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Palavra do Governador

O meu governo, após ampla discussão com a sociedade, definiu como

um dos seus macroobjetivos no PPA 2004-2007 o aumento da produção com

desenvolvimento sustentável, tendo como orientações básicas a redução das

desigualdades regionais, a promoção de oportunidades à população tocantinense

e a complementaridade com as iniciativas em nível nacional para os setores produtivo

e ambiental na Amazônia Legal e no Corredor Araguaia-Tocantins.

Para o aumento da produção com desenvolvimento sustentável, entre

outras ações, temos conduzido a elaboração dos zoneamentos ecológico-

econômicos e dos planos de gestão territorial para as diversas regiões do Estado.

Estas ações permitem a identificação, mapeamento e descrição das áreas com

importância estratégica para a conservação ambiental e das áreas com melhor

capacidade de suporte natural e socioeconômico para o desenvolvimento das

atividades e empreendimentos públicos e privados.

Fico feliz em entregar à sociedade mais um produto relacionado ao

Zoneamento Ecológico-Econômico e ao Plano de Gestão Territorial da Região Norte

do Tocantins, e ratifico o meu compromisso com a melhoria da qualidade de vida da

população residente na referida área, pautado na viabilização de atividades e

empreendimentos, na redução da pobreza e na conservação dos recursos hídricos

e biodiversidade.

Confio plenamente no uso das informações desta publicação e afirmo

que o Estado do Tocantins caminha, a passos largos, rumo a um novo estágio de

desenvolvimento econômico e social, modelado pela garantia de boa qualidade de

vida às próximas gerações.

Marcelo de Carvalho Miranda
Governador



A Word from the Governor

My government, after a broad discussion with society, has defined as

one of its macro objectives in the 2004-2007 PPA (Pluriannual Plan) the increase of

the State’s output with sustainable development, having as basic guidelines the

reduction of regional inequalities, the promotion of opportunities to the Tocantins

people and the complement of the national level initiatives for the Legal Amazon

and the Araguaia-Tocantins corridor production and environmental sectors.

To increase production with sustainable development, among other

actions, we are setting up ecological-economic zoning and territorial management

plans for the various State regions. These actions allow the categorizing, mapping

and description of environmental conservation areas of strategic importance and of

the areas with better natural and socio-economic support capacity for carrying-out

the public and private activities and enterprises.

I’m glad to bring forth another product of the Ecological-Economic

Zoning and of the Tocantins State North Region Territorial Management Plan, and

confirm my commitment with the improvement of the region’s people quality of life,

centered on the feasibility of the activities and enterprises, in poverty reduction and

in the preservation of the water resources and biodiversity.

I fully endorse the use of the information of this booklet and am truly

confident that the Tocantins State is heading, with large steps, towards a new

stage of economic and social development, designed to ensure the best quality of

life to the next generations.

Marcelo de Carvalho Miranda
Governor



O Governo do Estado do Tocantins tem conseguido incorporar o

segmento ambiental no planejamento e gestão das políticas públicas. Por meio do

Zoneamento Ecológico-Econômico, considerado o ponto estratégico do Estado para

possibilitar avanços no desenvolvimento econômico com conservação e proteção

ambiental, a SEPLAN tem, eficientemente, gerado produtos que subsidiam a gestão

do território tocantinense.

Buscando aumentar a lista de produtos do Zoneamento Ecológico-

Econômico disponíveis para a sociedade e os órgãos dos governos federal, estadual

e municipal, apresento o estudo “Solos Folha SB.22-Z-B (Xambioá)”, o qual foi

elaborado com recursos do Tesouro do Estado e do Programa Piloto para Proteção

das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7), através do Ministério do Meio Ambiente

e do Banco Mundial.

O estudo de solos, realizado a baixo custo, teve como principais

instrumentos imagens de satélite, base de dados da SEPLAN e produtos

cartográficos do RADAMBRASIL, complementados com trabalho de campo e

análises físicas, químicas e mineralógicas de amostras. Sobre estes dados foi

aplicada metodologia para mapear as unidades de solos e associações, inovando

nas unidades mapeadas e acrescendo informações resultantes de amostragens e

interpretação de imagens. Foram caracterizadas as unidades de solos, ampliando

o conhecimento pedológico da área em questão, bem como subsidiando a elaboração

de produtos derivados como os mapas de aptidão agrícola e de risco a erosão. O

objetivo principal deste estudo foi gerar informações em quantidade e qualidade

suficientes para a elaboração do ZEE - Bico do Papagaio.

Sumarizando, o estudo ora apresentado supre, momentaneamente, a

falta de mapeamentos tradicionais na escala 1:250.000 e se traduz numa contribuição

desta SEPLAN para a ampliação do conhecimento dos recursos naturais do

Tocantins e subsídio para o planejamento regional.

Lívio William Reis de Carvalho
Secretário do Planejamento e Meio Ambiente

Apresentação



The government of the State of Tocantins has been able to

account for environment in public policies planning and management. Through

the Ecological and Economic Zoning Programme, considered the State´s

strategic point in order to make it possible to go further into economic

development with environmental protection and conservation, SEPLAN has

efficiently generated products that support Tocantins in its land management.

Seeking to increase the list of products made available to

society and municipal, state and federal agencies through the Ecologic and

Economic Zoning Programme, I present now the work “Soils SB.22-Z-B

(Xambioá)”, which was obtained after financial efforts from the State Treasure,

the G7 Pilot Programme to conserve the Brazilian Rain Forest (PPG-7),

through the Environment Ministry, and the World Bank.

The soil survey, done at low cost, was based on satellite

imagery, SEPLAN´s data base and RADAMBRASIL´s cartographic products.

This set of data was complemented with field work, which collected information

and material to proceed physical, chemical and mineralogical analyses.

Novice soil unitsand associations were mapped, after integrating data from

image interpretation, fieldwork data and laboratorial information. This work

widens the soils knowledge in the region and subsidizes the elaboration of

derived products, such as land suitability and soil erosion risk. The main

objective of this work was to generate enough information on the theme soil

as to consistently support the Ecological and Economic Zoning Program in

Bico do Papagaio.

Summarizing, the present study momentarily supplies the

gap of traditional surveys at scale 1:250.000, being a contribution given by

this SEPLAN towards a better understanding of the natural resources of

State of Tocantins and support to land management.

Lívio William Reis de Carvalho
Planning and Environment Secretariat

Presentation



O presente trabalho objetivou mapear a cobertura pedológica de domínio

do Estado do Tocantins dentro da Folha Xambioá (MIR 199) em nível de

reconhecimento na escala 1:250.000. Partiu-se de trabalhos anteriores realizados

na área: RADAM/RADAMBRASIL (BRASIL, 1974a; 1974b) e TOCANTINS (1996).

A esses dados foram acrescentados os dados provenientes de imagens Landsat 5

e trabalhos de campo, quais sejam: descrições de paisagem, descrições expeditas

de propriedades pedológicas e análises físicas, químicas e mineralógicas de

amostras. Foram coletadas 158 amostras superficiais e sub-superficiais em 72

pontos, cobrindo uma área total de aproximadamente 8.350km². A maior parte da

área mapeada apresenta propriedades agronômicas que recomendam baixas

intensidades de uso: 99%1  apresentam baixa fertilidade natural, pelo menos 76%

dos solos têm textura arenosa e 49% apresentam plintita em até 15% do volume

final. Quanto a presença de alumínio, 93% dos solos são álicos. Finalmente, todos

os solos são minerais e apenas os Gleissolos (2,1% da área mapeada) tem origem

hidromórfica. Estes últimos se encontram próximos ao rio Araguaia. De todas as

unidades mapeadas destaca-se o Podzólico Vermelho-Escuro, que recobre apenas

0,4% da área mapeada na Folha Xambioá, cujas propriedades contrariam a tendência

geral: bem estruturado, fertilidade natural alta, textura argilosa, eutrófico, sem caráter

plíntico e com baixo teor de alumínio. Contudo, estes solos não puderam ser

caracterizados como Brunizém por ausência de horizonte A chernozêmico. Apesar

deste relatório não ser definitivo quanto a uma recomendação de uso, fica clara a

necessidade de estudos locais para projetos agropecuários ou de colonização que

ocupem extensas áreas.

1 Porcentagem baseada não em unidades de solo mapeadas, mas em área mapeada.

Resumo





The present work aimed a soil survey at scale 1:250.000 that is under

the domain of the State of Tocantins within the sheet Xambioá (MIR 199) at recognition

level. The start point was previous work on soils on the same area: RADAM/

RADAMBRASIL (BRASIL, 1974a; 1974b) and TOCANTINS (1996). To this data set

it was added data from Landsat-5 imagery and from field work: landscape description,

pedologic properties description and physical, chemical and mineralogic analysis of

collected samples. For this purpose there were collected 158 surface and sub-surface

samples, from 72 different sites over a total of aproximately 8.350km². Most of the

mapped area show agronomic properties that recommend low-intensity use: 99%1

show low natural fertility, at least 76% of the soils have sandy texture, 49% present

plinthite up to 15% of final volume. Regarding allumium, 93% are allic. Finally, all

soils are mineral and only the Glei soils are hydromorphic (2,1% of the mapped

área). The latter are found near Araguaia river.The Podzolic Dark-Red soils outstand

from the other mapped units for its properties, which show a trend contrary to all

other mapped units. It is well structured, high natural fertility, clayy texture, eutrophic,

without plinthic or allic character. This unit and its associations cover approximately

0,4% of the mapped area, though. Even though this report is not defintive regarding

a land use recommendation, it is evident the need of local studies for colonization

and other agricultural projects supposed to use extense areas.

1 Percentage based not on mapped soil units, but on mapped área.

Abstract
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1
Introdução

1.1- Apresentação

O presente trabalho é resultado de uma atividade do

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) dentro do

Projeto de Gestão Integrada do Bico do Papagaio, que

partence ao Subprograma de Política de Recursos

Naturais (SPRN) - Programa Piloto para Proteção das

Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7). Este subprograma

foi implementado através de convênio entre o Ministério

do Meio Ambiente (MMA) e a Secretaria de Planejamento

e Meio Ambiente (SEPLAN).

Como já havia um plano de informação de solos na base

de dados da SEPLAN, o objetivo do trabalho foi proceder

com o aprimoramento deste plano na escala 1:250.000,

baseando-se no conjunto de imagens orbitais da região,

trabalho de campo e análises químicas, físicas e

mineralógicas.

A atualização e revisão do plano de informação foram

feitas de modo que este produto tivesse uma gama de

informações capazes de subsidiar ações do governo na

região para o planejamento agrícola e ocupação das terras

e deverá gerar outros produtos como as cartas de aptidão

agrícola e de risco de erosão, bem como permitir uma

melhor interpretação da carta de vulnerabilidade à erosão,

quando integrado aos demais planos de informações da

base de dados da SEPLAN obtidos no PGAI.

1.2 - Localização e acesso

A área mapeada cobrindo parte da Folha Xambioá (SB.22-

Z-B), tem aproximadamente 8.350km² e está delimitada

a Sul e a Norte, respectivamente, pelas coordenadas de

6º00’00" e 7º00’00" de latitude sul, a Oeste por uma linha

diagonal formada pelo rio Araguaia, tendo por limite mais

ocidental o meridiano 49º15’00" aproximadamente, e a

leste pela coordenada de 48º00’00" de longitude oeste

(Figura 1). Em relação às folhas geográficas na escala

1:100.000 da Carta Internacional ao Milionésimo (CIM), a

área engloba integral ou parcialmente as folhas:

Xambioá...................SB.22-Z-B-II..........................IBGE

Ananás.....................SB.22-Z-D-III....................... IBGE

Padre Cícero............SB.22-Z-B-IV....................... IBGE

Araguanã..................SB.22-Z-B-V........................ IBGE

Piraquê.....................SB.22-Z-B-VI....................... IBGE

Situada na parte norte do Estado do Tocantins, a área

abrange parcial ou totalmente os municípios de Ananás,

Angico, Aragominas, Araguaína, Araguatins, Araguanã,

Carmolândia, Darcinópolis, Muricilândia, Piraquê,

Riachinho, Santa Fé do Araguaia, São Bento do

Tocantins, Xambioá e Wanderlândia.

O acesso terrestre, a partir de Palmas, pode ser efetuado

a partir de dois percursos, ambos pavimentados. No

primeiro, percorre-se a rodovia TO-080 até a cidade de

Paraíso do Tocantins, a partir da qual segue-se rumo norte

pela rodovia BR-153 (Belém-Brasília), passando pelas

localidades de Guaraí, Araguaína e Wanderlândia. Desta,

ainda pela BR-153, ruma-se a Xambioá, adentrando-se

na área em estudo após ter-se percorrido

aproximadamente 450km a partir de Palmas.

Na segunda opção, parte-se de Palmas pela rodovia

TO-010 em direção à cidade de Lajeado, num trecho de

50km, donde segue-se, após a travessia do rio Tocantins

em balsa, por mais 21km até o município de Miracema

do Tocantins. Desta localidade percorrem-se 21km pela

rodovia TO-342 até Miranorte e daí rumo norte pela BR-

153 até Wanderlândia, seguindo a mesma rota anterior.

Outra alternativa de acesso, a partir de Araguaína, se dá

pela TO-164, em direção a Araguanã, pela qual também

se entra na área em estudo.
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Figura 1 - Localização da área mapeada
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Na área destacam-se as rodovias pavimentadas BR-153

(Araguaína-Wanderlândia-Xambioá), TO-164 (Araguaína-

Araguanã-Xambioá), TO-210 (Ananás-Angico), TO-222

(Santa Fé do Araguaia-Pontão) e TO-416 (BR-153-

Ananás). As rodovias TO-010 (Wanderlândia-Ananás-

Araguatins), TO-413 (Ananás-Antonina) e TO-420

(Piraquê-BR-153) também integram a malha viária da área,

sendo trafegáveis em piso de leito natural.

Partindo-se das rodovias estaduais e federais, existe uma

boa rede de estradas municipais e de fazendas.

O transporte fluvial restringe-se a pequenas embarcações

que trafegam pelo rio Araguaia, apresentando apenas

expressividade local.

O transporte aéreo é limitado à operação de táxis aéreos,

sendo as pistas de pouso de leito natural. A região é

atendida pela cidade de Araguaína, localizada a Sul da

área mapeada, no que diz respeito a vôos regionais das

principais empresas de aviação comercial do país.

1.3 - Material e base de dados

Foram utilizados para o mapeamento das unidades de

solo da Folha Xambioá, Estado do Tocantins, os seguintes

dados e material:

- mapas e boletins técnicos de solo, geologia,

geomorfologia, vegetação e uso potencial da terra

do projeto RADAM referente à Folha SB.22 -

Araguaia;

- plano de informação de solos da base de dados da

SEPLAN, na escala 1:250.000;

- imagens do sensor TM do satélite Landsat 5,

composição colorida das bandas TM3(B), TM4(R) e

TM5(G) em papel fotográfico, na escala 1:250.000 -

quatro cenas completas referentes às órbitas/ponto

222/64 (24/07/1997), 223/64 (28/05/1997), 222/65

(08/05/1997) e 223/65 (28/05/1997);

- GPS marca MAGELLAN, modelo 2000 XL;

- folhas SB.22-Z-B – Xambioá, SB.22-X-D - Marabá,

SB.22-X-B – Araguaína e SB.23-Y-A –

Tocantinópolis, como base das informações

cartográficas - rede hidrográfica, rede viária, cidades,

toponímia e coordenadas geográficas e UTM, e;

- folhas SB-22-Z-B-II – Xambioá, SB-22-Z-D-III – Ananás,

SB-22-Z-B-IV – Padre Cícero, SB-22-Z-B-V –

Araguanã e SB-22-Z-B-VI – Piraquê.

1.4 - Metodologia

A metodologia adotada objetivou mapear as unidades de

solo e associações, inovando nas unidades mapeadas e

acrescendo informações resultantes de amostragens e

interpretação de imagens, partindo do conhecimento

agregado em trabalhos realizados previamente. O trabalho

foi dividido em três fases principais: (i) atividades

preliminares, (ii) trabalho de campo e (iii) trabalho

compilatório. Na fase preliminar foi realizada revisão

bibliográfica, interpretação preliminar de imagens e

definição de legenda preliminar. O trabalho de campo

constituiu-se da visita aos pontos pré-determinados na

fase preliminar e na coleta de amostras físicas, químicas

e mineralógicas. O trabalho compilatório constituiu-se na

análise laboratorial das amostras, na compilação desses

dados com os dados de campo e de interpretação de

imagem e na elaboração do mapa final de solos. Segue-

se o detalhamento das diversas fases de trabalho.

1.4.1 - Atividades preliminares

Elaboração do mapa preliminar de solos

Após levantamento, obtenção e consulta de trabalhos já

realizados na área em questão, realizou-se a interpretação

preliminar de imagens de satélite LANDSAT/TM na escala

1:250.000. Esta etapa baseou-se em critérios fisiográficos

(relevo e vegetação) para o estabelecimento das unidades

de mapeamento (BURINGH, 1960), juntamente com a

análise dos elementos observáveis nas imagens, tais

como cor, textura, tonalidade, forma, dimensão e

convergência de evidências, os quais foram confirmados

com os mapas preexistentes, com posterior verificação

e análise de campo, tal como proposto por LUEDER

(1959) e SPURR (1960) para fotografias aéreas.

Definição de legenda preliminar

Com a execução da interpretação preliminar, procedeu-

se o estabelecimento de uma legenda também preliminar

que se baseou na legenda dos trabalhos de levantamento

e compilação pedológicos realizados na área (BRASIL,

1974a; 1974b; EMBRAPA, 1988; TOCANTINS, 1996),

bem como na análise fisiográfica e dos elementos

observáveis nas imagens que permitiram um maior

detalhamento em relação aos mapas preexistentes,

possibilitando a associação das unidades fisiográficas

às classes de solos predominantes em cada unidade.

Com essas informações, estabeleceu-se um roteiro de

viagem, delineado no mapa, procurando abranger o maior
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número de unidades fisiográficas possíveis. Nesta etapa

determinou-se a trajetória a ser seguida nos trabalhos de

campo, assim como a posição aproximada dos pontos

de identificação dos solos e de coleta de amostras no

campo.

1.4.2 – Trabalho de campo

Nesta etapa adotou-se o sistema de caminhamento ao

longo das estradas, seguindo o roteiro pré-estabelecido

no escritório, utilizando-se como base o mapa provisório

de solos obtido com a fotointerpretação preliminar e os

dados complementares da rede viária e informações de

infra-estrutura da area de trabalho fornecidas pela

SEPLAN/DZE do Governo de Tocantins. Entretanto,

algumas áreas não puderam ser visitadas e os solos das

mesmas não identificados, tendo sido utilizadas

inferências dos padrões interpretados nas imagens de

satélite. O exame, identificação e coleta de amostras de

solos foi realizado por tradagem ou observações em perfis

expostos, sendo geralmente coletadas duas amostras,

uma superficial e outra subsuperficial. A densidade de

observações por área foi variável em função da

heterogeneidade e ou dimensão de cada unidade

fisiográfica e da possibilidade de acesso viário.

Procurou-se manter um equilíbrio na densidade de

amostragem por unidade mapeada. Todos os pontos

foram georreferenciados com a utilização de um

equipamento GPS (“Global Position System”) de

navegação com precisão entre 25 e 50m. Alguns locais

foram selecionados para a descrição completa de perfis

de solos, seguindo recomendações de LEMOS &

SANTOS (1996), e coletadas amostras deformadas para

caracterização físico-química das unidades pedológicas

de maior expressão. Para identificação e classificação

dos solos em campo utilizaram-se os critérios

estabelecidos por CAMARGO, KLANT & KAUFFTAMAN

(1987) e OLIVEIRA, JACOMINE & CAMARGO (1992).

1.4.3 - Trabalho compilatório

Procedimentos de laboratório

As determinações analíticas foram realizadas no

laboratório de solos da Universidade Federal de Viçosa

(UFV). As amostras foram secas ao ar, destorroadas

manualmente com rolo de madeira sobre placa de

borracha e passadas por um conjunto de peneiras de

2mm (cascalho) e 20mm (calhaus). O material menor

ou igual a 2mm foi classificado como terra fina seca ao

ar (TFSA). As análises físicas foram realizadas conforme

métodos preconizados pela EMBRAPA (1997), enquanto

as análises químicas foram realizadas com base em

parâmetros determinados por DE FELIPO & RIBEIRO

(1997) e EMBRAPA (1997).

Métodos de análises físicas

Granulometria: utilizou-se o procedimento de agitação

rápida em 20g de cada amostra (TFSA) com solução de

NaOH1N. Areia grossa e areia fina foram separadas por

peneiras de 2 e 0,053mm respectivamente; a argila foi

determinada por pipetagem e o silte obtido por diferença

de 100%.

Densidade das partículas: utilizou-se o método de balão

volumétrico com 20g de amostra de TFSA em balão

aferido de 50ml com adição de álcool etílico.

Métodos de análises químicas

Parâmetros determinados

pH em água e KCl1N: na proporção 1:2,5 pelo método

potenciométrico.

Matéria orgânica: pela oxidação com dicromato de

potássio e titulação com sulfato ferroso amoniacal, usando

difenilamina como indicador.

Alumínio, cálcio e magnésio: obtidos por extração com

KCl, o Al foi determinado por titulação, e o Ca e o Mg por

espectrofotometria de absorção atômica.

