer
a qualidade da água em local apropriado para a
reprodução de peixes.

48

Lançamento de efluentes originados da prática de
aquicultura em afluentes do Rio Pardo. Intensa
ocorrência de feições erosivas de grande porte.
Processos de assoreamento dos canais de
drenagem.

50
51

49
Rápido escoamento nas
encostas, intensificando o
processo erosivo.

Processos erosivos em plena atividade.

Subgrupo 1d2

Solo altamente favorável ao
desenvolvimento de
processos erosivos.
Favorável ao rápido
processo de infiltraçao das
águas de chuva no subsolo.

Devido a variabilidade, o solo apresenta um
comportamento heterogeneo em relação a resistência
e estabilidade, podendo comprometer o
desenvolvimento de determinadas atividades de
ocupação. Em locais onde o nivel arenoso encontra-
se próximo a superfície, deve-se evitar que o mesmo
seja exposto em taludes de corte ou escavações
demoradas, assim como a instalação de qualquer
atividade que possa gerar poluentes.

Estes terrenos sao considerados extremamente susceptíveis a
instalação de processos erosivos, que quando exposto a intempéries
ocorre uma intensificação do processo causando o desenvolvimento
rápido de grades feições. Devido as suas características, apresentam
baixa capacidade de reter poluentes. Assim, deve-se aderir a um
rígido controle do tipo de ocupação a ser instalado nestas unidades,
tomando-se cuidados especiais, para evitar a exposição do solo e
instalação de atividades que potencialmente poluidorasd. O
lançamento de efluentes nos rios, foi observada em quase todas as
unidades que compõem este subgrupo, comprometendo a qualidade
da água superficial. Como complemento e auxílio a todos os fatores
de degradação do meio ambiente, salienta-se que é importante a
implantação urgente de um sistema de recuperação de matas,
principalmente as ciliares e também um projeto de controle das
grandes feições erosivas que se encontram instaladas nestas
unidades.

Lançamento de efluentes domésticos em rios que
cortam esta unidade. Grande quantidade de 
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52

Utilização da água subterrâena através da
instalação de poços tubulares. Instalaçãod e
depóstios de resíduos sólidos fora dos padrões
ambientais. Desenvolvimento de feições erosivas.
Desmatamento. 

Em função das características texturais deste
solo, são considerados susceptíveis a instalação
de processos erosivos, que quando exposto a
intempéries ocorre uma intensificação do
processo causando o desenvolvimento de
grandes feições. Assim, deve-se aderir a um
rígido controle do tipo de ocupação a ser
instalado nestas unidades, tomando-se cuidados
especiais, para evitar a exposição do solo por
períodos prolongados. Salienta-se que é
importante a implantação de um sistema de
recuperação de matas, principalmente as ciliares
e também um projeto de controle das feições
erosivas que se encontram instaladas nestas
unidades.Deve-se controlar também a utilziação
da água subterrânea através de poços tubulares,
que ocorre de uma forma intensa nesta área,
assim como evitar a instalação de depósitos de
resíduos sólidos fora dos apdrões ambientais.

53

Subgrupo 1e

Solo favorável ao desenvolvimento de processos
erosivos

Deve-se evitar que o solo seja exposto em
taludes de corte ou escavações demoradas,
assim como a instalação de qualquer atividade
que possa gerar poluentes
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58
56
60 Instalação de processos erosivos.

54

Processos de inundaçao. Utilização da água
superficial para irrigação. Lançamento de
efluentes domésticos e industriais.
Desmatamento de áreas, inclusives nas encostas
dos morros e matas ciliares.

59

Processos de inundaçao. Utilização da água
superficial para irrigação. Lançamento de
efluentes domésticos, industriais e de
aquicultura.Utilização da água subterrânea
através da instalação de poços tubulares,
podendo ocasionar o rebaixamento do lençol
freático. Desmatamento de áreas, inclusives nas
encostas dos morros e matas ciliares.

