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2.2.1.3 
SOLO E SUBSOLO 
 

O Estado do Paraná apresenta configuração geomorfológica onde se destacam 

planaltos escalonados com caimento para oeste-noroeste, separados por escarpas 

que formam verdadeiros degraus topográficos verticalizados (cf. Apêndice 1.2 – 

Figura 15). 

 
 

 

 
Figura 15: 
MAPA DAS UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Fonte:  
Apêndice 1.2. 
 
 

Os Campos Gerais ocupam a porção leste do Segundo Planalto Paranaense, no 

reverso da Escarpa Devoniana, relevo de cuesta de origem erosiva. No Município 

de Ponta Grossa, ocorrem dois principais compartimentos geomorfológicos 

(Mapa 3): patamares da bacia do Paraná, relacionado especialmente à baca do 

rio Tibagi, e planalto Paulistano / Paranaense, vinculado à bacia do rio Ribeira. 



29 

DIAGNÓSTICO 

 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 



30 

DIAGNÓSTICO 

 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO 
MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

Afastando-se da escarpa, predomina uma paisagem de topografia suavemente 

ondulada de configuração muito uniforme, formada por conjuntos de colinas, 

associados a pequenas elevações (outeiros). Vila Velha constitui um exemplo de 

relevo ruiniforme, ou relevo de exceção, muito típico dos Campos Gerais, com 

morros testemunhos mantidos pelas camadas mais resistentes do Arenito Vila Velha, 

do Grupo Itararé, esculpidas pela erosão. Outra feição morfológica típica da região 

é representada pelas furnas, profundas feições de desabamento, desenvolvidas no 

teto de erosões subterrâneas no Arenito Furnas. Alguns cursos d’água têm seu curso 

controlado por estruturas rúpteis (falhas, fraturas, diques), originado, inclusive, 

quedas d’água (cf. Apêndice 1.2) (Figura 16). 

 

  Lagoa Dourada  Buraco do Padre 

  
relevo ruiniforme de Vila Velha Furnas  

 

Figura 16: 
VISTAS DE ASPECTOS DO RELEVO NA REGIÃO DE PONTA GROSSA 
Fonte:  
PG (2006); 3DPHOTO (2006); RODONORTE (2006) 
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A variação altimétrica no município ocorre desde altitudes inferiores a 550 m até 

superiores a 1.150 m (Mapa 4), enquanto na cidade é estabelecida no ntervalo de 

pouco menos de 770 m a cerca de 985 m (Mapa 5). O desnível entre a cota mais 

alta e o nível de base local – a calha do rio Tibagi – é bastante significativo do 

ponto de vista de uso urbano do solo. As áreas mais altas, cujas cotas situam-se 

normalmente entre 900 m e 980 m, concentram-se na metade norte da malha 

urbana. A tendência de ocupação da cidade se dá exatamente pelas áreas mais 

altas, coincidindo com divisores naturais de água. 

As declividades dos terrenos no município geralmente são mais acentuadas na 

bacia do rio Ribeira (Mapa 6). 

As rochas que ocorrem na região pertencem basicamente aos sedimentos das 

formações Furnas, Ponta Grossa e Itararé e aos depósitos de idade quaternária 

(Mapa 7), descritas no Apêndice 1.2.  

Perante as características dessas formações, o potencial minerário e significativo, 

principalmente na porção oeste do município (bacia do rio Ribeira). A 

heterogeneidade litológica constitui um dos fatores que concede à paisagem da 

cidade de Ponta Grossa características topográficas diversas e, por vezes, 

vigorosas, do ponto de vista local e de utilização urbana do solo. 

Devido à presença das formações geológicas de origem sedimentar, os solos, 

descritos no Apêndice 1.2, são poucos desenvolvidos, sendo frágeis, de baixa 

fertilidade, arenosos e rasos, podendo ser observadas ações de processos erosivos 

apesar da suavidade do terreno (IPARDES, 2004a). 
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