Acidez potencial (H + Al): obtida por extração com acetato

de cálcio e titulação com NaOH.

Potássio: determinado pelo método da resina de troca

iônica e leitura em fotômetro de chama.

SiO2, Al2O3, Fe2O3 e TiO2: através da digestão sulfúrica,

seguindo critérios estabelecidos por VETTORI (1969) com

adaptações sugeridas por EMBRAPA (1979), as quais

foram realizadas no laboratório de solos da Universidade

Federal de Viçosa (UFV).

Parâmetros calculados

Soma de base (cmol
c
/kg): S=Ca+Mg+K+Na;

Saturação por alumínio (%): m=100*Al/(S+Al);

Capacidade de troca de cátions (cmol
c
/kg): CTC=S+H+Al;

Saturação por bases (%): V=100*S/CTC.
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Análises mineralógicas

As frações grosseiras foram separadas por peneiramento
e as frações finas por sedimentação diferencial baseando-
se na equação de Stokes, de acordo com JACKSON
(1979), utilizando-se o NaOH como agente dispersante.

Mineralogia qualitativa das frações argila e silte: através

técnica da Difração de Raios-X em aparelho Rigaku
equipado com tubos de Fe ou de Cu e filtros de Mn ou Ni,
respectivamente. As reflexões características dos planos
atômicos que identificam os minerais foram comparados
com cartões padrão da JCPDS (JCPDS, 1974) utilizando
tratamentos indicados por WHITTIG & ALLARDICE (1986).

Mineralogia quantitativa da fração argila: obtida com a
utilização dos difratogramas e do software ALOCA de
MOURA FILHO, G.; RESENDE, M. & CRUZ, C.D., versão
1.0, software baseado em RESENDE, BAHIA FILHO &
BRAGA (1987).

Mineralogia da areia grossa e da areia fina: obtida pela
identificação qualitativa e quantitativa dos minerais -
preparação da amostra, separação dos minerais pela
separação magnética, análise em lupa binocular e
contagem dos minerais (EMBRAPA, 1979).

Elaboração do mapa final de solos

Reinterpretação de dados

Os pontos observados em campo, georreferenciados e
identificados taxonomicamente, foram transferidos para
o mapa preliminarmente interpretado. Em seguida

procedeu-se o ajuste das unidades de mapeamento com
uma nova fotointerpretação, procurando redefinir as novas
unidades criadas, bem como melhorar os limites dos
delineamentos, a fim de torná-los mais homogêneos.

Os dados de campo e de laboratório foram armazenados

e manipulados no banco de dados do Centro de Solos e
Recursos Agroambientais-Pedologia do Instituto
Agronômico de Campinas (IAC), segundo metodologia
de MENK (1984). Com isso efetuou-se uma análise dos
dados pedológicos obtidos em cada folha, comparando-
se as informações de campo, escritório e laboratório,

possibilitando a caracterização física, química e
identificação taxonômica de cada ponto coletado e
identificado no campo a fim de auxiliar no estabelecimento
das unidades de mapeamento.

Com base nas informações gerais, na interpretação
preliminar e final das imagens, na descrição, identificação

e classificação dos solos, no arranjo espacial dos
diferentes solos e na avaliação dos dados analíticos,

delimitaram-se as unidades de mapeamento na base

extraída da imagem retificada no sistema UTM.

Definição de legenda e compatibilização de
unidades de mapeamento

O mapa de solos inclui a legenda e o mapa propriamente
dito, o qual é uma representação gráfica da distribuição

espacial dos solos com diferentes padrões de
complexidade. Isto é resultante da variação dos solos
nas diferentes paisagens. As unidades de mapeamento
do presente trabalho são constituídas por polígonos de
solos de diversas formas e diferentes tamanhos. Dois
tipos de unidades de mapeamento foram estabelecidas:

i) unidades simples onde ocorre uma única classe de
solo; e ii) unidades compostas onde ocorrem no mínimo
duas e no máximo três classes ou componentes,
correspondendo às associações de solos.

A designação das unidades de mapeamento deriva dos

nomes das classes de solos que as identificam e não
correspondem às legendas dos trabalhos pedológicos
preexistentes na área, a partir dos quais foi estabelecida
a legenda preliminar. Isso ocorre devido ao maior
detalhamento deste trabalho, favorecendo a criação de
novas unidades de mapeamento com diferentes classes

de solos em relação aos mapas pedológicos preexistentes
e utilizados como referência.

O trabalho de mapeamento das unidades de solos foi
elaborado para toda a área do Bico do Papagaio, que
inclui além da presente Folha outras quatro folhas

cartográficas. A simbologia da legenda dos solos é única
para todas as folhas 1:250.000 (MENK, 1984). Embora
tenha-se utilizado uma legenda única, a mesma unidade
de mapeamento contida em diferentes folhas poderá
abranger diferentes classes de solos, as quais
correspondem às inclusões.

Para cada unidade identificada no mapeamento um perfil
de solo foi amostrado e descrito. A localização do perfil
descrito obedece ao critério de representatividade da
classe pedológica a qual ele pertence e não à proximidade
física. Assim sendo, o perfil descrito não está
necessariamente dentro da Folha descrita neste relatório,

mas faz parte de todo o levantamento pedológico sob o
qual se produziu este trabalho, podendo pertencer a
qualquer uma das cinco folhas mapeadas (MIR-172, MIR-
173, MIR-199, MIR-200 e MIR-226, além de pequena
porção da MIR-227 - 90 km²). Um único perfil descreve
as unidades que representa em todas as folhas supra

citadas.
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2
Solos

As principais classes de solos mapeadas na área da

Folha Xambioá são: Areias Quartzosas, Cambissolos,

Gleissolos, Latossolos, Podzólicos, Petroplintossolos,

Solos Aluviais e Solos Litólicos. A classificação dos

agrupamentos de solos normalmente começa com um

desses termos seguidos da identificação da cor do solo,

do caráter trófico subsuperficial do solo, do tipo de

horizonte superficial do solo e da classe textural do solo

ao qual se acrescenta as classes de solos associadas,

as quais ocupam no máximo 40% da unidade mapeada.

2.1 - Atributos usados na classificação dos solos

2.1.1 - Cor do solo

Usa-se a notação de acordo com a Carta de Munsell, na

qual são identificados matiz, valor e croma para separar

para separar os solos nas cores vermelho-escuro,

vermelho-amarelo e amarelo.

2.1.2 - Caráter trófico

Álico: refere-se aos solos com saturação por alumínio

(m%) maior que 50% e com teor de alumínio igual ou

maior do que 0,3cmolc/kg de TFSA no horizonte

subsuperficial do solo (horizonte B ou no horizonte C

quando inexiste o horizonte B) ou no horizonte superficial

dos solos litólicos.

Eutrófico: refere-se aos solos com saturação por bases

(V%) maior que 50% e com soma de bases acima de

1,5cmolc/kg de TFSA no horizonte subsuperficial do solo

(horizonte B ou no horizonte C quando inexiste o horizonte

B) ou no horizonte superficial dos solos litólicos.

Distrófico: refere-se aos solos com saturação por bases

(V%) menor que 50% no horizonte subsuperficial do solo

(horizonte B ou no horizonte C quando inexiste o horizonte

B) ou no horizonte superficial dos solos litólicos. Alguns

solos também são caracterizados como distróficos

quando não for determinado o caráter álico e nem eutrófico.

2.1.3 - Tipo de horizonte superficial

Alguns tipos foram usados para identificar os solos da

área em estudo:

A fraco: com cor clara e baixo teor de carbono.

A moderado: com espessura média e teor de carbono

baixo a médio.

A proeminente: espesso, cor escura e teor de carbono

médio.

A Húmico: bastante espesso, cor escura e teor de

carbono médio a alto.

2.1.4 - Classes texturais

muito argilosa: com mais de 60% de argila.

argilosa: com argila entre 35 e 60%.

média: com argila entre 15 e 35%.

arenosa: com menos de 15% de argila.

No caso de solo com textura homogênea na vertical é

usado o termo simples como arenosa, média, argilosa e

muito argilosa. E no caso de solo com diferença de textura

entre o horizonte superficial (horizontes A ou A+E) e

horizonte subsuperficial (horizonte B) é usada a forma

binária como arenosa/média, arenosa/argilosa, média/

argilosa, etc. Por exemplo, a notação arenosa/média

indica que o horizonte superficial do solo é de textura

arenosa e o horizonte subsuperficial é de textura média;

a notação arenosa/argilosa indica que o horizonte

superficial do solo é de textura arenosa e o horizonte

subsuperficial é de textura argilosa; a notação média/

argilosa indica que o horizonte superficial do solo é de

textura média e o horizonte subsuperficial é de textura

argilosa, etc. O solo com quantidade de cascalho (2mm

a 2cm) entre 15 a 50% é identificado pela classe textural

acompanhada do termo cascalhenta.
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2.2 - Descrição geral das classes de solos

Foram identificadas onze classes de solos no presente

trabalho, as quais serão genericamente conceituadas

considerando-se as unidades taxonômicas no nível

categórico mais elevado de classificação e salientando

os diferentes atributos que as caracterizam e identificam.

Algumas das classes aqui descritas aparecem como

inclusão em associações, podendo não haver uma

associação específica para a qual esta unidade seja a

principal (solos aluviais, p.e.).

2.2.1 - Latossolo Vermelho-Amarelo

Abrange solos minerais, não hidromórficos, profundos e

bem drenados, com uma seqüência de horizontes A-Bw-

C. São geralmente de baixa fertilidade natural e saturação

de bases também baixa, à semelhança do que citam

OLIVEIRA, JACOMINE & CAMARGO (1992) para essa

unidade taxonômica, sendo comuns solos com elevada

saturação por alumínio. No entanto, no presente trabalho

foram identificados Latossolos Vermelho-Amarelos

eutróficos ocupando significativas extensões de relevo

suave ondulado e sempre associados a solos de textura

média.

A textura é muito variada, embora a maioria dos solos

sejam de textura média, havendo registro de teores de

argila variando de 15 até mais de 38%. Ao longo do perfil

as diferenças texturais entre os horizonte B e A são

pequenas, com a relação textural raramente

ultrapassando o índice 1,3.

Quanto ao horizonte A, o mais comum é o moderado,

com espessura média de 20cm, coloração principalmente

de matiz 5YR, com cromas variando entre 2 e 6 e valores

entre 2 e 4. A textura pode variar de areia-franca a franco-

argiloarenosa, consistência geralmente friável quando

úmida e não plástica e não pegajosa quando molhada. A

estrutura é quase sempre em blocos subangulares de

grau fraco, principalmente nos solos com maiores

conteúdos de argila, podendo ocorrer granular fraca nos

mais arenosos.

O horizonte B apresenta-se geralmente bastante espesso,

com espessuras maiores que 100cm e com colorações

que geralmente estão nos matizes 7,5YR e 10YR, valores

variando entre 4 e 6 e croma entre 2 e 6. Sua textura

pode variar de franco-arenosa a franco-argiloarenosa, de

consistência friável a firme quando úmida e usualmente

ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa quando

molhada. A estrutura dominante é em blocos

subangulares de grau fraco, freqüentemente ocorrendo

maciça porosa.

Alguns solos desta unidade apresentam plintita ocupando

menos que 15% do volume do horizonte, os quais

geralmente são moderadamente drenados e relacionados

principalmente a solos com elevada saturação por

alumínio (solos álicos).

2.2.2 - Latossolo Amarelo

Compreende solos minerais, não hidromórficos,

profundos, com seqüência de horizontes A-Bw-C e baixos

teores de Fe2O3, normalmente não ultrapassando 7%, e

por isso mostram-se virtualmente sem atração magnética

(OLIVEIRA, JACOMINE & CAMARGO, 1992). São

normalmente álicos e, portanto, muito pobres

quimicamente. O alumínio trocável pode atingir valores

relativamente elevados, podendo alcançar até 4,0cmolc
kg de TFSA. Trata-se de solos muito ácidos, permeáveis,

embora por vezes apresentam-se moderado a

imperfeitamente drenados em função da presença, por

todo o perfil e ocupando menos que 15% do volume do

horizonte B latossólico, de plintita.

Em relação às cores, o horizonte A freqüentemente é

bruno-amarelado-escuro (10YR 3/3), enquanto no B

latossólico predominam os matizes 10YR, com valores

5 e cromas iguais ou superiores a 4, como é o caso dos

solos citados por BRASIL (1974a, 1974b) e OLIVEIRA,

JACOMINE & CAMARGO (1992).

Os Latossolos Amarelos da área em questão apresentam

perfis friáveis a muito friáveis, muito porosos, com estrutura

muito pouco desenvolvida, semelhante ao descrito no

projeto RADAM (BRASIL, 1974a; 1974b). Sua friabilidade

difere dos Latossolos Amarelos típicos derivados da

formação Barreira, os quais apresentam-se coesos, duros

ou muito duros quando secos, principalmente nos

horizontes AB ou BA, ou mesmo no topo de Bw

(OLIVEIRA, JACOMINE & CAMARGO, 1992).

O horizonte A geralmente possui espessura de 20cm,

textura média e estrutura granular.

2.2.3 - Podzólico Vermelho-Escuro

Compreende solos minerais, não hidromórficos, com

seqüência de horizontes A-Bt-C de modesta diferenciação

de cores, principalmente quando o horizonte A é

moderado.
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A característica determinante desta classe é a presença

de um horizonte B textural com cor vinculada ao teor e

natureza dos óxidos de ferro, de tal forma que ele se

apresenta mais vermelho e com maiores teores de Fe2O3

em relação aos Podzólicos Vermelho-Amarelos, quando

há eqüidade nos conteúdos de argila (OLIVEIRA,

JACOMINE & CAMARGO, 1992).

Os Podzólicos Vermelho-Escuros da área em estudo

apresentam dois tipos de horizontes superficiais: A

moderado e A proeminente. Embora alguns solos

apresentem alta saturação por bases no horizonte

superficial, não há predominância de íon cálcio e/ou

magnésio e espessura mínima de 25cm (CAMARGO,

KLANT & KAUFFTAMAN, 1987) para identificar como

horizonte A chernozêmico. Além disso, poucos solos

apresentam alta atividade de argila. Não foram

encontrados na área solos com A chernozémico sobre

horizonte Bt com alta atividade de argila para caracteriza-

los como sendo Brunizém Avermelhado.

Esses solos apresentam o maior potencial produtivo da

área mapeada devido a elevada saturação por bases e

baixos teores de alumínio trocável, principalmente nos

primeiros 60cm de profundidade. Associado a riqueza

química, a significativa profundidade dos horizontes

subsuperficiais, sua boa drenagem e permeabilidade,

mesmo quando apresentam textura muito argilosa,

concorrem para a elevada fertilidade natural desses solos.

O horizonte B textural tem textura e estrutura variadas,

porém, os argilosos com elevado gradiente textural e bem

estruturados são os mais comuns e geralmente estão

associados a uma cerosidade bem desenvolvida.

2.2.4 - Podzólico Vermelho-Amarelo

Compreende solos minerais, profundos, não

hidromórficos, com horizonte A seguidos de horizonte B

textural não plíntico. No entanto, é comum na área a

presença de plintita ocupando volumes inferiores a 15%

e distribuída por todo o perfil, bem como cascalhos e

calhaus, ora presentes nos horizontes superficiais

(primeiros 20cm), ora nos horizontes subsuperficiais ou

ainda distribuídos por todo o perfil. Portanto, podem

ocorrer na área: Podzólico Vermelho-Amarelo plíntico,

Podzólico Vermelho-Amarelo com cascalho ou

cascalhento e Podzólico Vermelho-Amarelo pedregoso.

São solos, em sua maioria, de fertilidade baixa, muitas

vezes com elevada saturação por alumínio, predominando

os de textura arenosa/média, mas havendo também

média/argilosa e geralmente com elevado gradiente

textural, tal como relatado para essa unidade taxonômica

na área estudada por BRASIL (1974a, 1974b).

Relativamente e em menores proporções são encontrados

solos eutróficos, com argila de atividade baixa e

associados a texturas que variam de arenosa/média a

média/argilosa.

Os Podzólicos Vermelho-Amarelos na área contêm argila

de atividade baixa, geralmente apresentam-se com cores

vermelhas a amarelas e baixos teores de Fe2O3,

caracterizando-se por distinta individualização entre os

horizontes dos perfis, tal como relatado por OLIVEIRA,

JACOMINE & CAMARGO (1992) para essa unidade

taxonômica. O horizonte A é moderado, de espessura

variável entre 15 e 25cm, com cores geralmente variando

de bruno muito escuro (10YR 2/3) a preto (5YR 2/1),

textura arenosa a franco-argiloarenosa, estrutura variando

de grão simples a fraca, pequena, granular, fraca, pequena

e média subangular.

O horizonte B possui coloração variando entre

bruno-amarelo-escuro (10 YR 4/4) a vermelho-amarelado

(5YR 5/8), passando por bruno-forte (7,5 YR 5/6), textura

variando de franco-argiloarenosa a argilosa, estrutura

geralmente moderada, pequena a média em blocos

subangulares. Nesse horizonte é comum a presença de

cerosidade.

2.2.5 - Podzólico Amarelo

Compreende a classe de solos minerais, profundos, não

hidromórficos, com horizonte B textural de coloração

amarelada (10YR) com valor de 5 e croma usualmente

de 6 a 8, argila de atividade baixa e teores de Fe2O3

bastante baixos, tal como descrito por OLIVEIRA,

JACOMINE & CAMARGO (1992) para essa unidade

taxonômica. Esses autores comentam que a classe dos

Podzólicos Amarelos passou a ser reconhecida a partir

de meados da década de 1980, sendo que, até então,

esses solos foram indevidamente classificados como

pertencente a classe dos Podzólicos Vermelho-Amarelos.

Sua característica mais importante é a presença de um

horizonte B textural, tendo mais tipicamente cor bruno-

amarelada (10YR 5/6).

O horizonte A é usualmente moderado, possuindo textura

arenosa, cor bruno-escuro (7,5YR 3/2), enquanto que o

B é de textura média, com estrutura subangular fraca e
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consistência friável ou firme quando úmido.

Os Podzólicos Amarelos são solos distróficos, de baixa

fertilidade natural. Contudo, os teores absolutos de

alumínio trocável são usualmente baixos, à semelhança

dos solos da mesma classe desenvolvidos a partir de

sedimentos relacionados ao Grupo Barreiras e descritos

por OLIVEIRA, JACOMINE & CAMARGO (1992). Alguns

podem apresentar plintita ou petroplintita localizadas em

diferentes posições do perfil e perfazendo menos que 15%

do volume do horizonte.

2.2.6 - Cambissolo

Esta unidade é constituída por solos minerais, não

hidromórficos, com drenagem usualmente moderada. São

geralmente pouco profundos, possuindo seqüência de

horizontes A-Bi-C, com diferenciação entre horizontes

usualmente modesta, mas variável.

O horizonte A moderado apresenta espessura em torno

de 15cm, com coloração bruno-escuro (10YR 3/3) e bruno

(10YR 4/3), geralmente com soma e saturação por bases

moderadas e baixos conteúdos de alumínio trocável. Sua

textura é franco-arenosa e é comum um pequeno

gradiente textural entre os horizontes A e Bi.

O horizonte Bi apresenta-se raso, com estrutura

normalmente em blocos subangulares, fraca ou

moderadamente desenvolvida. Normalmente não contém

cerosidade, possuindo textura franco-arenosa e fertilidade

natural baixa, embora existam cambissolos eutróficos.

Predominam os solos álicos, com saturação por alumínio

variando entre 50 e 88%. Devido a pequena espessura e

proximidade da rocha é comum neste horizonte a

presença de saprolito. Também ocorrem pequenas

inclusões de plintita e petroplintita, embora em pequenas

proporções e próximo a áreas de ocorrência de

Petroplintossolos, em relevo plano a suave ondulado.

2.2.7 - Petroplintossolo

É uma unidade bastante ampla com relação a variação

de seus atributos morfológicos e analíticos. Compreende

solos com B textural, B latossólico e B incipiente.

Esta unidade está constituída por solos com sérios

impedimentos a penetração radicular em razão de serem

formados por uma mistura de partículas mineralógicas

finas e glébulas ferruginosas de várias formas e diâmetros

(petroplintitas), que na maioria dos casos representam o

maior volume da massa do solo, reduzindo

significativamente sua profundidade efetiva. Esse fato é

agravado pela baixa fertilidade natural dos solos,

freqüentemente com baixos valores de capacidade de

troca de cátions, soma de bases e consideráveis

conteúdos de alumínio trocável. Portanto, são

predominantemente álicos.

De acordo com OLIVEIRA, JACOMINE & CAMARGO

(1992), os Petroplintossolos caracterizam-se pela

ocorrência de petroplintita a menos de 40cm de

profundidade, de espessura superior a 15cm e destituídos

de horizonte plíntico ou mesmo com plintita ocupando

menos que 15cm de espessura e/ou perfazendo menos

que 15% do volume do horizonte.

O horizonte A dos Petroplintossolos ocorre em espessura

média de 20cm, possuindo cor que varia de bruno-

avermelhado (5YR 4/4) a bruno-escuro (7,5YR 3/3), com

os menores matizes e cromas relacionados a horizontes

do tipo A proeminente, podendo também ocorrer no tipo

A moderado. Sua textura é predominantemente franco-

argiloarenosa. O horizonte B apresenta uma matriz terrosa

de coloração variando de vermelho-amarelado (5YR 5/8)

a bruno-claro (7,5YR 6/4), textura predominantemente

franco-argiloarenosa e argilosa. Normalmente são

moderadamente drenados e apresentam uma estrutura

granular, consistência úmida friável a muito friável ou ainda

em blocos subangulares de consistência firme, muitas

vezes mascarada pelos nódulos petroplínticos.