61

Instalação de processos erosivos. Lançamento de
efluentes domésticos, industriais e de aquicultura
em importantes afluentes do Rio Pardo,
ocasionando a contaminação da água
superficial.Utilização da água subterrânea através
da instalação de poços tubulares, podendo
ocasionar o rebaixamento do lençol freático.
Desmatamento de áreas, inclusives nas encostas
dos morros e matas ciliares.

55

Lançamento de efluentes domésticos e industriais
nos rios, ocasionando a contaminação de água
superficial.Utilização da água subterrânea através
da instalação de poços tubulares, podendo
ocasionar o rebaixamento do lençol freático.
Desmatamento de áreas, inclusives nas encostas
dos morros e matas ciliares. Instalaçào de
depósitos de resíduos sólidos.

57

Subgrupo 2a

Potencial a exploração de rochas ornamentais.
Porém é importante salientar que esta atividade
deve ser exercida dentro de um plano de
exploração mineral.

Restrito a prática da agricultura e a qualquer tipo
de ocupação. Restrito a desmatamento em áreas
com declividades acima de 47%. Restrito a
instalação de depósitos de resíduos sólidos fora
dos padrões ambientais.

Favorável a instalação de processos erosivos 

Pouco favorável para a prática da agricultura em
função do material inconsolidado apresentar
maior proporção de areia em relação a fração de
argila. Restrito a instalação de depósitos de
resíduos sólidos fora dos padrões ambientais.

Potencial ao desenvolvimento do turismo rural,
ecológico e esportivo

Recomenda-se o planejamento de todo processo
de uso e ocupação que for implantado na área,
voltando especial atenção para: controle e
tratamento dos efluentes que são lançados nos
rios; controle da utilização da águas
subterrâneas; estabelecimento de um plano de
recuperação das matas, inclusive as ciliares.

Instalação de processos erosivos.Lançamento de
efluentes domésticos em importantes afluentes 
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64
Favorável a instalação de processos erosivos,
devido as características texturais do solo (areno
argilosa).

Pouco favorável para a prática da agricultura em
função do material inconsolidado apresentar
maior proporção de areia em relação a fração de
argila.

Lançamento de efluentes industriais.
Desmatamento praticamente de toda a área,
dando lugar a pastagem.

63

Lançamento de efluentes domésticos e de
aquicultura. Grande parte da área destinada as
práticas de pastagem e agricultura, ocasionando
intenso desmatamento.

66
65

67
Grande parte da área destinada as práticas de
pastagem e agricultura, ocasionando intenso
desmatamento.

68
Grande parte da área destinada as práticas de
pastagem, ocasionando intenso desmatamento.

62
Potencial ao desenvolvimento do turismo rural,
ecológico e esportivo

Restrito ao desmatamento, principalmente em
áreas de declividades acima de 47% e em áreas
limites estipuladas para preservação de matas
ciliares. Restrito a qualquer tipo de ocupação,
devido as altas declividades.

Área de mineração e pedreiras. Grande parte da
área destinada a prática de pastagem e
monocultura cafeeira.

Subgrupo 2b

Moderadamente favorável ao desenvolvimento da
agricultura, principalmente a do café.Porém, deve-
se atentar para algumas restrições.

Restrito ao desmatamento e à prática da
agricultura em áreas próximas as planícies
fluviais, respeitando os limites de faixa de matas
ciliares impostos por lei.

Recomenda-se o planejamento de todo processo
de uso e ocupação que for implantado na área,
voltando especial atenção para: controle e
tratamento dos efluentes que são lançados nos
rios; controle da utilização da águas
subterrâneas; estabelecimento de um plano de
recuperação das matas, inclusive as ciliares;
acompanhamento de todo processo de
exploração mineral através da elaboração de um
plano de pesquisa e recuperação de áreas
degradadas.

Lançamento de efluentes domésticos em
importantes afluentes do Rio 
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71 Favorável ao desenvolvimento de feições erosivas.

Pouco favorável para a prática da agricultura em
função do material inconsolidado apresentar
maior proporção de areia em relação a fração de
argila

69

72

70

Restrito ao desmatamento, principalmente em
áreas de declividades acima de 47% em áreas
limites estipuladas para preservação de matas
ciliares. Restrito a qualquer tipo de ocupação,
devido as altas declividades.