Trata-se de solos com perfil geralmente do tipo Ac-F-C,

Ac-B-C ou ainda A-F-C. Portanto, os nódulos

petroplínticos podem estar presente desde a superfície

ou iniciar-se a diversas profundidades abaixo dela.

2.2.8 - Areia Quartzosa

Esta classe compreende solos minerais, geralmente

profundos, não hidromórficos, essencialmente

quartzosos, com textura arenosa ou areia franca ao longo

de pelo menos uma profundidade de 2m da superfície.

Nesses solos os perfis são muito simples, limitando-se

a diferenciação morfológica à expressão de um horizonte

A formado em materiais arenosos, de constituição

invariavelmente quartzosa, tal como relatado por BRASIL

(1974a, 1974b) e OLIVEIRA, JACOMINE & CAMARGO

(1992) para essa unidade taxonômica.

As areias presentes são variáveis, geralmente com

destaque das frações mais grosseiras e compondo

texturas das classes areia ou areia franca. São solos
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que geralmente apresentam horizonte A moderado

sobreposto a um horizonte C solto ou muito friável, pouco

diferenciado, que pode ser amarelado, avermelhado ou

de coloração desbotada. Existe uma estreita relação entre

as cores predominantes nos horizontes subsuperficiais

e sua posição na paisagem. Assim, a medida que se

distancia dos Podzólicos Vermelho-Escuros as Areias

Quartzosas tornam-se gradativamente mais amareladas

e de coloração desbotada.

Devido a constituição essencialmente quartzosa, esses

solos são pobres em macro e micronutrientes para as

plantas, além de não disporem de reservas nutricionais

que possam ser liberadas gradativamente (OLIVEIRA,

JACOMINE & CAMARGO, 1992). Portanto, apresentam

baixa capacidade de troca de cátions, raramente

ultrapassando valores de 2cmolckg de solo nos horizontes

subsuperficiais, embora haja um significativo aumento a

superfície em função de contribuição da matéria orgânica.

As Areias Quartzosas são normalmente distróficas e

álicas.

Havendo tendência de manifestação do horizonte B, ou

mesmo dependendo da natureza do horizonte C que se

segue ao horizonte A, alguns desses solos podem

apresentar aumento do conteúdo de argila em profundidade

(Areia Quartzosa podzólica).

2.2.9 - Solo Litólico

São solos minerais, não hidromórficos, pouco evoluídos

e rasos, com horizonte A assente diretamente sobre a

rocha sã, coerente e dura ou, em alguns casos, sobre

horizonte C pouco espesso. São, portanto, solos com

seqüência de horizontes A-R ou A-C-R, sendo o C pouco

espesso. Sua textura está intimamente relacionada com

seu material de origem (OLIVEIRA, JACOMINE &

CAMARGO, 1992), de tal forma que essa unidade

apresenta-se predominantemente com textura arenosa

e sempre nas proximidades das Areias Quartzosas,

provenientes de sedimentos arenosos. No entanto, Solos

Litólicos Eutróficos argilosos com horizonte A moderado

ou proeminente também ocorrem e estão presentes nas

áreas de ocorrência de Podzólicos Vermelho-Escuros com

horizontes texturais argilosos. Esses solos são

desenvolvidos a partir de diques e pequenos derrames

ou corpos intrusivos, associados a rochas sedimentares,

principalmente arenito (BRASIL, 1974a; 1974b).

De maneira geral, os Solos Litólicos contêm apreciável

proporção de fragmentos de rocha parcialmente

intemperizada e são encontrados em áreas de relevo

ondulado a escarpado, com horizonte A geralmente

moderado, com cores bruno-acinzentado-muito-escuro

(10YR 3/2), estrutura fracamente desenvolvida,

geralmente fraca ou moderada, pequena e granular. Este

horizonte transaciona-se para a rocha usualmente de

maneira abrupta ou clara e plana e ondulada.

2.2.10 - Gleissolo

Envolve duas classes de solos, identificados como Glei

Húmico e Glei Pouco Húmico, os quais apresentam

características comuns no que concerne ao horizonte

subsuperficial glei, sendo porém distintas quanto aos

horizontes diagnósticos superficiais.

São solos minerais, hidromórficos, com seqüência de

horizontes A ou H seguidos de horizonte glei começando

a menos de 50cm da superfície quando precedido pelo

horizonte H; neste caso, são solos minerais que possuem

seção superficial de constituição orgânica, embora não

se caracterizam como solos orgânicos, tal como relatado

por OLIVEIRA, JACOMINE & CAMARGO (1992) para

essa classe de solo. A distinção entre Glei Pouco Húmico

e Glei Húmico baseia-se na expressão do horizonte

superficial, que pode ser A chernozêmico ou A húmico

com espessura superior a 20cm para o Glei Húmico,

enquanto os Gleis Pouco Húmicos geralmente

apresentam um horizonte A moderado.

Apresentam-se fortemente gleizados e normalmente

mostram uma seqüência de horizontes A (ou Ag)-Cg.

Geralmente os horizontes são pouco diferenciados, a não

ser nos Glei Húmicos devido a maior expressão do

horizonte superficial. Acima do horizonte glei é freqüente

a ocorrência de horizontes com mosqueamento em grau

e intensidade bastante variáveis, fato que indica condições

de aeração durante parte do ano melhores do que aquelas

normalmente encontradas no horizonte em questão.

São desenvolvidos em várzea, áreas deprimidas ou

planícies aluvionais, ou seja, em locais de terras baixas,

vinculadas ao excesso de água. Em função de originarem-

se em situações de aportes de coluviação ou de

aluviamento esses solos não apresentam um padrão de

distribuição uniforme das características morfológicas e

analíticas ao longo do perfil ou mesmo da paisagem.

A textura desses solos é bastante desuniforme ao longo

do perfil e geralmente com apreciáveis variações laterais
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a curta distância, porém de classe franco-arenosa ou

mais fina, o que os diferencia das Areias Quartzosas

Hidromórficas.

Este grupamento é constituído de solos pouco evoluídos,

geralmente medianamente profundos, muito mal a mal

drenados, pouco porosos, ácidos e de baixa fertilidade

natural, tal como relatado pelo projeto RADAM para a

área estudada (BRASIL, 1974a; 1974b).

2.2.11 - Solo Aluvial

Compreende solos minerais pouco evoluídos, não

hidromórficos, desenvolvidos apenas nas planícies

aluvionais, em depósitos recentes arrastados pelas águas,

tal como relatado por BRASIL (1974a, 1974b) para a área

estudada. Devido ao seu desenvolvimento em situações

fisiográficas diversas (terraços, deltas, diques marginais,

meandros), esses solos apresentam propriedades que

podem variar consideravelmente a curta distância, seja

vertical e/ou lateral. Esse fato dificulta o mapeamento,

quer da classe de solo, quer da área cartografada em

levantamento pedológico (OLIVEIRA, JACOMINE &

CAMARGO, 1992).

A principal feição a se considerar na identificação desses

solos é a ausência de horizonte diagnóstico de

subsuperfície, apresentando geralmente estratificação

acompanhada por uma distribuição irregular de carbono

orgânico em profundidade. São solos que via de regra

apresentam horizonte A pouco desenvolvido e as mais

variadas texturas ao longo do perfil, sendo que a

morfologia varia principalmente em função da textura.

2.3 - Descrição das unidades de mapeamento

As unidades de mapeamento são compostas por

unidades simples ou por associações de até três classes

de solos, estas descritas no item anterior. Três unidades

mapeadas contêm uma única classe, treze contêm duas

classes e treze associações são compostas por três

classes de solos, totalizando dezenove diferentes

associações de solos. São apresentadas informações

para toda a unidade de mapeamento e para cada um dos

solos componentes da associação.

A Tabela 29 (Anexo B) relaciona a área absoluta (km²) e

relativa (%) com a classificação do solo de cada unidade

de mapeamento em dois sistemas de classificação

(CAMARGO, JACOMINE & CAMARGO, 1987 e

EMBRAPA, 1999). As tabelas referentes a cada uma das

unidades mapeadas se encontram listadas no Anexo A.

2.3.1 - LV2 (Latossolo Vermelho-Amarelo Álico e

Distrófico A moderado textura média)

Área mapeada de 245,17km², correspondente a 2,94%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

São solos minerais, bem drenados, não hidromórficos,

com seqüência de horizontes A, Bw e C e cor variando

de bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4) a bruno-escuro

(7,5YR 2/2) no horizonte A moderado e vermelho

amarelado (5YR 4/6) a bruno (7,5YR 5/2) no horizonte B.

Apresentam textura média em todo perfil do solo. O

horizonte sub-superficial (Bw) é álico ou distrófico,

prevalecendo o caráter álico, com soma de bases variando

de 0,07 até 2,61cmolc/kg, com média de 0,73cmolc/kg;

saturação por bases de 2 até 43%; alumínio trocável

variando de 0,20 a 2,10cmolc/kg, com média de

0,71cmolckg; e saturação por alumínio compreendida na

faixa de 10 a 88%. A Tabela 10 apresenta a caracterização

estatística completa dos principais atributos químicos

desses solos.

Ocorrem em relevo plano e suave ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade, drenagem interna e profundidade

efetiva e restrição moderada quanto a disponibilidade de

água.

Inclusões de solos: Podzólico Vermelho-Amarelo

Álico A moderado textura arenosa/média e Areia

Quartzosa distrófica.

2.3.2 - LV3 (Associação de Latossolo Vermelho-

Amarelo Álico A moderado textura média +

Latossolo Amarelo Álico A moderado textura média)

Área mapeada de 125,77km², correspondente a 1,51%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura média, ácidos

e álicos, apresentando horizontes sub-superficiais com

soma de bases variando de 0,14 a 1,46cmolc/kg, com

média de 0,74cmolc/kg; saturação por bases variando de

3 a 19%, com média de 12%; alumínio trocável com média

de 2,55cmolc/kg, com máximo de 4,6cmolc/kg; e

saturação por alumínio entre 59 e 85%, com média de

75%. A Tabela 11 apresenta a caracterização estatística

completa dos principais atributos químicos desses solos.
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Latossolo Vermelho-Amarelo Álico A moderado

textura média

São solos minerais, bem drenados, não hidromórficos,

com seqüência de horizontes A, Bw e C e cor variando

de bruno-avermelhado (5YR 4/4) a bruno-escuro (10YR

3/3) no horizonte A moderado e vermelho-amarelado (4YR

5/6) a bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3) no horizonte

B. Apresentam textura média em todo perfil do solo. O

horizonte sub-superficial (Bw) é álico.

Ocorrem em relevo plano a suave ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade, drenagem interna e profundidade

efetiva, e restrição moderada quanto a disponibilidade de

água.

Latossolo Amarelo Álico A moderado textura média

São solos minerais, bem drenados, não hidromórficos,

com seqüência de horizontes A, Bw e C e cor bruno-

escuro (7,5YR 4/4) no horizonte A moderado e amarelo-

brunado (10YR 6/6) no horizonte B. Apresentam textura

média em todo perfil do solo. O horizonte sub-superficial

(Bw) é álico.

Ocorrem em relevo plano e suave ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e profundidade efetiva, restrição

ligeira quanto a drenagem interna e restrição moderada

quanto a disponibilidade de água.

Inclusões de solos: Plintossolo Cascalhento Eutrófico

textura média/argilosa.

2.3.3 - LV5 (Associação de Latossolo Vermelho-

Amarelo Plíntico Distrófico e Álico A moderado

textura média cascalhenta + Latossolo Amarelo

Distrófico e Álico A moderado textura média)

Área mapeada de 455,59km², correspondente a 5,46%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura média e média

cascalhenta, distróficos e álicos, apresentando horizontes

sub-superficiais com soma de bases variando de 0,27 a

1,63cmolc/kg, com média de 0,87cmolc/kg; saturação por

bases variando de 6 a 41%, com média de 22%; alumínio

trocável entre 0,00 e 1,50cmolc/kg, com média de

0,59cmolc/kg; e saturação por alumínio variando de 0 a

72%, com média de 39%. A Tabela 12 apresenta a

caracterização estatística completa dos principais

atributos químicos desses solos.

Latossolo Vermelho-Amarelo Plíntico Distrófico e

Álico A moderado textura média cascalhenta

São solos minerais, bem drenados, não hidromórficos,

com seqüência de horizontes A, Bw e C e cor variando

de bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2) a bruno-claro

(7,5YR 6/4) no horizonte A moderado e bruno-avermelhado

(5YR 4/4) a bruno-claro (7,5YR 6/3) no horizonte B.

Apresentam textura média cascalhenta em todo perfil do

solo, com presença de plintita no horizonte sub-superficial.

O horizonte Bw é distrófico ou álico, prevalecendo o

caráter distrófico.

Ocorrem em relevo plano e suave ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, restrição moderada quanto a pedregosidade e

disponibilidade de água, e restrição ligeira quanto a

drenagem interna e profundidade efetiva.

Latossolo Amarelo Distrófico e Álico A moderado

textura média

São solos minerais, não hidromórficos, com seqüência

de horizontes A, Bw e C e cor variando de bruno-forte

(7,5YR 4/4) a bruno-muito escuro (10YR 2/2) no horizonte

A moderado e bruno-forte (7,5YR 5/6) a bruno-amarelado

(10YR 5/6) no horizonte B. Apresentam textura média

em todo perfil do solo. O horizonte Bw é distrófico ou

álico, prevalecendo o caráter distrófico.

Ocorrem em relevo plano e suave ondulado e a vegetação

atual encontrada foi pastagem e cerrado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e profundidade efetiva, restrição

ligeira quanto a drenagem interna e restrição moderada

quanto a disponibilidade de água.
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2.3.4 - PE1 (Associação de Podzólico Vermelho-

Escuro Eutrófico A moderado e proeminente textura

média/argilosa e média/muito argilosa + Podzólico

Vermelho-Escuro Distrófico ou Álico A moderado e

proeminente textura arenosa/média e arenosa/

argilosa + Solo Litólico Eutrófico A moderado e

proeminente textura argilosa e média)

Área mapeada de 32,66km², correspondente a 1,6% da

área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos bastante variados quanto

a textura e fertilidade do solo, com predominância de

solos eutróficos. O grupo desses solos apresenta no

horizonte sub-superficial soma de bases variando de 1,05

a 10,70cmolc/kg, com média de 5,15cmolc/kg; saturação

por bases variando de 28 a 95%, com média de 73%;

alumínio em torno de 0,02cmolc/kg e saturação por

alumínio menor do que 12%. A Tabela 13 apresenta a

caracterização estatística completa dos principais

atributos químicos desses solos.

Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A moderado

e proeminente textura média/argilosa e média/muito

argilosa

São solos minerais, moderadamente e bem drenados,

não hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e

C e cor bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3) no horizonte

A moderado e vermelho-escuro (2,5YR 3/6) no horizonte

B. Apresentam horizonte A com textura média e horizonte

B com textura argilosa ou muito argilosa, apresentando

relação textural B/A média e alta, cerosidade abundante.

O horizonte sub-superficial (Bt) é eutrófico.

Ocorrem em relevo ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e profundidade efetiva, restrição

moderada quanto a drenagem interna e restrição ligeira

quanto a disponibilidade de água.

Podzólico Vermelho-Escuro Distrófico ou Álico A

moderado e proeminente textura arenosa/média e

arenosa/ argilosa

São solos minerais, moderadamente e bem drenados,

não hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e

C e cor bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3) no horizonte

A moderado e vermelho-escuro (2,5YR 3/6) no horizonte

B. Apresentam horizonte A com textura arenosa sobre

horizonte B com textura média ou argilosa, apresentando

relação textural B/A média e alta, cerosidade pouca e

comum. O horizonte sub-superficial (Bt) é distrófico ou

álico, prevalecendo o caráter distrófico.

Ocorrem em relevo ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e profundidade efetiva, restrição

moderada quanto a drenagem interna e restrição ligeira

quanto a disponibilidade de água.

Solo Litólico Eutrófico A moderado e proeminente

textura argilosa e média

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, C, R ou

A, R, com profundidade do horizonte A ou A+C menor

que 40cm e cor vermelho-muito-escuro acinzentado

(2,5YR 2/2) no horizonte A moderado e A proeminente.

Apresentam no horizonte A textura argilosa ou média. O

horizonte A é eutrófico.

Ocorrem em relevo ondulado a forte ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico e pedregosidade, restrição moderada quanto a

drenagem interna e disponibilidade de água, e restrição

muito forte quanto a profundidade efetiva.

Inclusões de solos: Podzólico Vermelho-Escuro Álico

textura média/muito argilosa e Latossolo Vermelho-

Escuro Álico textura argilosa.

2.3.5 - PE3 (Associação de Podzólico Vermelho-

Escuro Eutrófico A moderado textura média/argilosa

e média/muito argilosa + Podzólico Vermelho-

Amarelo Álico e Distrófico A moderado textura

arenosa/média)

Área mapeada de 13,08km², correspondente a 0,16% da

área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos bastante variados quanto

a textura e fertilidade do solo. Apresenta no horizonte

sub-superficial soma de bases variando de 0,42 a

10,02cmolc/kg, com média de 3,59cmolc/kg; saturação

por bases variando de 12 a 82%, com média de 43%;

alumínio variando de 0,00 a 0,60cmolc/kg, com média de
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0,35cmolc/kg; e saturação por alumínio variando de 0 a

42%, com média de 23%. A Tabela 14 apresenta a

caracterização estatística completa dos principais

atributos químicos desses solos.

Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A moderado

textura argilosa

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e C e

cor vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/3) no horizonte

A moderado e bruno-avermelhado (2,5YR 5/3) no

horizonte B. Apresentam horizontes A e B com textura

argilosa, sendo o horizonte Bt eutrófico.

Ocorrem em relevo ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e profundidade efetiva, e restrição

ligeira quanto a drenagem interna e disponibilidade de

água.

Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e Distrófico A

moderado textura média

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e cor

variando de bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4) a bruno-

forte (7,5YR 4/3) no horizonte A moderado e vermelho

amarelado (5YR 5/6) a bruno-forte (7,5YR 4/6) no horizonte

B. Apresentam horizontes A e B com textura média,

sendo o horizonte Bt álico ou distrófico, prevalecendo o

caráter álico.

Ocorrem em relevo ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e profundidade efetiva, restrição

ligeira quanto a drenagem interna e restrição moderada

quanto a disponibilidade de água.

2.3.6 - PV7 (Associação de Podzólico Vermelho-

Amarelo Álico A moderado textura arenosa/média

+ Podzólico Amarelo Álico A moderado textura

arenosa/média)

Área mapeada de 771,91km², correspondente a 9,24%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura arenosa no

horizonte superficial sobre textura média no horizonte sub-

superficial, onde predomina a condição álica, com soma

de bases variando de 0,23 a 1,35cmol
c
/kg, com média

de 0,63cmolc/kg; saturação por bases variando entre 8 e

17%; alumínio variando entre 0,70 e 6,10cmolc/kg, com

média de 3,28cmolc/kg; e saturação por alumínio variando

de 74 a 90%, com média de 80%. A Tabela 15 apresenta

a caracterização estatística completa dos principais

atributos químicos desses solos.

Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado

textura arenosa/média

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e cor

bruno-acinzentado-muito escuro (10YR 3/2) no horizonte

A moderado e bruno-amarelado (10YR 5/4) no horizonte

B. Apresentam horizonte A com textura arenosa e

horizonte B com textura média. O horizonte Bt é álico.

Ocorrem em relevo suave ondulado com colinas.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e profundidade efetiva, restrição

ligeira quanto a drenagem interna e restrição moderada

quanto a disponibilidade de água.

Podzólico Amarelo Álico A moderado textura

arenosa/média

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e C e

cor variando de bruno-acinzentado-muito escuro (10YR

3/2) a bruno-escuro (10YR 3/3) no horizonte A moderado

e bruno-amarelado (10YR 5/6) a bruno-amarelado (10YR

5/8) no horizonte B. Apresentam A com horizonte textura

arenosa e horizonte B com textura média. O horizonte

Bt é álico.

Ocorrem em relevo suave ondulado a ondulado com

colinas.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico e pedregosidade, restrição ligeira quanto a

drenagem interna e profundidade efetiva, e restrição

moderada quanto a disponibilidade de água.
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Inclusões de solos: Podzólico Vermelho-Escuro

Distrófico e Álico textura arenosa/média e arenosa/

argilosa, e Areia Quartzosa Distrófica.

2.3.7 - PV11 (Associação de Podzólico Vermelho-

Amarelo Álico A moderado textura arenosa/média

e média/argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo

Plíntico ou Pedregoso Álico e Distrófico A moderado

textura arenosa/média e média/argilosa)

Área mapeada de 803,36km², correspondente a 9,62%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos com textura arenosa/

média e média/argilosa, álicos e distróficos, com soma

de bases em torno de 0,87cmolc/kg; saturação por bases

menor do que 27%; alumínio variando de 0,20 a 4,50cmolc/

kg, com média de 2,55cmolc/kg; e saturação por alumínio

maior do que 38%, com média de 72%. A Tabela 16

apresenta a caracterização estatística completa dos

principais atributos químicos desses solos.

Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado

textura arenosa/média e média/argilosa

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e cor

variando de bruno-escuro (7,5YR 2/2) a bruno amarelado-

escuro (10YR 3/4) no horizonte A moderado e bruno-forte

(7,5YR 5/6) a bruno-amarelado-claro (10YR 6/4) no

horizonte B. Apresentam horizonte A com textura arenosa

ou média e horizonte B com textura média ou argilosa. O

horizonte sub-superficial (Bt) é álico.

Ocorrem em relevo suave ondulado a ondulado com

morros baixos e pequenos.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e profundidade efetiva, restrição

ligeira quanto a drenagem interna e restrição moderada

quanto a disponibilidade de água.

Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Pedregoso

Álico e Distrófico A moderado textura arenosa/

média e média/argilosa

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e cor

variando de preto (5YR 2/1) a bruno-escuro (7,5YR 3/2)

no horizonte A moderado e vermelho-amarelado (5YR 5/

8) a bruno-amarelado (10YR 5/4) no horizonte B.

Apresentam horizonte A com textura arenosa ou média

e horizonte B com textura média ou argilosa, com

presença de plintita ou pedregosidade. O horizonte sub-

superficial (Bt) é álico ou distrófico, prevalecendo o caráter

álico.

Ocorrem em relevo suave ondulado a ondulado com

morrotes.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição moderada quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade, drenagem interna e profundidade

efetiva e restrição forte quanto a disponibilidade de água.

2.3.8 - PV15 (Associação de Podzólico Vermelho-

Amarelo Distrófico A moderado textura arenosa/

média cascalhenta + Petroplintossolo Álico A

moderado textura arenosa/média)

Área mapeada de 339,50km², correspondente a 4,07%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura arenosa no

horizonte superficial sobre textura média com ou sem

cascalhos e/ou nódulos petroplínticos no horizonte sub-

superficial, onde predomina a condição distrófica, com

soma de bases variando de 0,40 a 0,55cmolc/kg, com

média de 0,48cmolc/kg; saturação por bases entre 12 e

25%; alumínio variando entre 0,00 e 0,70cmolc/kg, com

média de 0,23cmolc/kg; e saturação por alumínio variando

de 0 a 64%, com média de 21%. A Tabela 17 apresenta

a caracterização estatística completa dos principais

atributos químicos desses solos.

Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico A moderado

textura arenosa/média cascalhenta

São solos minerais, moderadamente a bem drenados,

não hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e

cor bruno-escuro (7,5YR 4/4) no horizonte A moderado e

bruno-escuro (7,5YR 4/8) no horizonte B. Apresentam

horizonte A com textura arenosa e horizonte B com textura

média, com presença de cascalho. O horizonte Bt é

distrófico.

Ocorrem em relevo suave ondulado a ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, restrição moderada quanto a pedregosidade,

drenagem interna e disponibilidade de água, e restrição

ligeira quanto a profundidade efetiva.
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Petroplintossolo Álico A moderado textura arenosa/

média

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Btf e cor

bruno-escuro (7,5YR 3/3) no horizonte A moderado e

bruno-forte (7,5YR 5/6) no horizonte B. Apresentam

horizonte A com textura arenosa, horizonte B com textura

média e presença de petroplintita no horizonte sub-

superficial e/ou superficial. O horizonte Btf é álico.

Ocorrem em relevo ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição muito forte quanto ao caráter

plíntico, restrição moderada quanto a pedregosidade e

restrição forte quanto a drenagem interna, profundidade

efetiva e disponibilidade de água.

Inclusões de solos: Podzólico Vermelho-Amarelo

Distrófico textura média/muito argilosa e Latossolo

Vermelho-Amarelo Álico textura média.

2.3.9 - PV18 (Associação de Podzólico Vermelho-

Amarelo Plíntico ou Pedregoso Distrófico e Álico A

moderado textura arenosa/média e média/argilosa

cascalhenta + Petroplintossolo Pedregoso Distrófico

e Álico A moderado textura arenosa/média e

arenosa/argilosa)

Área mapeada de 1.179,94km², correspondente a 14,13%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura média no

horizonte superficial sobre textura argilosa com plintitita

e/ou cascalho no horizonte sub-superficial, onde

predominam as condições distrófica e álica, com soma

de bases variando de 0,25 a 1,11cmolc/kg, com média de

0,59cmolc/kg; saturação por bases variando entre 5 e 45%;

alumínio variando entre 0,00 e 5,30cmolc/kg, com média

de 1,53cmolc/kg; e saturação por alumínio variando de 0

a 94%, com média de 49%. A Tabela 18 apresenta a

caracterização estatística completa dos principais

atributos químicos desses solos.

Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Pedregoso

Distrófico A moderado textura arenosa/média e

média/argilosa cascalhenta

São solos minerais, mal drenados, não hidromórficos,

com seqüência de horizontes A, Bt e cor variando de

cinzento-muito escuro (5YR 3/1) a bruno-escuro (7,5YR

3/3) no horizonte A moderado e vermelho (2,5YR 5/8) a

vermelho-amarelado (5YR 5/8) no horizonte B. Apresentam

horizonte A com textura média e horizonte B com textura

argilosa, com presença de plintita e cascalho. O horizonte

Bt é distrófico e álico.

Ocorrem em relevo suave ondulado a ondulado com

morrotes curtos.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição moderada quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e drenagem interna, restrição

ligeira quanto a profundidade efetiva e restrição moderada

quanto a disponibilidade de água.

Petroplintossolo Pedregoso Distrófico A moderado

textura arenosa/média e arenosa/argilosa

São solos minerais, mal drenados, não hidromórficos,

com seqüência de horizontes A, Bwf e cor variando de

bruno-escuro (7,5YR 2/2) a bruno-muito escuro (10YR 2/

2) no horizonte A moderado e amarelo-avermelhado (5YR

6/6) a bruno-escuro (7,5YR 4/6) no horizonte B.

Apresentam horizontes A e B com textura média e

presença de cascalhos e calhaus no horizonte sub-

superficial e/ou superficial. O horizonte Bw é distrófico e

álico.

Ocorrem em relevo suave ondulado a ondulado com

colinas.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição muito forte quanto ao caráter

plíntico e pedregosidade e restrição forte quanto a

drenagem interna, profundidade efetiva e disponibilidade

de água.

Inclusões de solos: Podzólico Vermelho-Amarelo

Eutrófico textura média/argilosa e Podzólico Vermelho-

Escuro Eutrófico textura média/muito argilosa.

2.3.10 - PV19 (Associação de Podzólico Vermelho-

Amarelo Plíntico ou Cascalhento Distrófico A

moderado textura média/argilosa e arenosa/média

+ Latossolo Vermelho-Amarelo Plíntico Distrófico e

Álico A moderado textura média)

Área mapeada de 531,71km², correspondente a 6,37%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de texturas variadas com

plintitita e/ou cascalho no horizonte sub-superficial e/ou

no horizonte superficial, onde predominam as condições
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distrófica e álica, com soma de bases variando de 0,15 a

1,73cmolc/kg, com média de 1,13cmolc/kg; saturação por

bases entre 3 e 41%; alumínio variando entre 0,00 e

0,70cmolc/kg, com média de 0,27cmolc/kg; e saturação

por alumínio variando de 0 a 73%, com média de 23%. A

Tabela 19 apresenta a caracterização estatística completa

dos principais atributos químicos desses solos.

Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou

Cascalhento Distrófico A moderado textura média/

argilosa e arenosa/média

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e cor

variando de bruno-avermelhado (5YR 4/4) a bruno-escuro

(7,5YR 3/3) no horizonte A moderado e vermelho-

amarelado (5YR 4/8) a bruno-forte (7,5YR 5/8) no horizonte

B. Apresentam horizonte A com textura arenosa ou média,

horizonte B com textura média e presença de plintita ou

cascalho no horizonte sub-superficial e/ou superficial. O

horizonte Bt é distrófico.

Ocorrem em relevo suave ondulado a ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição moderada quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e drenagem interna, restrição

ligeira quanto a profundidade efetiva e restrição forte

quanto a disponibilidade de água.

Latossolo Vermelho-Amarelo Plíntico Distrófico e

Álico A moderado textura média

São solos minerais, moderadamente a bem drenados,

não hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bw

e C e cor variando de bruno-escuro (7,5YR 4/6) a bruno-

escuro (10YR 3/3) no horizonte A moderado e bruno-

escuro (7,5YR 4/6) a bruno-forte (7,5YR 5/8) no horizonte

B. Apresentam textura média em todo perfil do solo, com

presença de plintita abaixo de 15% no horizonte sub-

superficial e/ou superficial. O horizonte Bw é distrófico

ou álico, prevalecendo o caráter distrófico.

Ocorrem em relevo suave ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição ligeira quanto ao caráter

plíntico e profundidade efetiva, restrição nula quanto a

pedregosidade, e restrição moderada quanto a

disponibilidade de água e drenagem interna.

Inclusões de solos: Plintossolo Eutrófico textura

média cascalhenta e Plintossolo Distrófico textura

arenosa/média.

2.3.11 - PV20 (Associação de Podzólico Vermelho-

Amarelo Plíntico ou Pedregoso Álico A moderado

textura média + Petroplintossolo Álico e Distrófico

A moderado textura média + Cambissolo Pedregoso

Álico A moderado textura média)

Área mapeada de 856,60km², correspondente a 10,26%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura média com

plintita ou cascalho no horizonte sub-superficial e/ou no

horizonte superficial, onde predomina a condição álica

ou distrófica, com soma de bases variando de 0,21 a

0,99cmolc/kg, com média de 0,55cmolc/kg; saturação por

bases variando entre 4 e 49%; alumínio variando entre

0,00 e 1,90cmolc/kg, com média de 0,83cmolc/kg; e

saturação por alumínio variando de 0 a 89%, com média

de 54%. A Tabela 20 apresenta a caracterização

estatística completa dos principais atributos químicos

desses solos.

Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Pedregoso

Álico A moderado textura média

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e cor

variando de bruno-escuro (7,5YR 3/4) a bruno-escuro

(7,5YR 4/4) no horizonte A moderado e vermelho-

amarelado (5YR 5/6) a vermelho-amarelado (5YR 5/8) no

horizonte B. Apresentam horizontes A e B com textura

média e presença de plintita ou pedregosidade no

horizonte sub-superficial e/ou superficial. O horizonte Bt

é álico.

Ocorrem em relevo ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição moderada quanto ao caráter

plíntico e drenagem interna, restrição forte quanto a

pedregosidade e disponibilidade de água, e restrição

ligeira quanto a profundidade efetiva.

Petroplintossolo Álico e Distrófico A moderado

textura média

São solos minerais, mal drenados, não hidromórficos,
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com seqüência de horizontes A, Bwf e cor bruno-escuro

(7,5YR 3/2) no horizonte A moderado e bruno (7,5YR 5/

3) no horizonte B. Apresentam horizontes A e B com

textura média e presença de petroplintita acima de 40%

e plintita no horizonte sub-superficial e/ou superficial,

podendo ou não apresentar bancadas lateríticas. O

horizonte Bwf é álico ou distrófico prevalecendo o caráter

álico.

Ocorrem em relevo suave ondulado a ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição muito forte quanto ao caráter

plíntico e restrição forte quanto a pedregosidade, drenagem

interna, profundidade efetiva e disponibilidade de água.

Cambissolo Pedregoso Álico A moderado textura

média

São solos minerais, moderadamente drenados, pouco

profundos, não hidromórficos, com seqüência de

horizontes A, B e C e cor variando de 10YR 3/2 a 10YR

6/6 no horizonte A moderado e 10YR 5/6 a 10YR 6/6 no

horizonte B. Apresentam horizontes A e B, com textura

média e presença de pedregosidade no horizonte sub-

superficial e/ou superficial. O horizonte Bi é álico.

Ocorrem predominantemente em relevo ondulado com

rampas curtas.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, restrição moderada quanto a pedregosidade e

drenagem interna, restrição forte quanto a profundidade

efetiva e restrição ligeira quanto a disponibilidade de água.

Inclusões de solos: Podzólico Vermelho-Amarelo

Plíntico Álico textura média/argilosa cascalhenta.

2.3.12 - AQ1 (Areia Quartzosa Distrófica e Álica A

moderado)

Área mapeada de 934,92km², correspondente a 11,19%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

São solos minerais, não hidromórficos, com seqüência

de horizontes A, C e cor variando de bruno avermelhado-

escuro (5YR 3/4) a bruno-muito escuro (10YR 2/2) no

horizonte A moderado e vermelho-claro (2,5YR 6/6) a

vermelho-amarelado (5YR 4/6) no horizonte C. Por

definição estes solos possuem textura arenosa, são

profundos, bem drenados. O horizonte C é álico

prevalecendo sobre o distrófico, com soma de bases

variando de 0,00 a 0,36cmolc/kg; saturação por bases

variando de 0 a 26%; alumínio trocável variando de 0,00 a

0,50cmolc/kg, com média de 0,21cmolc/kg; e saturação

por alumínio com média de 61%. A Tabela 21 apresenta

a caracterização estatística completa dos principais

atributos químicos desses solos.

Ocorrem em relevo plano a suave ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade, drenagem interna e profundidade

efetiva, e restrição muito forte quanto a disponibilidade

de água.

2.3.13 - AQ3 (Associação de Areia Quartzosa

Distrófica e Álica A moderado + Podzólico Vermelho

Amarelo Distrófico A moderado textura arenosa/

média)

Área mapeada de 493,89km², correspondente a 5,91%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura arenosa e

arenosa/média, apresentando horizonte sub-superficial

distrófico ou álico, com soma de bases variando de 0,10

a 0,22cmolc/kg, com média de 0,15cmolc/kg; saturação

por bases entre 4 e 7 %; alumínio variando entre 0,20 e

0,60cmolc/kg, com média de 0,43cmolc/kg; e saturação

por alumínio variando de 48 a 83%, com média de 72%.

A Tabela 22 apresenta a caracterização estatística

completa dos principais atributos químicos desses solos.

Areia Quartzosa Distrófica e Álica A moderado

São solos minerais, não hidromórficos, com seqüência

de horizontes A, C e cor variando de bruno avermelhado-

escuro (5YR 3/3) a bruno-amarelado-escuro (10YR 3/4)

no horizonte A moderado e vermelho (2,5YR 4/6) a bruno

(10YR 4/3) no horizonte C. Por definição estes solos

possuem textura arenosa, são profundos, bem drenados.

O horizonte C é distrófico ou álico, prevalecendo o caráter

distrófico.

Ocorrem em relevo suave ondulado a ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade, drenagem interna e profundidade

efetiva, e restrição muito forte quanto a disponibilidade

de água.
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Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico A moderado

textura arenosa/média

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e cor

bruno-escuro (7,5YR 2/2) no horizonte A moderado e
bruno-amarelado-escuro (10YR 4/4) no horizonte B.

Apresentam horizonte A com textura arenosa e horizonte

B com textura média. O horizonte Bt é distrófico.

Ocorrem em relevo suave ondulado a ondulado com

colinas dissecadas. A vegetação atual encontrada foi

babaçual.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e profundidade efetiva, restrição

ligeira quanto a drenagem interna e restrição moderada

quanto a disponibilidade de água.

Inclusões de solos: Petroplintossolo Álico textura

arenosa/média e Podzólico Vermelho-Escuro Distrófico

textura indiscriminada.

2.3.14 - AQ4 (Associação de Areia Quartzosa Álica e

Distrófica A moderado + Latossolo Amarelo Álico e

Distrófico A moderado textura média + Latossolo

Vermelho Amarelo Álico e Distrófico A moderado

textura média)

Área mapeada de 508,47km², correspondente a 6,09%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura arenosa e

média com alta quantidade de areias, apresentando

horizonte sub-superficial álico ou distrófico com soma de

bases variando de 0,01 a 0,62cmolc/kg, com queda de

0,19cmolc/kg; saturação por bases variando entre 0 e 34%,

com média de 7%; alumínio variando entre 0,10 e

1,20cmolc/kg, com média de 0,44cmolc/kg; e saturação

por alumínio variando de 33 a 97%, com média de 71%.

A Tabela 23 apresenta a caracterização estatística

completa dos principais atributos químicos desses solos.

Areia Quartzosa Álica e Distrófica A moderado

São solos minerais, não hidromórficos, com seqüência

de horizontes A/C e cor variando de cinzento-

avermelhado-escuro (5YR 4/2) a bruno-acinzentado-muito

escuro (10YR 3/2) no horizonte A moderado e vermelho-

claro (2,5YR 6/6) a vermelho-amarelado (5YR 4/6) no

horizonte C. Por definição, estes solos possuem textura

arenosa, são profundos, bem drenados. O horizonte C é

álico ou distrófico, prevalecendo o caráter álico.

Ocorrem em relevo suave ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade, drenagem interna e profundidade

efetiva, e restrição muito forte quanto a disponibilidade

de água.

Latossolo Amarelo Álico e Distrófico A moderado

textura média

São solos minerais, bem drenados, não hidromórficos,

com seqüência de horizontes A, Bw e C e cor variando

de bruno-escuro (7,5YR 4/4) a bruno-muito escuro (10YR

2/2) no horizonte A moderado e bruno-forte (7,5YR 5/6) a

bruno-amarelado (10YR 5/6) no horizonte B. Apresentam

textura média em todo perfil do solo. O horizonte Bw é

álico ou distrófico, prevalecendo o caráter álico.

Ocorrem em relevo plano e suave ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade e profundidade efetiva, restrição

ligeira quanto a drenagem interna e restrição moderada

quanto a disponibilidade de água.

Latossolo Vermelho Amarelo Álico e Distrófico A

moderado textura média

São solos minerais, bem drenados, não hidromórficos,

com seqüência de horizontes A, Bw e C e cor variando

de bruno-avermelhado (5YR 4/4) a bruno-escuro (7,5YR

2/3) no horizonte A moderado e bruno-amarelado (5YR

5/8) a bruno-escuro (7,5YR 4/4) no horizonte B.

Apresentam textura média em todo perfil do solo. O

horizonte Bw é álico ou distrófico, prevalecendo o caráter

álico.

Ocorrem em relevo suave ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico, pedregosidade, drenagem interna e profundidade

efetiva, e restrição moderada quanto a disponibilidade de

água.



21

Zoneamento Ecológico-Econômico Solos - SB.22-Z-B (Xambioá)

2.3.15 - R1 (Solo Litólico Distrófico A moderado

textura arenosa)

Área mapeada de 5,02km², correspondente a 0,06% da

área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

São solos minerais, bem drenados, não hidromórficos,

com seqüência de horizontes A, C, R ou A, R, com

profundidade do horizonte A ou A+C menor que 40 cm, e

cor bruno-acinzentado-muito escuro (10YR 3/2) no
horizonte A moderado. Apresentam textura arenosa e o

horizonte A é distrófico, com soma de bases variando de

1,03 a 4,79cmolc/kg, saturação por bases variando de

17% 27%, alumínio trocável variando de 0,2 a 0,5cmolc/

kg e saturação por alumínio variando de 4% a 33%. A

Tabela 24 apresenta a caracterização estatística completa

dos principais atributos químicos desses solos.

Ocorrem em relevo forte ondulado a escarpado.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico e pedregosidade, restrição ligeira quanto a

drenagem interna, restrição muito forte quanto a

profundidade efetiva e restrição forte quanto a

disponibilidade de água.

2.3.16 - R3 (Associação de Solo Litólico Distrófico e

Eutrófico A moderado textura média e arenosa +

Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico e Álico A

moderado textura arenosa/média)

Área mapeada de 43,43km², correspondente a 0,52% da

área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura média/ arenosa

e arenosa no horizonte superficial sobre textura média

no horizonte sub-superficial, onde predomina a condição

distrófica, com soma de bases variando de 1,01 a

1,40cmolc/kg, com média de 1,19cmolc/kg; saturação por

bases variando entre 29 a 56%; alumínio variando entre

0,00 e 1,70cmolc/kg, com média de 0,63cmolc/kg; e

saturação por alumínio variando de 0 a 55%, com média

de 23%. A Tabela 25 apresenta a caracterização

estatística completa dos principais atributos químicos

desses solos.

Solo Litólico Distrófico e Eutrófico A moderado

textura média e arenosa

São solos minerais, moderadamente a bem drenados,

não hidromórficos, com seqüência de horizontes A, C, R

ou A, R, com profundidade do horizonte A ou A+C menor

que 40cm e cor variando de cinzento-avermelhado-escuro

(5YR 4/2) a bruno-escuro (7,5YR 2/1) no horizonte A

moderado. Apresentam textura arenosa ou média e o

horizonte A é distrófico ou eutrófico, prevalecendo o caráter

distrófico.

Ocorrem em relevo ondulado a forte ondulado com morros

convexos dissecados.

Atributos indicadores do solo para aptidão

agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter

plíntico e pedregosidade, restrição ligeira quanto a

drenagem interna, restrição muito forte quanto a

profundidade efetiva e restrição forte quanto a

disponibilidade de água.

Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico e Álico A

moderado textura arenosa/média

São solos minerais, moderadamente drenados, não

hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e cor

variando de bruno-avermelhado (5YR 4/4) a bruno-escuro

(7,5YR 3/2) no horizonte A moderado e vermelho-

amarelado (5YR 4/8) a bruno-forte (7,5YR 5/8) no horizonte

B. Apresentam horizonte A com textura arenosa e

horizonte B com textura média. O horizonte Bt é distrófico

ou álico, prevalecendo o caráter distrófico.