Subgrupo 2c

Restrito a prática da agricultura em áreas
próximas a represa, respeitando os limites de
faixa de matas ciliares impostos por lei.Potencial ao desenvolvimento do turismo rural,

ecológico e esportivo. Moderamente favorável a
prática da agricultura, porém deve-se atentar para
algumas restrições.

Grande parte da área ocupada por pastagem e
agricultura

Recomenda-se um projeto de recuperação das
matas e conservação das existentes.
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81
Presença de feições erosivas. Presença de
depósito de resíduos sólidos próximo a
drenagens. 

82

Grande parte da área ocupada por pastagem,
causando um intenso desmatamento e em
consequência a instalação de grandes feições
erosivas e assoreamento dos rios.

83 Intenso desmatamento da área.

80
Lançamento de efluentes industriais e domésticos
em importantes afluentes do Rio Pardo. Grande
intensidade de desmatamento.

84
Grande parte da área ocupada por pastagem,
causando um intenso desmatamento e em
consequência a instalação de processos erosivos.

73
Favorável ao desenvolvimento de feições
erosivas em áreas de altas declividades.

Grande parte da área ocupada por pastagem,
ocasionando um intenso desmatamento e a
deflagração de processos erosivos.

77
Favorável a prática da agricultura, principalmente
a monocultura cafeeira. Porém, deve-se atentar
para algumas restrições.

Restrito a prática da agricultura em áreas
impostas por lei para os limites de faixa de matas
ciliares.

Grande parte da área ocupada por pastagem,
causando um intenso desmatamento e em
consequência a instalação de grandes feições
erosivas, processos de assoreamento dos rios e
inundações. Lançamento de efluentes industriais
em importantes afluentes do Rio Pardo. Utilização
da água subterrânea através da instalação de
poços tubulares.

74

Potencial ao desenvolvimento do turismo rural,
ecológico e esportivo.Favorável a prática da
agricultura, principalmente a monocultura
cafeeira. Porém, deve-se atentar para algumas
restrições.Potencial para exploração mineral de
rochas ornamentais.

Restrito a prática da agricultura em áreas
impostas por lei para os limites de faixa de matas
ciliares ao redor dos rios e represas.

Grande parte da área ocupada por pastagem,
causando um intenso desmatamento e em
consequência a instalação de grandes feições
erosivas, processos de assoreamento dos rios e
inundações. Lançamento de efluentes industriais,
domésticos e de aquicultura em importantes
afluentes do Rio Pardo. Utilização da água
subterrânea através da instalação de poços
tubulares e da água superficial para prática da
irrigação. Instalação de depósitos de resíduos
sólidos fora dos padrões ambientais.Atividade de
mineração em grande intensidade, muitas delas
executando a retirada de blocos de rochas
ornamentais.

76

Grande quantidade de pontos de lançamento de
efluentes domésticos e com menor intensidade,
industriais e de aquicultura em importantes
afluentes do Rio Pardo.Utilização da água
subterrânea através da instalação de poços
tubulares e instalacao de depósitos de resíduos
sólidos fora dos padrões ambientais.

78

Lançamento de efluentes domésticos e de
aquicultura em importantes afluentes do Rio
Pardo. Utilização da água superficial para
irrigação e da água subterrânea através da
instalação de poços tubulares.

85

75

79

Potencial para exploração mienral de rochas
ornamentais. Porém é importante salientar que
esta atividade deve ser exercida dentro de um
plano de exploração mineral.

Restrito a prática da agricultura, principalmente
em áreas de declividades acima de 47% em
áreas limites estipuladas para preservação de
matas ciliares. Restrito a qualquer tipo de
ocupação, devido as altas declividades.

Lançamento de efluentes domésticos em
afluentes do Rio Pardo. Istalação de depósitos de
resíduos sólidos fora dos padrões ambientais.
Exploração de rochas ornamentais.Grande parte
do solo ocupado por pastagem, ocasionando
desmatamento da área.

Subgrupo 2d

Moderadamente favorável a prática da agricultura.
Porém, deve-se atentar para algumas restrições

Potencial ao desenvolvimento do turismo rural,
ecológico e esportivo.