Ocorrem em relevo plano (planícies fluviais) ao longo do

rio Araguaia.

Atributos indicadores do solo para aptidão agrícola:

solo com restrição nula quanto ao caráter plíntico,

pedregosidade e profundidade efetiva, restrição ligeira

quanto a drenagem interna, e restrição moderada quanto

a disponibilidade de água.

2.3.17 - R4 (Associação de Solo Litólico Distrófico e

Eutrófico A moderado e proeminente textura média

e arenosa + Podzólico Vermelho-Amarelo Pedregoso

Distrófico e Eutrófico A moderado textura arenosa/

média)

Área mapeada de 593,07km², correspondente a 7,10%

da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura média/arenosa

e arenosa no horizonte superficial sobre textura média

no horizonte sub-superficial, onde apresenta condição
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distrófica ou eutrófica, com soma de bases variando de
0,25 a 7,00cmolc/kg, com média de 2,86cmolc/kg;
saturação por bases variando entre 11 a 93%, com média
de 52%; alumínio variando entre 0,00 e 0,30cmolc/kg, com
média de 0,10cmolc/kg; e saturação por alumínio variando
de 0 a 39%, com média de 7%. A Tabela 26 apresenta a
caracterização estatística completa dos principais
atributos químicos desses solos.

Solo Litólico Distrófico e Eutrófico A moderado e
proeminente textura média e arenosa

São solos minerais, bem drenados, não hidromórficos,
com seqüência de horizontes A, C, R ou A, R, com
profundidade do horizonte A ou A+C menor que 40 cm, e
cor variando de bruno-escuro (7,5YR 3/2) a preto (10YR
2/1) no horizonte A moderado. Apresentam textura
arenosa ou média e o horizonte A é distrófico ou eutrófico,
prevalecendo o caráter distrófico.

Ocorrem em relevo ondulado a montanhoso.

Atributos indicadores do solo para aptidão
agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter
plíntico e pedregosidade, restrição ligeira quanto a
drenagem interna, restrição muito forte quanto a
profundidade efetiva e restrição forte quanto a
disponibilidade de água.

Podzólico Vermelho-Amarelo Pedregoso Distrófico
e Eutrófico A moderado textura arenosa/média

São solos minerais, moderadamente drenados, não
hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e cor
bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4) no horizonte A
moderado e vermelho-amarelado (5YR 4/8) no horizonte
B. Apresentam horizonte A com textura arenosa e
horizonte B com textura média, com presença de
pedregosidade. O horizonte Bt é distrófico ou eutrófico,
prevalecendo o caráter distrófico.

Ocorrem em relevo ondulado a forte ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão
agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter
plíntico, restrição moderada quanto a pedregosidade e
drenagem interna, restrição ligeira quanto a profundidade
efetiva e restrição forte quanto a disponibilidade de água.

Inclusões de solos: Podzólico Vermelho-Escuro
Eutrofico textura média/argilosa cascalhenta.

2.3.18 - R5 (Associação de Solo Litólico com ou sem
cascalho Álico e Distrófico A moderado textura
média + Podzólico Vermelho-Amarelo Pedregoso

Distrófico e Álico A moderado textura arenosa/
média)

Área mapeada de 2,22km² correspondendo a 0,03% da
área total da Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura média ou
arenosa/média. A horizonte sub-superficial apresenta a
condição álica ou distrófica, com soma de bases variando
de 0,05 a 1,87cmolc/kg, com média de 0,77cmolc/kg;
saturação por bases variando entre 2 a 48%, com média
de 19%; alumínio variando entre 0,10 e 0,90cmolc/kg, com
média de 0,35cmolc/kg; e saturação por alumínio variando
de 5 a 67%, com média de 42%. A Tabela 27 apresenta
a caracterização estatística completa dos principais
atributos químicos desses solos.

Solo Litólico com ou sem cascalho Álico e Distrófico
A moderado textura média

São solos minerais, bem drenados, não hidromórficos,
com seqüência de horizontes A, C, R ou A, R, com
profundidade do horizonte A ou A+C menor que 40cm e
cor variando de bruno-escuro (7,5YR 2/2) a bruno-
amarelado-escuro (10YR 4/4) no horizonte A moderado.
Apresentam textura média com presença de cascalho
ou não e o horizonte A é distrófico ou álico, prevalecendo
o caráter distrófico.

Ocorrem em relevo ondulado a forte ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão
agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter
plíntico, restrição moderada quanto a pedregosidade e
drenagem interna, e restrição muito forte quanto a
profundidade efetiva e disponibilidade de água.

Podzólico Vermelho-Amarelo Pedregoso Distrófico
e Álico A moderado textura arenosa/média

São solos minerais, moderadamente drenados, não
hidromórficos, com seqüência de horizontes A, Bt e cor
variando de bruno-escuro (7,5YR 3/2) a bruno-muito-escuro
(10YR 2/3) no horizonte A moderado e vermelho-amarelado
(5YR 4/8) a bruno-forte (7,5YR 5/8) no horizonte B.
Apresenta no horizonte A textura arenosa e no horizonte
B textura média. O horizonte Bt é distrófico ou álico,
prevalecendo o caráter distrófico.

Ocorrem em relevo ondulado.

Atributos indicadores do solo para aptidão
agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter
plíntico, restrição forte quanto a pedregosidade, restrição
moderada quanto a drenagem interna, restrição ligeira
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quanto a profundidade efetiva e restrição forte quanto a
disponibilidade de água.

Inclusões de solos: Solo Litólico Eutrófico textura
média cascalhenta e Podzólico Vermelho-Amarelo
Eutrófico textura média cascalhenta e média/argilosa
cascalhenta.

2.3.19 - G (Associação de Gleissolo + Solo Aluvial,
ambos álicos e distróficos, textura indiscriminada)

Área mapeada de 177,64km², correspondente a 2,13%
da área total mapeada na Folha Xambioá (Tabela 29).

Esta associação contém solos de textura muito variada,
sendo denominado de textura indiscriminada, com baixa
fertilidade, ocorrendo solos álicos e distróficos. Em virtude
da dificuldade de acesso às áreas de ocorrência dessas
associações poucos locais foram observados. Apresenta
no horizonte sub-superficial soma de bases variando de
0,81 a 2,33cmolc/kg; baixa saturação por bases, em torno
de 10%; elevado teor de alumínio, variando de 6,90 a
13,10cmolc/kg; e saturação por alumínio maior do que
85%. A Tabela 28 apresenta a caracterização estatística
completa dos principais atributos químicos desses solos.

Gleissolos álicos e distróficos, textura
indiscriminada

São solos minerais, hidromórficos, com seqüência de
horizontes A ou H e Cg, incluindo Glei húmico e Glei
Pouco húmico com textura indiscriminada. Solos mal
drenados, em ambiente de oxirredução (gleização),
normalmente com mosqueamento (7,5YR 5/8). Os dados
coletados indicam cor variando de 5YR 2/1 a 10YR 4/1
no horizonte superficial (A) e 2,5YR 2/1 a 2,5YR 5/4 no
horizonte sub-superficial Cg. Apresentam textura muito
variada e com certa predominância da classe argilosa. O
horizonte Cg é álico prevalecendo sobre o distrófico.

Ocorrem em relevo plano (planícies fluviais),
principalmente ao longo do rio Araguaia.

Atributos indicadores do solo para aptidão
agrícola: solo com restrição nula quanto ao caráter
plíntico, pedregosidade e disponibilidade de água,
restrição muito forte quanto a drenagem interna e restrição
forte quanto a profundidade efetiva.

Solos Aluviais álicos e distróficos, textura
indiscriminada

São solos minerais, não hidromórficos, com textura
indiscriminada e seqüência de horizontes A, C. A

drenagem desse solo é variável em função da textura.
Nos horizontes subsuperficiais pode ocorrer a presença
de cascalhos, calhaus, plintita e petroplintita. O horizonte
C é álico ou distrófico, prevalecendo o caráter álico.

Na área mapeada ocorrem associados aos Gleissolos,
em relevo plano (planícies fluviais) principalmente ao longo
do curso do rio Araguaia.

Atributos indicadores do solo para aptidão
agrícola: solo com restrição variável de acordo com
período do ano e textura do solo e quanto a drenagem
interna, restrição nula quanto ao caráter plíntico e
pedregosidade, restrição ligeira quanto a profundidade
efetiva e restrição moderada quanto a disponibilidade de
água.

2.4 - Perfís de solos

2.4.1 - Areia Quartzosa Distrófica A moderado

Data: 14/09/1998.
Coordenadas UTM: zona 22, 9139194N e 770357lL.
Pedregosidade: não pedregosa.
Rochosidade: não rochosa.
Relevo local: plano.
Relevo regional: suave ondulado.
Drenagem: bem drenado.
Uso atual: pasto nativo - Campo Cerrado.

Descrição morfológica

A    0-18cm; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido) e
bruno-escuro (10YR 3/4, seco); areia; grãos
simples; macia, muito friável, não plástica e
não pegajosa; transição plana e clara.

C1    18-35cm; bruno (10YR 4/6, úmido), bruno-
amarelado (10YR 5/6, seco); areia; grãos
simples; solta, solta, não plástica e não
pegajosa; transição plana e difusa.

C2     35-105cm; amarelo-brunado (10YR 6/6,
úmido), amarelo (10YR 8/6 ,seco); areia;
grãos simples; solta, solta, não plástica e não
pegajosa; transição plana e difusa.

C3    105-160cm; bruno-amarelado (10YR 6/8,
úmido), amarelo-brunado (10 YR 6/8,seco);
areia franca; grãos simples; solta, solta, não
plástica e não pegajosa; transição plana e

difusa.
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Resultados analíticos

Espessura (cm) 
Atributos 

0-18 18-35 35-105 105-160 

Símbolo do horizonte A C1 C2 C3 

Argila (1) 4 5 6 9 

Silte (1) 5 2 3 4 

Areia fina (1) 55 62 59 60 

Areia grossa (1) 36 31 32 27 

Cascalho (%) 0 0 0 0 

Calhaus (%) 0 0 0 0 

Silte/argila 1,25 0,4 0,50 0,44 

Densidade partículas (2) 2,74 2,67 2,53 2,7 

Equivalente de umidade (%) 4,26 4,41 5,06 5,34 

C (2) 4 0 0 0 

PH água 4,8 4,9 5 5,1 

PH KCl 4,4 4,4 4,5 4,7 

Ca (3) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Mg (3) 0 0 0 0 

K (3) 0,02 0,01 0 0 

Na (3) 0,02 0 0 0 

Al (3) 0,3 0,2 0,1 0 

H (3) 2,1 1,5 1,2 0,9 

Soma de bases (3) 0,14 0,11 0,1 0,1 

CTC (3) 2,54 1,81 1,4 1 

Saturação por alumínio (2) 68 65 50 0 

Saturação por bases (2) 6 6 7 10 

SiO2 
(2) 1,63 0,47 2,01 2,42 

Al2O3 
(2) 2,27 2,53 3,34 3,89 

Fe2O3
 (2) 0,75 0,72 0,8 0,85 

TiO2 
(2) 0 0 0 0 

Notas: (1) % por peso TFSA; (2) g/cm3; (3) cmolc/kg TFSA.

Análises mineralógicas

0-18cm    argila: caulinita 3,51%, gibbsita 1,35%,

goethita 0,83% e traços de mineral 2:1;

silte: quartzo, caulinita, gibbsita;

areia fina: 100% de quartzo, grãos incolores

e com colorações amareladas, subangulosos;

areia grossa: 100% de quartzo, grãos

incolores e com películas amareladas e

avermelhadas, subangulosos, traços de

concreções de Mn.

18-35cm   argila: caulinita 3,61%, gibbsita 1,69%,

goethita 0,80% e traços de mineral 2:1;

silte: quartzo, caulinita, gibbsita;

areia fina: 100% de quartzo, grãos incolores

e com colorações amareladas, subangulosos;

areia grossa: 100% de quartzo, grãos

incolores e com películas amareladas e

avermelhadas, subangulosos, traços de

concreções de Mn.

35-105cm argila: caulinita 4,32%, gibbsita 2,50%,

goethita 0,89% e traços de mineral 2:1;

silte: quartzo, caulinita, gibbsita;

areia fina: 100% de quartzo, grãos incolores

e com colorações amareladas, subangulosos;

areia grossa: 100% de quartzo, grãos

incolores e com películas amareladas e

avermelhadas, subangulosos, traços de

Tabela 1 - Resultados analíticos do perfil de Areia Quartzosa Distrófica A moderado
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concreções de Mn.

105-160cm argila: caulinita 5,20%, gibbsita

2,80%,goethita 0,95% e traços de ilita e de

mineral 2:1;

silte: quartzo, caulinita,  gibbsita;

areia fina: 100% de quartzo, grãos incolores

e com colorações amareladas, subangulosos;

areia grossa: 100% de quartzo, grãos

incolores e com películas amareladas e

avermelhadas, subangulosos, traços de

concreções de Mn.

2.4.2 - Gleissolo Álico textura muito argilosa

Data: 24/09/1998.

Coordenadas UTM: zona 22, 9418379N e 791692L.

Pedregosidade: não pedregosa.

Rochosidade: não rochosa.

Relevo Local: plano.

Relevo Regional: plano.

Drenagem: mal drenado.

Descrição morfológica

Ag     0-20cm;  preta (5YR 2/1, úmido);        argila;

maciça, ligeiramente dura, firme, ligeiramente

plástica e pegajosa; transição plana e clara.

Cg    20-60cm; cinza brunado (2,5Y 5/1, úmido);

mosqueado comum, médio, distinto e bruno

forte (7,5Y 5/8, úmido); muito argilosa,

maciça; muito dura, muito firme, muito

plástica e muito pegajosa.

Tabela 2 - Resultados analíticos do perfil Gleissolo Álico

textura muito argilosa

Espessura (cm) 
Atributos 

0-20 20-60 

Símbolo do horizonte Ag Cg 

Argila (1) 41 72 

Silte (1) 22 14 

Areia fina (1) 24 11 

Areia grossa (1) 13 3 

Cascalho (%) 0 0 

Calhaus (%) 0 0 

Silte/argila 0,54 0,19 

pH água 5,8 4,5 

pH KCl 3,4 3,2 

Ca (3) 6,2 0,8 

Mg (3) 1,9 0,7 

K (3) 0,56 0,33 

Na (3) 0,69 0,5 

Al (3) 0,4 13,1 

H (3) 6,3 7,2 

Soma de bases (3) 9,35 2,33 

CTC (3) 16,05 22,63 

Saturação por alumínio (2) 4 85 

Saturação por bases (2) 58 10 

Notas: (1) % por peso TFSA; (2) g/cm3; (3) cmolc/kg TFSA.

Resultados analíticos
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Resultados analíticos

Tabela 3 - Resultados analíticos do perfil de Gleissolo Álico

textura argilosa

Espessura (cm) 
Atributos 

0-10 10-80 

Símbolo do horizonte Ag Cg 

Argila (1) 28 53 

Silte (1) 56 22 

Areia fina (1) 9 15 

Areia grossa (1) 7 10 

Cascalho (%) 0 0 

Calhaus (%) 0 0 

Silte/argila 2 0,42 

Densidade partículas (2) 2,53 2,78 

Equivalente de umidade (%) 29,5 26,9 

C (2) 4,3 3,7 

pH água 5,6 4,4 

pH KCl 4 3,5 

Ca (3) 3,6 0,2 

Mg (3) 1,6 0,1 

K (3) 0,22 0,22 

Na (3) 0,23 0,29 

Al (3) 0,4 6,9 

H (3) 5,5 1,3 

Soma de bases (3) 5,65 0,81 

CTC (3) 11,55 9,01 

Saturação por alumínio (2) 7 89 

Saturação por bases (2) 49 9 

SiO2 
(2) 13,1 ... 

Al2O3 
(2) 7,43 ... 

Fe2O3
 (2) 2,39 ... 

TiO2 
(2) 0,6 ... 

Notas: (1) % por peso TFSA; (2) g/cm3; (3) cmolc/kg TFSA.

2.4.3 - Gleissolo Álico textura argilosa

Data: 18/09/1998.

Coordenadas UTM: zona 23, 9410444N e 175407L.

Pedregosidade: não pedregosa.

Rochosidade: não rochosa.

Relevo Local: plano.

Relevo Regional: plano.

Drenagem: mal drenado.

Descrição morfológica

Ag    0-10cm; horizonte mosqueado composto de

               cor de fundo cinza-escuro (10YR 4/1, úmido)

                e secundariamente bruno-acinzentado (7,5 YR

                5/1, úmido), franco-argilosiltosa; maciça, dura,

firme, plástica e pegajosa; transição plana e

clara.

Cg    10-80cm; horizonte mosqueado com coloração

de fundo variegada, composta de cinza-

amarelado (2,5Y 6/1, úmido) e cinza-claro (2,5

Y 7/1, úmido). Mosqueado pouco, médio,

distinto e vermelho-amarelado (5YR 5/8,

úmido); argila, maciça; muito dura, muito firme,

muito plástica e muito pegajosa.
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Análises mineralógicas

0-10cm     argila: caulinita 13,64%, ilita 5,08%, goethita

2,66% e traços de esmectita;

silte: quartzo, caulinita, il ita;

areia fina: 92% de quartzo incolor e branco,

grãos subangulosos a arredondados, 5% de

bastonetes de carvão, 3% de concreções

ferruginosas e argilosas;

areia grossa: 90% de quartzo incolor e

branco, grãos subangulosos a arredondados,

10% de concreções ferruginosas e argilosas.

10-80cm    argila: caulinita 23,89%, ilita 9,70%, goethita

2,22% e traços de esmectita;

silte: quartzo, caulinita e il ita;

areia fina: 90% de quartzo incolor, branco e

amarelado, grãos subangulosos a

arredondados, 5% de bastonetes de carvão,

3% de concreções ferruginosas e argilosas;

areia grossa: 90% de quartzo incolor e

branco, grãos subangulosos a arredondados,

10% de concreções ferruginosas e argilosas.

2.4.4 - Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico A

moderado textura média

Data: 18/03/1999.

Coordenadas UTM: zona 22, 9268164N e 791928L.

Pedregosidade: não pedregosa.

Rochosidade: não rochosa.

Relevo local: suave ondulado.

Relevo regional: suave ondulado.

Drenagem: bem drenado.

Uso atual: pasto.

Descrição morfológica

A     0-15cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3,

úmido) e bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/

4, seco); argiloarenosa; média; fraco, pequena

e média, blocos subangular; friável,

ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa;

transição plana e clara.

BA    15-40cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/

4, úmido) e bruno-escuro (5YR 4/4, seco);

argiloarenosa; textura média; fraca, pequena

e média, blocos subangulares; friável, não

plástica e não pegajosa; transição plana e

gradual.

Bw1    40-80cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/

6, úmido) e bruno-avermelhado (5YR 4/6,

seco); argiloarenosa; textura média; fraca,

média, blocos subangulares; friável, não

plástica e não pegajosa; transição plana e

difusa.

Bw2    80-120-cm; bruno-avermelhado (5YR 4/6,

úmido) e bruno-avermelhado (5YR 4/8, seco);

argiloarenosa; textura média; fraca, média,

blocos subangulares; friável, não plástica e

não pegajosa; transição plana e difusa.

Bw3    120+cm; bruno-avermelhado (5YR 4/8, úmido)

e bruno-avermelhado claro (5YR 5/8, seco);

argiloarenosa; textura média; fraca, média,

blocos subangulares; friável, não plástica e

não pegajosa.
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Tabela 4 - Resultados analíticos do perfil Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico A moderado

textura média

Espessura (cm) 
Atributos 

0-15 15-40 40-80 80-120 120+ 

Símbolo do horizonte A BA Bw1 Bw2 Bw3 

Argila (1) 29 34 38 37 39 

Silte (1) 8 4 5 5 6 

Areia fina (1) 28 28 29 29 27 

Areia grossa (1) 35 34 28 29 28 

Cascalho (%) 3 1 1 3 4 

Calhaus (%) 0 0 0 0 0 

Silte/argila 0,28 0,12 0,13 0,14 0,15 

Densidade partículas (2) 2,73 2,63 2,73 2,7 2,77 

C (2) 1,7 1,3 1 0,7 0,5 

pH água 5,1 4,8 4,7 5,1 5,3 

pH KCl 4,9 4,5 4,5 4,4 4,7 

Ca (3) 1,2 0,2 0,2 0,1 0,4 

Mg (3) 0,5 0 0 0 0,1 

K (3) 0,33 0,31 0,27 0,21 0,01 

Na (3) 0,12 0,11 0,11 0,07 0 

Al (3) 0 0,4 0,5 0,2 0 

H (3) 4,5 5,3 6,7 4,7 1,9 

Soma de bases (3) 2,15 0,62 0,48 0,48 0,21 

CTC (3) 6,65 6,33 7,7 5,39 2,11 

Saturação por alumínio (2) 0 40 52 30 0 

Saturação por bases (2) 32 10 6 9 10 

Notas: (1) % por peso TFSA; (2) g/cm3; (3) cmolc/kg TFSA.

2.4.5 - Latossolo Vermelho-Amarelo Plíntico

Distrófico A moderado textura média cascalhenta

Data: 16/09/1998.

Coordenadas UTM: zona 22, 902971N e 797197L.

Pedregosidade: não pedregosa.

Rochosidade: não rochosa.

Relevo local: suave ondulado.

Relevo regional: plano.

Drenagem: bem drenado.

Uso atual: pasto.

Descrição morfológica

A     0-20cm; bruno-avermelhado (5YR 4/3, úmido

e 5YR 4/5, seco); areia-franca; fraca, pequena

e muito pequena, granular; ligeiramente dura,

muito friável, não plástica e não pegajosa;

transição plana e gradual.

BA    20-40cm; bruno (7,5YR 4/6, úmido) e bruno-

forte (10YR 5/8, seco); areia-franca; fraca,

pequena, blocos subangulares; ligeiramente

dura, friável, ligeiramente plástica e

ligeiramente pegajosa; transição plana e

gradual.

Bwc     40-100cm; bruno-forte (7,5YR 5/6, úmido e

10YR 5/8, seco); franco-arenosa; fraca,

pequena, blocos subangulares entremeada a

nódulos petroplínticos (<15%); ligeiramente

dura, friável, ligeiramente plástica e

ligeiramente pegajosa; transição plana e

clara.

F     100-160cm; 80% nódulos petroplínticos e 20%

de matriz terrosa e friável.

Resultados analíticos
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Tabela 5 - Resultados analíticos do perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo

plíntico distrófico A moderado textura média cascalhenta

Espessura (cm) 
Atributos 

0-20 20-40 40-100 

Símbolo do horizonte A BA Bwc 

Argila (1) 9 15 18 

Silte (1) 4 2 4 

Areia fina (1) 34 39 39 

Areia grossa (1) 53 44 39 

Cascalho (%) 1 1 7 

Calhaus (%) 0 0 0 

Silte/argila 0,44 0,17 0,22 

Densidade partículas (2) 2,5 2,63 2,67 

Equivalente de umidade (%) 7,06 6,34 9 

C (2) 3,7 4 2,7 

pH água 4,9 4,8 4,7 

pH KCl 4,4 4,3 4,3 

Ca (3) 0,7 0,4 0,3 

Mg (3) 0,2 0 0 

K (3) 0,03 0,05 0,02 

Na (3) 0,01 0,04 0,02 

Al (3) 0,5 0,4 0,3 

H (3) 0,5 2,8 2,4 

Soma de bases (3) 0,94 0,49 0,34 

CTC (3) 1,94 3,69 3,04 

Saturação por alumínio (2) 35 45 47 

Saturação por bases (2) 48 13 11 

SiO2 
(2) 1,63 2,01 3,64 

Al2O3 
(2) 3,72 4,86 7,48 

Fe2O3
 (2) 1,28 1,26 1,46 

TiO2 
(2) 0,20 0,26 0,37 

Notas: (1) % por peso TFSA; (2) g/cm3; (3) cmolc/kg TFSA.

Análises mineralógicas

0-20cm    argila: caulinita 3,51%, gibbsita 2,57%,

goethita 1,42% e traços de vermiculita;

silte: quartzo, caulinita, traços de vermiculita;

areia fina: 98% de quartzo incolor, branco e

róseo, grãos arredondados, 2% de

concreções ferruginosas e argilosas;

areia grossa: 100% de quartzo incolor,

branco e róseo, grãos arredondados, traços

de concreções ferruginosas e argilosas.

20-40cm   argila: caulinita 4,32%, gibbsita 3,82%,

goethita 1,40% e traços de vermiculita;

silte: quartzo, caulinita, traços de vermiculita;

areia fina: 100% de quartzo incolor, branco

e róseo, grãos arredondados, traços de

concreções ferruginosas e argilosas;

areia grossa: 100% de quartzo incolor,

branco e róseo, grãos arredondados, traços

de concreções ferruginosas e argilosas

40-100cm  argila: caulinita 7,83%, gibbsita 6,71% e

                traços de vermiculita;

               silte: quartzo, caulinita, traços de vermiculita;

Resultados analíticos
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areia fina: 100% de quartzo incolor, branco

e róseo, grãos arredondados, traços de

concreções ferruginosas e argilosas;

areia grossa: 98% de quartzo incolor, branco

e róseo, grãos arredondados, 2% de

concreções ferruginosas e argilosas.

2.4.6 - Latossolo Vermelho-Amarelo Plíntico Álico A

moderado textura média com cascalho/média

cascalhenta

Data: 18/09/1998.

Coordenadas UTM: zona 22, 9239770N e 774684L.

Pedregosidade: pedregosa.

Rochosidade: não rochosa.

Relevo local: suave ondulado.

Relevo regional: suave ondulado.

Drenagem: bem drenado.

Uso atual: pasto de braquiária.

Descrição morfológica

A     0-15cm; bruno (7,5YR 4/6, úmido) e bruno-

claro (7,5YR 6/4, seco); franco-arenosa com

cascalho; moderada, pequena, granular;

ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica

e ligeiramente pegajosa; transição plana e

clara.

ABf     15-40cm; bruno (10YR 4/6, úmido) e bruno-

amarelado-claro (10YR 6/4, seco); franco-

argiloarenosa cascalhenta; moderada,

pequena e média, blocos subangulares,

entremeada a uma pequena quantidade (10%)

de plíntita; ligeiramente dura, friável,

ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa;

transição plana e gradual.

Bwf    40-65cm; bruno-forte (7,5YR 5/8, úmido) e

vermelho-amarelado (7,5YR 6/6, seco); franco-

argiloarenosa cascalhenta; forte, muito

pequena, granular, entremeada a uma pequena

quantidade de plintita (<10%) e quantidades

consideráveis (20%) de cascalhos;

ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa;

transição plana e gradual.

Bw     65-95cm vermelho-amarelado (5YR 4/8,

úmido) e bruno-escuro (7,5YR 5/6, seco);

franco-argiloarenosa muito cascalhenta; forte,

muito pequena e pequena, granular,

entremeada a grande quantidade de

cascalhos (50%) e pequena quantidade de

calhaus (2%); ligeiramente plástica e

ligeiramente pegajosa; transição ondulada e

clara.

C    95-120cm; vermelho (3/5YR 4/6, úmido) e

vermelho-amarelado (5YR 5/8, seco); franco-

arenosa cascalhenta; estrutura original da

rocha entremeada com pouco cascalho (<

10%); ligeiramente dura, firme, ligeiramente

plástica e ligeiramente pegajosa.
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Resultados analíticos

Espessura (cm) 
Atributos 

0-15 15-40 40-65 65-95 95-120 

Símbolo do horizonte A Abf Bwf Bw C 

Argila (1) 20 24 29 30 19 

Silte (1) 7 9 6 10 24 

Areia fina (1) 32 31 28 27 21 

Areia grossa (1) 41 36 37 33 36 

Cascalho (%) 12 20 38 59 33 

Calhaus (%) 0 0 0 2 11 

Silte/argila 0,35 0,38 0,21 0,33 1,26 

Densidade partículas (2) 2,74 2,56 2,82 2,53 2,78 

Equivalente de umidade (%) 11,13 14,31 15,62 17,32 16,74 

C (2) 0,2 1,7 1,6 1,6 3,6 

pH água 5,1 4,9 4,3 4,7 5 

pH KCl 4,2 4,1 3,8 4 4,8 

Ca (3) 0,9 0,6 0,2 0,1 0,1 

Mg (3) 0,2 0,2 0,1 0 0,1 

K (3) 0,13 0,1 0,07 0,04 0,03 

Na (3) 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 

Al (3) 0,5 0,6 0,7 0,4 0 
H (3) 2,9 2,2 7,7 4,5 3,1 

Soma de bases (3) 1,27 0,93 0,39 0,15 0,24 

CTC (3) 4,67 3,73 8,79 5,05 3,34 

Saturação por alumínio (2) 28 39 64 73 0 

Saturação por bases (2) 27 25 4 3 7 

SiO2 
(2) 4,47 5,33 6,23 7,57 7,57 

Al2O3 
(2) 8,75 10,47 12,47 13,66 12,81 

Fe2O3
 (2) 5,53 5,85 7,21 10,57 7,23 

TiO2 
(2) 1,48 1,55 1,69 1,69 1,55 

Notas: (1) % por peso TFSA; (2) g/cm3; (3) cmolc/kg TFSA.

Análises mineralógicas

0-15cm    argila: caulinita 8,38%, gibbsita 7,57%,

goethita 3,12% e ilita 1,23%;

silte: quartzo, caulinita, il ita;

areia fina: 98% de quartzo incolor e

amarelado, grãos subangulosos, 2% de

magnetita, traços de concreções

ferruginosas;

areia grossa: 95% de quartzo incolor e

amarelado com aderência de óxidos de Fe e

argila, grãos subangulosos, 3% de

concreções ferruginosas, 2% de magnetita,

traços de rutilo.

15-40cm  argila: caulinita 10,08%, gibbsita 9,09%,

goethita 4,40 e ilita 1,38%;

silte: quartzo, caulinita, il ita;

areia fina: 98% de quartzo incolor e

amarelado, grãos subangulosos, 2% de

magnetita, traços de concreções

ferruginosas;

areia grossa: 95% de quartzo incolor e

amarelado com aderência de óxidos de Fe e

argila, grãos subangulosos, 3% de

concreções ferruginosas, 2% de magnetita,

traços de rutilo.

40-65cm argila: caulinita 12,12%, gibbsita 10,98%,

Tabela 6 - Resultados analíticos do perfil de Latossolo Vermelho-Amarelo Plíntico Álico A moderado

textura média com cascalho/média cascalhenta
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goethita 4,80% e ilita 1,38%;

silte: quartzo, caulinita, il ita;

areia fina: 98% de quartzo incolor e

amarelado, grãos subangulosos, 2% de

magnetita, traços de concreções

ferruginosas;

areia grossa: 95% de quartzo incolor e

amarelado com aderência de óxidos de Fe e

argila, grãos subangulosos, 3% de

concreções ferruginosas, 2% de magnetita,

traços de rutilo.

65-95cm  argila: caulinita13,82%, gibbsita 11,05%,

goethita 6,42% e ilita 2,46%;

silte: quartzo, caulinita, il ita;

areia fina: 98% de quartzo incolor e

amarelado, grãos subangulosos, 2% de

magnetita, traços de concreções

ferruginosas;

areia grossa: 95% de quartzo incolor e

amarelado com aderência de óxidos de Fe e

argila, grãos subangulosos, 5% de muscovita,

traços de magnetita, de rutilo e de concreções

ferruginosas.

95-120cm argila: caulinita 14,71%, gibbsita 9,75%,

hematita 4,90%, goethita 2,60% e ilita 1,57%;

silte: quartzo, caulinita, il ita;

areia fina: 98% de quartzo incolor e

amarelado, grãos subangulosos, 2% de

magnetita, traços de concreções

ferruginosas;

areia grossa: 95% de quartzo incolor e

amarelado com aderência de óxidos de Fe e

argila, grãos subangulosos, 5% de muscovita,

traços de magnetita, de rutilo e de concreções

ferruginosas.

2.4.7 - Petroplintossolo Álico Tb Epidistrófico A

moderado textura média muito cascalhenta/média

cascalhenta.

Data: 15/09/1998.

Coordenadas UTM: zona 22, 9154651N e 732261L.

Pedregosidade: muito pedregosa.

Rochosidade: não rochosa.

Relevo local: suave ondulado.

Relevo regional: suave ondulado.

Drenagem: moderadamente drenado.

Uso atual: pasto.

Descrição morfológica

Ac     0-20cm; bruno-escuro (7,5YR 3/4, úmido) e

bruno (7,5YR 5/4, seco); franco-arenosa

cascalhenta; moderada, pequena e média,

granular, entremeada a grande quantidade de

cascalhos e petroplintita; ligeiramente plástica

e ligeiramente pegajosa; transição plana e

clara. Nódulos petroplínticos: freqüentes,

grandes, duros, irregulares, avermelhados.

BAc      20-45cm; material terroso de coloração bruno-

amarelado (10YR 5/4, úmido) e bruno-

amarelado (10YR 5/6, seco); franco-arenosa

muito cascalhenta com seixos entremeados

aos nódulos petroplínticos; ligeiramente

plástica e ligeiramente pegajosa; transição

plana e abrupta. Nódulos petroplínticos: muito

freqüentes, grandes, duros, irregulares,

vermelhos e ferruginosos.

Bwc1     45-60cm; amarelo-brunado (10YR 6/8, úmido)

e amarelo (10YR 7/6, seco); franco; forte,

muito pequena, granular entremeada a grande

quantidade de cascalhos (seixos e

petroplintita), muito friável, ligeiramente

plástica e ligeiramente pegajosa; transição

plana e gradual.

Bwc2     60-90cm; bruno-muito claro-acinzentado

(10YR 7/4, úmido) e bruno-forte (7,5YR 5/8,

seco), franco-arenosa; forte, muito pequena,

granular entremeada a pequena quantidade

de cascalhos (seixos) e petroplintita; muito

friável, ligeiramente plástica e ligeiramente

pegajosa.
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Resultados analíticos

Espessura (cm) 
Atributos 

0-20 20-45 45-60 60-90 

Símbolo do horizonte Ac Bac Bwc1 Bwc2 

Argila (1) 14 14 16 18 
Silte (1) 26 29 33 29 

Areia fina (1) 38 35 30 35 
Areia grossa (1) 22 22 21 18 

Cascalho (%) 50 31 39 13 

Calhaus (%) 0 0 0 0 

Silte/argila 1,86 2,07 2,06 1,61 
Densidade partículas (2) 2,7 2,6 2,5 2,63 

Equivalente de umidade (%) 13,67 13,5 14,86 17,9 
C (2) 1,1 1,6 0,5 0,4 

pH água 5,6 5,2 4,8 4,6 
pH KCl 4,5 4,2 4,1 4, 

Ca (3) 2,4 1,3 0,5 0,4 
Mg (3) 0,5 0,4 0,3 0,2 

K (3) 0,21 0,15 0,05 0,03 

Na (3) 0,04 0,04 0,01 0,01 

Al (3) 0,1 0,3 0,9 1,7 
H (3) 3,5 2,6 1,6 0,7 

Soma de bases (3) 3,15 1,89 0,86 0,64 
CTC (3) 6,75 4,79 3,36 3,04 

Saturação por alumínio (2) 3 14 51 73 
Saturação por bases (2) 47 39 26 21 

SiO2 
(2) 5,78 6,65 7,57 12 

Al2O3 
(2) 3,44 4,44 5,69 7,01 

Fe2O3
 (2) 1,59 1,69 2,90 2,94 

TiO2 
(2) 0 0 0 0 

Notas: (1) % por peso TFSA; (2) g/cm3; (3) cmolc/kg TFSA.

Análises mineralógicas

0-20cm    argila: caulinita 7,85%, goethita 1,77%, ilita

0,86% e traços de vermiculita;

silte: quartzo, caulinita;

areia fina: 100% de quartzo, grãos incolores

e amarelados, subangulosos, traços de

concreções argilosas;

areia grossa: 100% de quartzo, grãos

incolores, róseos e brancos, subangulosos,

traços de micas e concreções argilosas.

20-45cm   argila: caulinita 10,04%, goethita 1,88%, ilita

0,84% e traços de vermiculita e VHE;

silte: quartzo, caulinita, traços de vermiculita;

areia fina: 100% de quartzo, grãos incolores

e brancos, subangulosos, traços de

concreções argilosas;

areia grossa: 100% de quartzo, grãos

incolores e brancos, subangulosos, traços de

micas e concreções argilosas.

45-60cm   argila: caulinita 10,29%, goethita 2,23%, ilita

2,05% e traços de vermiculita;

silte: quartzo, caulinita, traços de vermiculita;

areia fina: 100% de quartzo, grãos incolores

e brancos, subangulosos, traços de

concreções argilosas;

areia grossa: 98% de quartzo, grãos

incolores e brancos, subangulosos, 1% de

Tabela 7 - Resultados analíticos do perfil de Petroplintossolo Álico Tb Epidistrófico A

moderado textura média muito cascalhenta/média cascalhenta
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muscovita, 1% concreções argilosas, traços

de fragmentos de rochas e magnetita.

60-90cm   argila: caulinita14,2%, ilita 3,55%, goethita

3,27%, vermiculita 0,75%;

silte: quartzo, caulinita, traços de vermiculita;

areia fina: 100% de quartzo, grãos incolores

e brancos, subangulosos, traços de

concreções argilosas;

areia grossa: 98% de quartzo, grãos

incolores, e brancos, subangulosos, 1% de

mUscovita, 1% concreções argilosas, traços

de fragmentos de rochas e magnetita.

2.4.8 - Petroplintossolo Distrófico Tb A moderado

textura média cascalhenta/média com cascalho

Data: 14/09/1998.

Coordenadas UTM: zona 22, 9146835N e 721742L.

Material originário: gnaisse – xisto.

Pedregosidade: pedregosa.

Rochosidade: não rochosa.

Relevo local: suave ondulado.

Relevo regional: fortemente ondulado.

Drenagem: bem drenado.

Uso atual: pasto.

Descrição morfológica

Ac     0-20cm; bruno (7,5YR 4/6, úmido) e bruno-

forte (10 YR 5/8); franco-arenosa cascalhenta;

pequena e média, granular, entremeada a

grande quantidade de nódulos petroplínticos

do tamanho de cascalhos; ligeiramente

plástica e ligeiramente pegajosa; transição

plana e abrupta. Nódulos petroplínticos:

pouco, grande, duro, irregulares, vermelhos e

ferruginosos.

BAc     20-40-cm; bruno (7,5YR 4/6, úmido) e bruno-

forte (7,5YR 5/6); franco-arenosa cascalhenta;

material terroso entremeado a grande

quantidade de cascalhos de natureza

petroplíntica; ligeiramente plástica e

ligeiramente pegajosa; transição plana e

abrupta. Nódulos petroplínticos: freqüentes,

grandes, duros, irregulares, vermelhos e

ferruginosos.

Bwf    40-100cm; vermelho (2,5YR 5/8, úmido e

vermelho, 10R 5/8, seco); franco-arenosa

muito cascalhenta; forte, muito pequena,

granular, entremeado a uma pequena

quantidade de cascalhos e plintita; muito

friável, ligeiramente plástica e ligeiramente

pegajosa. Nódulos plínticos: freqüentes,

grandes, duros, esféricos, vermelhos e

ferruginosos.
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Tabela 8 - Resultados analíticos do perfil de Petroplintossolo Distrófico

tb A moderado textura média cascalhenta/média com cascalho

Espessura (cm) 
Atributos 

0-20 20-40 40-100 

Símbolo do horizonte Ac Bac Bwf 

Argila (1) 15 16 19 

Silte (1) 15 15 22 

Areia fina (1) 43 31 38 

Areia grossa (1) 27 38 21 

Cascalho (%) 33 8 8 

Calhaus (%) 0 0 0 

Silte/argila 1,31 1,31 1,93 

Densidade partículas (2) 2,7 2,62 2,67 

Equivalente de umidade (%) 16,25 15,02 20,9 

C (2) 1 1,2 1,9 

pH água 5,1 4,9 4,8 

pH KCl 4,3 4,1 4,2 

Ca (3) 1,3 0,6 0,4 

Mg (3) 0,3 0,1 0,2 

K (3) 0,07 0,03 0,02 

Na (3) 0,03 0,02 0,02 

Al (3) 0,8 0,7 0,3 

H (3) 2,9 2 1,3 

Soma de bases (3) 1,7 0,75 0,64 

CTC (3) 5,4 3,45 2,24 

Saturação por alumínio (2) 32 48 32 

Saturação por bases (2) 31 22 29 

SiO2 
(2) 14,19 14,74 17,72 

Al2O3 
(2) 7,26 8,26 11,6 

Fe2O3
 (2) 5,67 4,82 5,66 

TiO2 
(2) 0,33 0,39 0,57 

Notas: (1) % por peso TFSA; (2) g/cm3; (3) cmolc/kg TFSA.

Análises mineralógicas

0-20cm      argila: caulinita 12,69%, ilita 5,69%, goethita

4,08% e traços de vermiculita;

silte: quartzo, caulinita, il ita, goethita;

areia fina: 95% de quartzo, grãos incolores

e amarelados, subangulosos, 3% de

moscovita, 2% de concreções argilosas e

ferruginosas, traços de magnetita;

areia grossa: 85% de quartzo, grãos

incolores, subangulosos, 10% de concreções

ferruginosas, 3% de fragmentos de rocha, 2%

de magnetita, traços de muscovita.

20-40cm   argila: caulinita 18,82%, ilita 2,09%, goethita

3,82%, hematita 1,38% e traços de

vermiculita;

silte: quartzo, caulinita, il ita, goethita;

areia fina: 95% de quartzo, grãos incolores

e amarelados, subangulosos, 3% de

muscovita, 2% de concreções argilosas e

ferruginosas, traços de magnetita;

areia grossa: 85% de quartzo, grãos

incolores, subangulosos, 10% de concreções

ferruginosas, 3% de fragmentos de rocha, 2%

de magnetita, traços de muscovita.

Resultados analíticos



36

Projeto de Gestão Ambiental Integrada - Bico do Papagaio

40-100cm  argila: caulinita 26,43%, hematita 3,83%, ilita

2,94% e goethita 2,03%;

silte: quartzo, caulinita, il ita, goethita;

areia fina: 95% de quartzo, grãos incolores

e amarelados, subangulosos, 2% de

moscovita, 2% de concreções argilosas e

ferruginosas, 1% de magnetita;

areia grossa: 80% de quartzo, grãos

incolores, subangulosos, 10% de concreções

ferruginosas, 4% de fragmentos de rocha, 3%

de muscovita, 2% de magnetita.