Restrito a prática da agricultura em áreas
impostas por lei para os limites de faixa de matas
ciliares e próximas as planícies fluvais.

Favorável a prática da agricultura, principalmente
a monocultura cafeeira. Porém, deve-se atentar
para algumas restrições

Recomenda-se o planejamento de todo processo
de uso e ocupação que for implantado na área,
voltando especial atenção para: controle e
tratamento dos efluentes que são lançados nos
rios; controle da utilização da águas
subterrâneas; estabelecimento de um plano de
recuperação das matas, inclusive as ciliares e
manutenção das existentes; controle da
instalação de depósitos de resíduos sólidos.

Grande parte da área ocupada por pastagem,
causando um intenso desmatamento.

Restrito a prática da agricultura em áreas
próximas a planície fluvial, respeitando os limites
de faixa de matas ciliares impostos por lei.

Pouco favorável para a prática da agricultura em
função do material inconsolidado apresentar
maior proporção de areia em relação a fração de
argila.
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86

Execuções de obras que requeiram escações
profundas sem uma investigação geotécnica
preliminar devido a ocorrência de matacões que
encontram-se dispersos ao produto de alteração
dessas rochas.

Grande parte da área ocupada por pastagem,
causando o desenvolvimento de feições erosivas.
Atividades de mineração.

87

Atividades de mineração de rochas potássicas,
sendo que algumas delas encontram-se extintas,
porém sem recuperação da área e com início de
instalação de processos erosivos.

88

Potencial a ocorrência de movimento de massa e
escorregamentos. Potencial ao desenvolvimento
do turismo de águas termais. Favorável a
exploraçao mineral de rochas potássicas, urânio
e argila.

Grande incidência de mineradoras.Processo de
desmatamento em atividade, dando origem a
instalação de feições erosivas

89
Potencial ao desenvolvimento do turismo de
águas termais

Restrito ao desmatamento, principalmente em
áreas de declividades acima de 47%. Restrito a
qualquer tipo de ocupação, devido as altas
declividades. 

Lançamento de efluentes domésticos e
exploração mineral.

Subgrupo 2e

Evitar execução de obras demoradas em épocas
de chuva, devido a característica textural do
material inconsolidado.

Potencial ao desenvolvimento do turismo de
águas termais. Favorável a exploraçao mineral de
rochas potássicas e argila.

Área com grande potencial ao turismo ecológico e
de águas termais e ao lazer, portadora de
grandes atrativos paisagísticos e nascentes de
águas minerais. Assim, recomenda-se um
sistema de planejamento de uso e ocupação do
solo, principalmente em áreas destinadas a
preservação. Recomenda-se também, evitar a
instalação de qualquer atividade poluidora, que
possa colocar em risco a qualidade da água
subterrânea, superficial e do solo. Implantação de
um projeto de recuperação das matas e
manutenção das existentes, uma vez que elas
tem um papel importante na manutenção do ciclo
hidrológico. Deve-se atentar também para o
controle das atividades de mineração através de
um plano de pesquisa e recuperação de áreas
degradadas.
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90

Apresentam potencialidade quanto a extração de
areia e argila, porém é importante salientar que
esta atividade deve ser exercida dentro de um
plano de exploração mineral. Alto potencial a
ocorrência de inundações.

Restrito a qualquer tipo de uso e ocupação. São
terrenos que se caracterizam por apresentar
instabilidade em função de serem solos que
encontram-se saturados por longos períodos e
com presença de grande quantidade de matéria
orgânica, além de serem áreas sujeitas a
constantes inundações por se desenvolverem em
áreas de baixa declividade.

Exploração de areia e argilas fora dos padrões;
destruição da vegetação natural;

Deve-se evitar todo tipo de ocupação dessas
áreas e monitorar através de um plano de
gerenciamento, as ocupações em áreas
próximas; controlar a exploração mineral através
de um projeto de pesquisa mineral e recuperação
de áreas degradadas;preservar a vegetação
natural dessas áreas que funciona como barreiras 
a detritos e poluentes que migram das regiões
próximas as planícies.

Subgrupo 3
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