2.4.9 - Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico Tb A

moderado textura arenosa/média muito cascalhenta

Data: 18/03/1999.

Coordenadas UTM: zona 22, 9228544N e 784400L.

Pedregosidade: muito pedregosa.

Rochosidade: não rochosa.

Relevo Local: ondulado.

Relevo Regional: ondulado.

Drenagem: bem drenado.

Uso atual: pasto.

Descrição morfológica

Ac    0-15cm; bruno-escuro (7,5YR 3/3, úmido) e

bruno-escuro (7,5YR 3/4, seco); franco-

arenosa cascalhenta; moderada, muito

pequena e pequena, granular, entremeada a

grande quantidade de cascalhos; friável,

ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa;

transição plana e clara.

Btc    15-50cm; bruno (7,5YR 4/5, úmido) e bruno-

amarelado (10YR 5/6, seco); areia-franca

textura média cascalhenta com seixos

rolados; moderada, pequena e média, blocos

subangulares; firme, plástica e pegajosa;

transição plana e clara.

Bt/Cr     50-80cm; bruno-avermelhado (5YR 4/6, úmido)

e bruno-avermelhado (5YR 4/8, seco); franco-

arenosa; moderado, pequena e média, blocos

subangulares entremeada a grande quantidade

de cascalhos (seixos); firme, ligeiramente

plástica e ligeiramente pegajosa; transição

plana e clara.

R    80+cm; rocha inalterada.
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Resultados analíticos

Espessura (cm) 
Atributos 

0-15 15-50 50-80 

Símbolo do horizonte Ac Btc Bt/Cr 

Argila (1) 15 22 17 

Silte (1) 15 18 17 

Areia fina (1) 21 20 23 

Areia grossa (1) 49 50 43 

Cascalho (%) 44 36 23 

Calhaus (%) 3 1 0 

Silte/argila 1 9 1 

Densidade partículas (2) 2,56 2,66 2,66 

C (2) 2,3 0,2 0,3 

pH água 5,9 5,1 5,2 

pH KCl 4,6 4,7 4,8 

Ca (3) 3,7 1,2 1,1 

Mg (3) 0,7 0,2 0,2 

K (3) 0,2 0,08 0,06 

Na (3) 0,08 0,02 0,02 

Al (3) 0 0 0 

H (3) 5,1 3,7 2 

Soma de bases (3) 4,68 1,5 1,38 

CTC (3) 9,78 5,2 3,38 

Saturação por alumínio (2) 0 0 0 

Saturação por bases (2) 48 29 41 

Notas: (1) % por peso TFSA; (2) g/cm3; (3) cmolc/kg TFSA.

Tabela 9 - Resultados analíticos do perfil de Podzólico Vermelho-Amarelo

Distrófico Tb A moderado textura arenosa/média muito cascalhenta



38

Projeto de Gestão Ambiental Integrada - Bico do Papagaio



39

Zoneamento Ecológico-Econômico Solos - SB.22-Z-B (Xambioá)

Considerações  Finais
3

3.1 - Conclusões

Os trabalhos executados, sem chegar a exaustão do

entendimento dos solos da área estudada e suas

potencialidades, aumentaram consideravelmente o nível

de conhecimento pedológico na porção tocantinense da

Folha Xambioá. Amostrando 158 pontos nos horizontes

superficiais e subsuperficiais, num total de 72 amostras,

conseguiu-se mapear as associações de solos a um nível

de reconhecimento, permitindo sua interpretação para

produtos de pronta aplicação e interesse prático, como,

por exemplo, o mapa de aptidão agrícola.

São contribuições deste trabalho:

- Acrescer o conhecimento pedológico da porção

tocantinense da Folha Xambioá, escala 1:250.000,

identificando unidades de solos e associações de

até duas unidades, o que permite a interpretação deste

mapa para produtos derivados, bem como o

conhecimento e descrição de características físicas

e minerais dos solos com base em uma alta

densidade de amostras;

- Suprir a carência temporária de um mapeamento

sistemático de solos em nível de semi-detalhamento

para fins de planejamento regional;

- Subsidiar a elaboração de mapas derivados, como o

mapa de aptidão agrícola e o de risco de erosão,

instrumentos de planejamento agrícola regional, e

principalmente o mapa de vulnerabilidade a perda de

solo utilizado na metodologia do zoneamento

ecológico-econômico da Amazônia Legal.

3.2 - Recomendações

Percebendo-se que os resultados desta versão não

exaurem a carência de conhecimentos dos solos da área

em questão, apontam-se as seguintes necessidades:

- Realização de estudos que identifiquem e

recomendem áreas e unidades que requeiram ou

justifiquem a realização de estudos em escalas

maiores que 1:250.000, devido ao uso atual,

possibilidade de ocupação antrópica e propriedades

agronômicas;

- Realização de novos trabalhos de campo com maior

duração, permitindo uma densidade maior de

amostragem e instalação de trincheiras em locais

onde o perfil do solo não estiver exposto;

- Realização de levantamento aerofotogramétrico para

realizar estudo de solo em escala de levantamento

detalhado;

- Realização por parte de universidades e/ou institutos

de pesquisa de estudos pedológicos para

caracterização e descrição detalhada dos solos

presentes no Estado do Tocantins;

- Compatibilização deste mapa com os demais planos

de informação que serão integrados para obtenção

da vulnerabilidade a perda de solos com base nas

Unidades Territoriais Básicas provenientes da

interpretação de imagens de satélites.

- Atualização da nomenclatura e classificação dos

solos para conformá-los às novas normas de

classificação de solos (EMBRAPA, 1999).

3.3 - Mapeamento mais detalhado

Algumas unidades de mapeamentos desta área podem

conter diversos tipos de solos em função da variação

espacial dos solos vinculada aos fatores de formação

dos solos.

Alguns tipos de solos são mais heterogêneos e outros

apresentam variações mais evidentes a menor distancia.

As informações dos solos no mapa estão relacionadas

diretamente com o nível de mapeamento e a escala
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cartográfica final. Na escala 1:250.000, 1cm2 nesse mapa

equivale à 6.250.000m2 (625ha), conduzindo a não

mapear-se certos tipos de solos ou considerá-los como

inclusão. A escala de mapa também pode levar a unidades

de mapeamentos compostos como associação de solos.

Nesses casos, quando se fizer necessário e for de

interesse, recomenda-se a realização de mapeamentos

de solos com maior detalhe. Para tal, a aptidão agrícola

das terras é um instrumento importante para selecionar

as áreas que devam ser melhor cartografadas e que

atendam os objetivos do manejo mais adequado e

sustentável do solo.
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Anexos
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ANEXO A

TABELAS DE DADOS ESTATÍSTICOS DOS SOLOS
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Tabela 10 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

LV2 (Latossolo Vermelho-Amarelo Álico e Distrófico A moderado textura média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,4 5,2 5,7 0,4 8 
pH água 

B 4,6 4,9 5,5 0,3 6 

A 3,9 4,1 4,7 0,3 6 
pH KCl 

B 3,8 4 4,1 0,1 3 

A 0,4 1,1 2,1 0,6 57 
Carbono (1) 

B 0,1 0,3 0,9 0,3 81 

A 0,2 1,36 3,7 1,09 80 
Cálcio (2) 

B 0 0,55 2,2 0,77 139 

A 0,1 0,19 0,3 0,08 45 
Magnésio (2) 

B 0 0,1 0,3 0,12 119 

A 0,02 0,12 0,23 0,08 66 
Potássio (2) 

B 0,01 0,06 0,17 0,06 98 

A 0 0,3 1 0,34 114 
Alumínio (2) 

B 0,2 0,71 2,1 0,62 87 

A 0,41 1,7 4,25 1,19 69 
Soma de bases (2) 

B 0,07 0,73 2,61 0,91 123 

A 3,12 5,31 8,15 2,11 39 
CTC (2) 

B 0,91 3,02 6,41 1,72 57 

A 0 18 52 19 105 
Saturação por alumínio (%) 

B 10 59 88 23 40 

A 12 31 52 14 44 
Saturação por bases (%) 

B 2 20 43 15 72 
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Tabela 11 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

LV3 (Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura média + Latossolo Amarelo

Álico A moderado textura média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,3 5,1 5,6 0,6 11 
pH água 

B 4,5 4,7 4,8 0,1 3 

A 3,9 4,3 4,8 0,4 8 
pH KCl 

B 3,6 3,8 4 0,2 4 

A 0,9 1,7 2,1 0,4 25 
Carbono (1) 

B 0,3 0,4 0,6 0,1 32 

A 0,3 2,32 4,6 1,77 76 
Cálcio (2) 

B 0,1 0,33 0,6 0,23 70 

A 0,1 0,72 1,6 0,55 77 
Magnésio (2) 

B 0 0,18 0,7 0,26 144 

A 0,04 0,33 0,48 0,2 60 
Potássio (2) 

B 0,01 0,08 0,17 0,07 87 

A 0 0,48 1 0,47 97 
Alumínio (2) 

B 0,7 2,55 4,6 1,96 77 

A 0,69 3,5 6,32 2,44 70 
Soma de bases (2) 

B 0,14 0,74 1,46 0,5 68 

A 6,69 8,2 10,01 1,38 17 
CTC (2) 

B 2,59 5,84 8,44 2,47 42 

A 0 21 59 24 116 
Saturação por alumínio (%) 

B 59 75 85 9 13 

A 10 41 72 27 65 
Saturação por bases (%) 

B 3 12 19 6 49 
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Tabela 12 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

LV5 (Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo Plíntico Distrófico e Álico A moderado textura média

cascalhenta + Latossolo Amarelo Distrófico e Álico A moderado textura média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,9 5,3 5,9 0,4 7 
pH água 

B 4,4 4,8 5,2 0,3 6 

A 4,1 4,5 5 0,3 6 
pH KCl 

B 3,8 4,3 5 0,4 9 

A 0 1,2 2,6 1 81 
Carbono (1) 

B 0,4 1,3 3,4 1,1 85 

A 0,7 2,2 4,4 1,18 54 
Cálcio (2) 

B 0 0,54 1 0,4 74 

A 0,2 0,64 1,3 0,4 63 
Magnésio (2) 

B 0 0,19 0,5 0,18 96 

A 0,03 0,14 0,36 0,12 85 
Potássio (2) 

B 0,02 0,11 0,19 0,08 69 

A 0 0,19 0,5 0,23 122 
Alumínio (2) 

B 0 0,59 1,5 0,54 92 

A 0,94 3 5,93 1,63 54 
Soma de bases (2) 

B 0,27 0,87 1,63 0,57 66 

A 1,94 7,85 10,33 2,78 54 
CTC (2) 

B 2,72 4,12 6,56 1,54 37 

A 0 10 35 14 142 
Saturação por alumínio (%) 

B 0 39 72 30 78 

A 21 39 57 13 33 
Saturação por bases (%) 

B 6 22 41 14 64 
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Tabela 13 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

PE1 (Associação de Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A moderado e proeminente textura média/argilosa

e média/muito argilosa + Podzólico Vermelho-Escuro Distrófico e Álico A moderado e proeminente textura

arenosa/média e arenosa/argilosa + Solo Litólico Eutrófico A moderado textura argilosa e média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,6 5,7 6,1 0,4 6 
pH água 

B 4,9 5,5 6,2 0,4 7 

A 4,5 4,9 5,2 0,2 4 
pH KCl 

B 4,3 4,8 5,4 0,3 7 

A 0,4 2,8 6 1,7 63 
Carbono (1) 

B 0 0,4 0,8 0,2 52 

A 1,9 5,84 12,1 3,1 53 
Cálcio (2) 

B 0,8 3,34 6,8 2,27 68 

A 0,2 1,88 4,4 1,02 54 
Magnésio (2) 

B 0,2 1,66 4,2 1,2 72 

A 0,1 0,38 1,04 0,25 65 
Potássio (2) 

B 0,01 0,1 0,31 0,08 74 

A 0 0,06 1 0,24 424 
Alumínio (2) 

B 0 0,02 0,4 0,1 400 

A 2,29 8,2 15,73 4,12 50 
Soma de bases (2) 

B 1,05 5,15 10,7 3,37 65 

A 5,79 11,3 18,33 3,71 33 
CTC (2) 

B 2,27 6,62 12,27 3,53 53 

A 0 2 30 7 424 
Saturação por alumínio (%) 

B 0 1 12 3 400 

A 40 69 94 16 23 
Saturação por bases (%) 

B 28 17 73 17 23 
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Tabela 14 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

PE3 (Associação de Podzólico Vermelho-Escuro Eutrófico A moderado textura média/argilosa e média/

muito argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e Distrófico A moderado textura arenosa/média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,9 5,2 5,8 0,4 8 
pH água 

B 4,5 5,0 5,7 0,5 10 

A 4,0 4,3 4,7 0,3 7 
pH KCl 

B 4,1 4,4 5,1 0,5 11 

A 0,3 1,7 3,3 1,3 75 
Carbono (1) 

B 0,3 0,6 1,3 0,5 76 

A 0,80 3,08 8,40 3,61 117 
Cálcio (2) 

B 0,20 2,05 6,50 2,98 145 

A 0,10 1,10 2,20 1,06 96 
Magnésio (2) 

B 0,10 1,45 3,20 1,55 107 

A 0,02 0,11 0,31 0,13 117 
Potássio (2) 

B 0,00 0,07 0,25 0,12 164 

A 0,00 0,40 0,70 0,32 79 
Alumínio (2) 

B 0,00 0,35 0,60 0,26 76 

A 1,12 4,32 11,00 4,51 104 
Soma de bases (2) 

B 0,42 3,59 10,02 4,41 123 

A 5,22 9,17 15,40 4,39 48 
CTC (2) 

B 3,13 6,30 12,22 4,20 67 

A 0 15 23 11 68 
Saturação por alumínio (%) 

B 0 23 42 19 84 

A 22 40 71 22 57 
Saturação por bases (%) 

B 12 43 82 29 68 
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Tabela 15 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

PV7 (Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura arenosa/média + Podzólico

Amarelo Álico A moderado textura arenosa/média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA), (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,9 5,1 5,4 0,2 4 
pH água 

B 4,2 4,8 5,1 0,4 8 

A 3,9 4,1 4,2 0,1 3 
pH KCl 

B 3,7 3,9 4,2 0,2 6 

A 0,6 0,8 1,0 0,2 22 
Carbono (1) 

B 0,2 0,4 0,6 0,2 41 

A 0,3 0,87 1,8 0,67 76 
Cálcio (2) 

B 0,1 0,33 0,7 0,26 81 

A 0,1 0,3 0,6 0,22 72 
Magnésio (2) 

B 0,1 0,2 0,4 0,14 71 

A 0,13 0,18 0,28 0,07 39 
Potássio (2) 

B 0,02 0,08 0,19 0,08 97 

A 0,2 0,28 0,5 0,15 55 
Alumínio (2) 

B 0,7 3,28 6,1 2,87 88 

A 0,55 1,38 2,73 0,95 69 
Soma de bases (2) 

B 0,23 0,63 1,35 0,51 81 

A 3,35 7,38 10,73 3,66 50 
CTC (2) 

B 1,33 5,45 10,95 4,51 83 

A 7 21 36 13 63 
Saturação por alumínio (%) 

B 74 80 90 7 9 

A 9 19 25 8 42 
Saturação por bases (%) 

b 8 13 17 4 29 
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Tabela 16 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

PV11 (Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Álico A moderado textura arenosa/média e média/

argilosa + Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Pedregoso Álico e Distrófico A moderado textura arenosa/

média e média/argilosa)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,4 5,4 5,8 0,5 10 
pH água 

B 4,1 4,5 4,9 0,3 7 

A 3,8 4,5 4,7 0,4 8 
pH KCl 

B 4,7 3,9 4,3 0,2 6 

A 1,1 2,6 4 1,4 53 
Carbono (1) 

B 0,3 0,6 1,1 0,3 58 

A 1,7 3,4 6,1 1,73 51 
Cálcio (2) 

B 0,1 0,3 1 0,35 117 

A 0,4 1,23 2,1 0,72 58 
Magnésio (2) 

B 0,1 0,45 1,8 0,67 148 

A 0,16 0,31 0,53 0,12 41 
Potássio (2) 

B 0,04 0,09 0,16 0,04 43 

A 0 0,17 0,9 0,36 217 
Alumínio (2) 

B 0,2 2,55 4,5 1,58 62 

A 2,57 4,99 8,02 2,31 46 
Soma de bases (2) 

B 0,33 0,87 2,94 1,02 117 

A 5,58 9,31 11,57 2,32 25 
CTC (2) 

B 2,33 5,91 11,04 3,17 58 

A 0 5 26 10 215 
Saturação por alumínio (%) 

B 38 72 89 20 27 

A 22 54 76 19 36 
Saturação por bases (%) 

B 6 14 27 8 57 
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Tabela 17 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

PV15 (Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Distrófico A moderado textura arenosa/média cascalhenta

e média/argilosa + Petroplintossolo Álico A moderado textura arenosa/média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 5,4 5,5 5,7 0,1 3 
pH água 

B 4,6 4,9 5,2 0,3 6 

A 4,1 4,4 4,7 0,3 7 
pH KCl 

B 3,8 4,1 4,4 0,3 7 

A 0,9 1,4 1,7 0,4 31 
Carbono (1) 

B 0,2 0,4 0,7 0,3 66 
A 1,5 1,97 2,5 0,5 26 

Cálcio (2) 
B 0 0,23 0,4 0,21 89 

A 0,4 0,67 1 0,31 46 
Magnésio (2) 

B 0,1 0,17 0,3 0,12 69 

A 0,12 0,25 0,41 0,15 58 
Potássio (2) 

B 0,05 0,07 0,09 0,02 29 

A 0 0,07 0,1 0,06 87 
Alumínio (2) 

B 0 0,23 0,7 0,4 173 

A 2,02 2,9 3,96 0,98 34 
Soma de bases (2) 

B 0,4 0,48 0,55 0,08 16 

A 4,22 6 6,96 1,55 26 
CTC (2) 

B 1,99 2,81 3,4 0,73 26 
A 0 3 5 2 89 

Saturação por alumínio (%) 
B 0 21 64 37 173 

A 40 48 57 9 17 
Saturação por bases (%) 

B 12 18 25 6 35 
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Tabela 18 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

PV18 (Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Pedregoso Distrófico e Álico A moderado

textura arenosa/média e média/argilosa cascalhenta + Petroplintossolo Pedregoso Distrófico e Álico A

moderado textura arenosa/média e arenosa/argilosa)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA), (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,6 5,5 6 0,5 8 
pH água 

B 4,6 4,8 5 0,1 3 

A 4 4,7 4,9 0,3 7 
pH KCl 

B 3,7 4,0 4,6 0,3 8 

A 0,9 2,5 4,4 1,2 50 
Carbono (1) 

B 0 0,4 0,7 0,3 65 

A 0,6 3,47 5,8 1,57 45 
Cálcio (2) 

B 0,2 0,27 0,4 0,1 35 

A 0,2 1 1,6 0,53 53 
Magnésio (2) 

B 0 0,17 0,4 0,14 81 

A 0,1 0,51 1,69 0,54 106 
Potássio (2) 

B 0,02 0,1 0,3 0,12 113 

A 0 0,1 0,7 0,26 265 
Alumínio (2) 

B 0 1,33 5,3 1,87 141 

A 1,11 5,09 7,81 2,01 40 
Soma de bases (2) 

B 0,25 0,59 1,11 0,33 56 

A 6,41 9,3 13,73 2,52 27 
CTC (2) 

B 2,19 4,55 7,46 1,99 44 

A 0 6 39 15 265 
Saturação por alumínio (%) 

B 0 49 94 36 73 

A 17 55 73 21 38 
Saturação por bases (%) 

B 5 17 45 15 88 
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Tabela 19 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de alguns

atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento PV19

(Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Cascalhento Distrófico A moderado textura média/

argilosa e arenosa/média + Latossolo Vermelho-Amarelo Plíntico Distrófico e Álico A moderado textura

média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,8 5,5 6 0,4 8 
pH água 

B 4,3 4,9 5,3 0,3 7 

A 4,1 4,5 5 0,4 8 
pH KCl 

B 4 4,4 5 0,4 10 

A 0,7 2,1 5,3 1,6 74 
Carbono (1) 

B 0,4 0,7 1,1 0,3 38 

A 0,9 3,2 6,2 1,94 61 
Cálcio (2) 

B 0,1 0,69 1,4 0,44 68 

A 0,2 0,86 2 0,7 82 
Magnésio (2) 

B 0 0,29 0,8 0,25 87 

A 0,08 0,24 0,43 0,13 54 
Potássio (2) 

B 0,01 0,12 0,33 0,13 106 

A 0 0,21 0,8 0,31 146 
Alumínio (2) 

B 0 0,27 0,7 0,28 101 

A 1,27 4,35 8,48 2,52 58 
Soma de bases (2) 

B 0,15 1,13 1,73 0,55 49 

A 4,67 9,35 13,18 2,78 30 
CTC (2) 

B 3,36 4,84 7,38 1,54 32 

A 0 7 28 11 146 
Saturação por alumínio (%) 

B 0 23 73 27 116 
A 27 44 68 17 38 

Saturação por bases (%) 
B 3 25 41 14 54 
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Tabela 20 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

PV20 (Associação de Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou Pedregoso Álico A moderado textura média

+ Petroplintossolo Álico e Distrófico A moderado textura média + Cambissolo Pedregoso Álico A moderado

textura média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,3 5 6,1 0,6 11 
pH água 

B 4,2 4,7 5,3 0,3 7 

A 3,8 4,2 5,1 0,4 10 
pH KCl 

B 3,5 4,1 5,6 0,6 14 

A 0,6 2 3,4 0,9 45 
Carbono (1) 

B 0,2 0,6 1,1 0,3 39 
A 0,2 1,66 4,1 1,32 80 

Cálcio (2) 
B 0 0,27 0,7 0,24 90 

A 0,2 0,61 1,4 0,41 67 
Magnésio (2) 

B 0 0,14 0,4 0,13 91 

A 0,09 0,23 0,4 0,1 45 
Potássio (2) 

B 0,01 0,11 0,21 0,07 66 

A 0 0,44 1,3 0,38 87 
Alumínio (2) 

B 0 0,83 1,9 0,57 69 

A 0,82 2,56 5,87 1,68 66 
Soma de bases (2) 

B 0,21 0,55 0,99 0,28 50 

A 5,14 7,27 10,2 1,73 24 
CTC (2) 

B 1,52 4,14 7,18 1,67 40 
A 0 19 55 13 76 

Saturação por alumínio (%) 
B 0 54 89 30 56 

A 12 34 68 19 55 
Saturação por bases (%) 

B 4 17 49 13 78 
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Tabela 21 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de alguns

atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento AQ1

(Areia Quartzosa Distrófica e Álica A moderado)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,5 4,9 5,4 0,2 5 
pH água 

B 4,3 4,9 5,3 0,1 3 

A 3,4 4,1 4,5 0,2 5 
pH KCl 

B 4 4,2 4,5 0,1 3 

A 0 0,6 3,2 0,5 83 
Carbono (1) 

B 0 0,2 1 0,2 83 
A 0 0,33 2,6 0,41 125 

Cálcio (2) 
B 0 0,09 0,2 0,07 77 

A 0 0,08 0,7 0,14 171 
Magnésio (2) 

B 0 0 0,1 0,02 469 

A 0 0,4 0,04 0,06 156 
Potássio (2) 

B 0 0,01 0,05 0,01 75 

A 0 0,38 1,1 0,23 62 
Alumínio (2) 

B 0 0,21 0,5 0,12 58 

A 0,01 0,47 3,34 0,57 122 
Soma de bases (2) 

B 0 0,12 0,36 0,09 76 

A 1,03 4,02 9,53 1,69 42 
CTC (2) 

B 0,52 1,95 4,91 0,83 43 
A 0 52 98 25 48 

Saturação por alumínio (%) 
B 0 61 100 27 44 

A 0 11 54 10 92 
Saturação por bases (%) 

B 0 8 26 7 87 
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Tabela 22 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

AQ3 (Associação de Areia Quartzosa Distrófica e Álica A moderado + Podzólico Vermelho Amarelo Distrófico

A moderado textura arenosa/média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,3 4,7 5 0,3 6 
pH água 

B 4,7 4,7 4,8 0,1 1 

A 4 4,1 4,1 0,1 2 
pH KCl 

B 4 4,2 4,3 0,1 3 

A 0 0,4 0,7 0,3 74 
Carbono (1) 

B 0 0,1 0,3 0,1 141 
A 0,2 0,43 0,7 0,22 52 

Cálcio (2) 
B 0,1 0,12 0,2 0,05 40 

A 0 0,1 0,2 0,08 82 
Magnésio (2) 

B 0 0 0 0 0 

A 0,01 0,07 0,21 0,09 129 
Potássio (2) 

B 0 0,01 0,02 0,01 77 

A 0,2 0,5 0,8 0,29 59 
Alumínio (2) 

B 0,2 0,43 0,6 0,21 49 

A 0,21 0,62 1,07 0,38 61 
Soma de bases (2) 

B 0,1 0,15 0,22 0,05 36 

A 4,63 5,87 9,06 2,14 36 
CTC (2) 

B 1,82 2,60 3,72 0,80 31 
A 16 46 77 25 55 

Saturação por alumínio (%) 
B 48 72 83 16 23 

A 4 11 23 8 73 
Saturação por bases (%) 

B 4 6 7 1 18 
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Tabela 23 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

AQ4 (Associação de Areia Quartzosa Álica e Distrófica A moderado + Latossolo Amarelo Álico e Distrófico

A moderado textura média + Latossolo Vermelho Amarelo Álico e Distrófico A moderado textura média)

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,3 4,8 5,3 0,3 6 
pH água 

B 4,4 4,8 5,1 0,2 4 

A 3,4 4 4,5 0,3 7 
pH KCl 

B 3,6 4,1 4,6 0,3 5 

A 0 1 1,8 0,5 52 
Carbono (1) 

B 0 0,4 1,4 0,3 80 
A 0 0,68 1,9 0,58 85 

Cálcio (2) 
B 0 0,12 0,3 0,09 77 

A 0 0,2 1 0,24 120 
Magnésio (2) 

B 0 0,02 0,2 0,05 290 

A 0,02 0,12 0,41 0,12 97 
Potássio (2) 

B 0,01 0,04 0,08 0,02 69 

A 0 0,43 0,9 0,28 64 
Alumínio (2) 

B 0,1 0,44 1,2 0,30 68 

A 0,07 1,02 3,07 0,83 81 
Soma de bases (2) 

B 0,01 0,19 0,62 0,16 84 

A 0,97 6,42 11,35 2,41 38 
CTC (2) 

B 1,75 3,04 5,24 1,00 33 
A 0 39 81 27 70 

Saturação por alumínio (%) 
B 33 71 97 17 23 

A 1 16 48 12 77 
Saturação por bases (%) 

B 0 7 34 8 112 
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Tabela 25 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

R3 (Associação de Solo Litólico Distrófico e Eutrófico A moderado textura média e arenosa + Podzólico

Vermelho-Amarelo Distrófico e Álico A moderado textura arenosa/média)

Notas: (1) % por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,8 5,5 6,0 0,4 6 
pH água 

B 4,4 5,0 5,4 0,5 11 

A 4,0 4,4 4,7 0,2 5 
pH KCl 

B 3,8 4,2 4,6 0,4 7 

A 0,6 1,6 3,0 0,9 54 
Carbono (1) 

B 0,2 0,4 0,6 0,2 57 

A 0,80 3,20 11,30 3,50 109 
Cálcio (2) 

B 0,50 0,60 0,70 0,10 17 

A 0,40 1,01 2,40 0,69 69 
Magnésio (2) 

B 0,20 0,40 0,70 0,26 66 

A 0,11 0,21 0,34 0,07 33 
Potássio (2) 

B 0,04 0,10 0,18 0,07 72 

A 0,00 0,14 1,00 0,35 255 
Alumínio (2) 

B 0,00 0,63 1,70 0,93 147 

A 1,42 4,49 13,92 4,11 92 
Soma de bases (2) 

B 1,01 1,19 1,40 0,20 17 

A 2,33 6,77 16,32 4,47 66 
CTC (2) 

B 1,81 3,09 4,80 1,54 50 

A 0 6 41 14 260 
Saturação por alumínio (%) 

B 0 23 55 28 122 

A 37 61 85 14 23 
Saturação por bases (%) 

B 29 43 56 13 31 

Tabela 24 - Valores mínimos, médios e máximos de alguns atributos do horizonte

superficial (A) da unidade de mapeamento R1 (Solo Litólico Distrófico A moderado

textura arenosa)

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo 

pH água A 4,8 5,1 5,3 

pH KCl A 4 4,4 4,8 

Carbono (1) A 0,2 0,5 0,8 

Cálcio (2) A 0,8 2,15 3,5 

Magnésio (2) A 0,2 0,7 1,2 

Potássio (2) A 0,02 0,05 0,07 

Alumínio (2) A 0,2 0,35 0,5 

Soma de bases (2) A 1,03 2,91 4,79 

CTC (2) A 6,03 11,86 17,69 

Saturação por alumínio (%) A 4 18 33 

Saturação por bases (%) A 17 22 27 
Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.
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Tabela 26 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

R4 (Associação de Solo Litólico Distrófico e Eutrófico A moderado e proeminente textura média e arenosa

+ Podzólico Vermelho-Amarelo Pedregoso Distrófico e Eutrófico A moderado textura arenosa/média)

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,8 5,5 5,9 0,4 8 
pH água 

B 4,7 5,3 5,8 0,5 10 

A 4 4,6 5 0,3 7 
pH KCl 

B 4,3 4,7 5,5 0,6 12 

A 1,4 2,3 3,6 1 41 
Carbono (1) 

B 0,4 0,6 0,7 0,1 22 

A 0,6 3,74 7,5 2,67 71 
Cálcio (2) 

B 0,1 2,15 5,8 2,67 124 

A 0,1 1,27 2,3 0,79 63 
Magnésio (2) 

B 0,1 0,62 1,2 0,56 89 

A 0,07 0,24 0,67 0,19 81 
Potássio (2) 

B 0,03 0,06 0,13 0,05 69 

A 0 0,11 5,4 0,22 198 
Alumínio (2) 

B 0 0,1 0,3 0,14 56 

A 0,79 5,29 9,5 3,21 61 
Soma de bases (2) 

B 0,25 2,86 7 3,20 111 

A 5,91 9,29 13 2,95 32 
CTC (2) 

B 2,35 4,71 9,4 3,20 68 

A 0 7 39 15 202 
Saturação por alumínio (%) 

B 0 11 41 20 191 
A 13 52 74 23 44 

Saturação por bases (%) 
B 11 48 93 42 87 

 Notas: (1) % por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.
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Tabela 27 - Valores mínimos, médios e máximos, desvio padrão (s) e coeficiente de variação (CV) de

alguns atributos do horizonte superficial (A) e do horizonte sub-superficial (B) da unidade de mapeamento

R5 (Associação de Solo Litólico com ou sem cascalho Álico e Distrófico A moderado textura média +

Podzólico Vermelho-Amarelo Pedregoso Distrófico e Álico A moderado textura arenosa/média)

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo s CV (%) 

A 4,1 4,8 6 0,8 17 
pH água 

B 4,2 4,9 5,3 0,5 10 

A 3,9 4,3 5 0,5 11 
pH KCl 

B 4 4,3 4,5 0,2 5 

A 0,8 1,9 3,4 1 52 
Carbono (1) 

B 0,2 0,7 1,4 0,5 66 

A 0 2,13 7,8 3,18 149 
Cálcio (2) 

B 0 0,4 1,1 0,5 124 

A 0 0,62 1,8 0,69 112 
Magnésio (2) 

B 0 0,22 0,6 0,26 117 

A 0,04 0,17 0,25 0,08 50 
Potássio (2) 

B 0,03 0,11 0,22 0,08 70 

A 0 0,52 1 0,44 84 
Alumínio (2) 

B 0,10 0,35 0,9 0,38 108 

A 0,04 2,95 9,83 3,89 132 
Soma de bases (2) 

B 0,05 0,77 1,83 0,76 99 

A 5,82 8,85 14,13 3,12 35 
CTC (2) 

B 2,55 4,22 6,97 1,91 45 

A 0 40 96 37 92 
Saturação por alumínio (%) 

B 5 42 67 30 72 
A 1 27 70 30 112 

Saturação por bases (%) 
B 2 19 48 21 107 

 Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.
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Tabela 28 - Valores mínimos, médios e máximos de alguns atributos do horizonte

superficial (A) da unidade de mapeamento G (Associação de Gleissolo + Solo

Aluvial, ambos álicos e distróficos, textura indiscriminada)

Atributos Horizonte Mínimo Média Máximo 

A 5,6 5,7 5,8 
PH água 

B 4,4 4,5 4,5 

A 3,4 3,7 4 
pH KCl 

B 3,2 3,4 3,5 

A 1,9 2,2 2,5 
Carbono (1) 

B 0,3 0,4 0,5 

A 3,6 4,9 6,2 
Cálcio (2) 

B 0,2 0,5 0,8 

A 1,6 1,75 1,9 
Magnésio (2) 

B 0,1 0,4 0,7 

A 0,22 0,39 0,56 
Potássio (2) 

B 0,22 0,28 0,33 

A 0,4 0,4 0,4 
Alumínio (2) 

B 6,9 10 13,1 

A 5,65 7,5 9,35 
Soma de bases (2) 

B 0,81 1,57 2,33 

A 11,55 13,8 16,05 
CTC (2) 

B 9,01 15,82 22,63 

A 22 23 24 
Saturação por alumínio (%) 

B 85 87 89 
A 49 54 58 

Saturação por bases (%) 
B 9 10 10 

Notas: (1)% por peso de terra fina seca ao ar (TFSA); (2) cmolc /kg TFSA.
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ANEXO B

SÍMBOLO, ÁREA ABSOLUTA EM QUILÔMETROS (km2) E RELATIVA EM PORCENTAGEM (%), E

CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS DA FOLHA XAMBIOÁ (MIR 199)
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TABELA 29 - Símbolo, área absoluta em quilômetros (km2) e relativa em porcentagem (%), e classificação dos

solos da Folha Xambioá (MIR 199) segundo CAMARGO, KLANT & KAUFFTAMAN (1987) e EMBRAPA (1999)

Área Classificação de solos segundo Símbolo 
no mapa km² % CAMARGO, KLANT & KAUFFTAMAN 

(1987) EMBRAPA (1999) 

LV2 245,17 2,94 Latossolo Vermelho-Amarelo Álico e 
Distrófico A moderado textura média 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico 
álico A moderado textura média 

LV3 125,17 1,51 

Associação de Latossolo Vermelho-
Amarelo Álico A moderado textura média 
+ Latossolo Amarelo Álico A moderado 
textura média 

Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico típico álico A moderado textura 
média + Latossolo Amarelo Distrófico típico 
álico A moderado textura média 

LV5 455,59 5,46 

Associação de Latossolo Vermelho-
Amarelo Plíntico Distrófico e Álico A 
moderado textura média cascalhenta + 
Latossolo Amarelo Distrófico e Álico A 
moderado textura média 

Associação de Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico plíntico álico A moderado textura 
média cascalhenta + Latossolo Amarelo 
Distrófico típico álico A moderado textura 
média 

PE1 24,21 0,29 

Associação de Podzólico Vermelho-
Escuro Eutrófico A moderado e 
proeminente textura média/argilosa e 
média/muito argilosa + Podzólico 
Vermelho-Escuro Distrófico e Álico A 
moderado e proeminente textura 
arenosa/média e arenosa/argilosa + Solo 
Litólico Eutrófico A moderado textura 
argilosa e média 

Associação de Argissolo Vermelho Eutrófico 
típico A moderado e proeminente textura 
média/argilosa e média/muito argilosa + 
Argissolo Vermelho Distrófico típico álico A 
moderado e proeminente textura 
arenosa/média e arenosa/argilosa + Neossolo 
Litólico Eutrófico típico A moderado textura 
argilosa e média 

PE3 13,08 0,16 

Associação de Podzólico Vermelho-
Escuro Eutrófico A moderado textura 
média/argilosa e média/muito argilosa + 
Podzólico Vermelho-Amarelo Álico e 
Distrófico A moderado textura 
arenosa/média 

Associação de Argissolo Vermelho Eutrófico 
típico A moderado textura média/argilosa e 
média/muito argilosa + Argissolo Vermelho-
Amarelo Distrófico típico álico A moderado 
textura arenosa/média 

PV7 771,91 9,24 

Associação de Podzólico Vermelho-
Amarelo Álico A moderado textura 
arenosa/média + Podzólico Amarelo Álico 
A moderado textura arenosa/média 

Associação de Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico típico álico A moderado textura 
arenosa/média + Argissolo Amarelo Distrófico 
típico álico A moderado textura 
arenosa/média 

PV11 803,36 9,62 

Associação de Podzólico Vermelho-
Amarelo Álico A moderado textura 
arenosa/média e média/argilosa + 
Podzólico Vermelho-Amarelo Plíntico ou 
Pedregoso Álico e Distrófico A moderado 
textura arenosa/média e média/argilosa 

Associação de Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico típico álico A moderado textura 
arenosa/média e média/argilosa + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico plíntico álico A 
moderado textura arenosa/média e 
média/argilosa 

PV15 339,50 4,07 

Associação de Podzólico Vermelho-
Amarelo Distrófico A moderado textura 
arenosa/média cascalhenta e 
média/argilosa + Petroplintossolo Álico A 
moderado textura arenosa/média 

Associação de Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico típico A moderado textura 
arenosa/média cascalhenta e média/argilosa 
+ Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico ou 
Concrecionário Distrófico ou álico A 
moderado textura arenosa/média 

PV18 1.179,94 14,13 

Associação de Podzólico Vermelho-
Amarelo Plíntico ou Pedregoso Distrófico 
e Álico A moderado textura arenosa/média 
e média/argilosa cascalhenta + 
Petroplintossolo Pedregoso Distrófico e 
Álico A moderado textura arenosa/média e 
arenosa/argilosa 

Associação de Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico plíntico ou pedregoso álico A 
moderado textura arenosa/média e 
média/argilosa cascalhenta + Plintossolo 
Pétrico Litoplíntico típico ou Concrecionário 
Distrófico ou álico A moderado textura 
arenosa/média e arenosa/argilosa 

PV19 531,71 6,37 

Associação de Podzólico Vermelho-
Amarelo Plíntico ou Cascalhento Distrófico 
A moderado textura média/argilosa e 
arenosa/média + Latossolo Vermelho-
Amarelo Plíntico Distrófico e Álico A 
moderado textura média 

Associação de Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico plíntico ou cascalhento A moderado 
textura média/argilosa e arenosa/média + 
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 
plíntico álico A moderado textura média 
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Nota: 1) Esta soma engloba também a área ocupada por corpos d’água (rios, ribeirões, córregos, lagos, etc.) na

presente folha, não discriminada nesta Tabela.

moderado textura média 

PV20 856,60 10,26 

Associação de Podzólico Vermelho-
Amarelo Plíntico ou Pedregoso Álico A 
moderado textura média + 
Petroplintossolo Álico e Distrófico A 
moderado textura média + Cambissolo 
Pedregoso Álico A moderado textura 
média 

Associação de Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico plíntico ou pedregoso álico A 
moderado textura média + Plintossolo Pétrico 
Litoplíntico típico ou Concrecionário Distrófico 
ou álico A moderado textura média + 
Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico álico 
a moderado textura média 

AQ1 934,92 11,19 Areia Quartzosa Distrófica e Álica A 
moderado 

Neossolo Quartzarênico Órtico típico 
distrófico e álico A moderado 

AQ3 493,89 5,91 

Associação de Areia Quartzosa Distrófica 
e Álica A moderado + Podzólico Vermelho 
Amarelo Distrófico A moderado textura 
arenosa/média 

Associação de Neossolo Quartzarênico Órtico 
distrófico e álico A moderado + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico típico A 
moderado textura arenosa/média 

AQ4 508,47 6,09 

Associação de Areia Quartzosa Álica e 
Distrófica A moderado + Latossolo 
Amarelo Álico e Distrófico A moderado 
textura média + Latossolo Vermelho 
Amarelo Álico e Distrófico A moderado 
textura média 

Associação de Neossolo Quartzarênico Órtico 
álico e distrófico A moderado + Latossolo 
Amarelo Distrófico típico álico A moderado 
textura média + Latossolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico típico álico A moderado textura 
média 

R1 5,02 0,06 Solo Litólico Distrófico A moderado textura 
arenosa 

Neossolo Litólico Distrófico típico A moderado 
textura arenosa 

R3 43,43 0,52 

Associação de Solo Litólico Distrófico e 
Eutrófico A moderado textura média e 
arenosa + Podzólico Vermelho-Amarelo 
Distrófico e Álico A moderado textura 
arenosa/média 

Associação de Neossolo Litólico Distrófico ou 
Eutrófico típico A moderado textura média e 
arenosa + Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico típico álico A moderado textura 
arenosa/média 

R4 593,07 7,10 

Associação de Solo Litólico Distrófico e 
Eutrófico A moderado e proeminente 
textura média e arenosa + Podzólico 
Vermelho-Amarelo Pedregoso Distrófico e 
Eutrófico A moderado textura 
arenosa/média 

Associação de Neossolo Litólico Distrófico ou 
Eutrófico típico A moderado e proeminente 
textura média e arenosa + Argissolo 
Vermelho-Amarelo Distrófico e Eutrófico 
pedregoso A moderado textura 
arenosa/média 

R5 2,22 0,03 

Associação de Solo Litólico com ou sem 
cascalho Álico e Distrófico A moderado 
textura média + Podzólico Vermelho-
Amarelo Pedregoso Distrófico e Álico A 
moderado textura arenosa/média 

Associação de Neossolo Litólico Distrófico 
típico álico com ou sem cascalho A moderado 
textura média + Argissolo Vermelho-Amarelo 
Distrófico pedregoso álico A moderado 
textura arenosa/média 

G 177,64 2,13 
Associação de Gleissolo + Solo Aluvial, 
ambos álicos e distróficos, textura 
indiscriminada 

Associação de Gleissolo Háplico Tb Distrófico 
típico álico A moderado + Neossolo Flúvico 
Tb Distrófico típico álico ambos textura 
indiscriminada 

Soma 8.351,671 100,00   

 

Área Classificação de solos segundo Símbolo 
no mapa km² % CAMARGO, KLANT & KAUFFTAMAN 

(1987) EMBRAPA (1999) 
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