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Oliveira, J.B. et aI. Mapa Pedológico do Estado de São Paulo : ...

de campo e à compilação final (as primeiras coberturas
aerofotogramétricas foram realizadas no Estado de São Paulo apenas a
partir de 1962).Além disso, o conhecimento de solos tropicais era incipiente
e os critérios de distinção e de classificação começavam a se estabelecer
em nosso País. Apesar de todas essas limitações , aquele mapa tem sido
intensamente utilizado , estando esgotado desde 1975.

Tendo em vista a persistente e acentuada demanda de informações
generalizadas sobre os recu rsos de solos do território paulista ,
particularmente pelos especialistas em pedologia, ensino e pesquisa,
empresas e instituições públicas de planejamento agrícola, pastori l ou
florestal , o Centro Nacional de Pesquisa em Solos da Empresa Brasileira
de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA-SOLOS) e o Centro de Solos e
Recursos Agroambientais do InstitutoAgronômico (CSRA-IAC) retomaram,
em 1996, projeto conjunto para a produção do mapa pedológico
abrangente do Estado de São Paulo.

O elevado custo requerido para a execução de levantamento de
solos e a necessidade de obtenção em curto prazo de novo mapa
pedológico do Estado determinaram que o método escolhido fosse o de
compilação, aproveitando todo o acervo de informações dos últimos anos,
resultantes dos vários levantamentos de solos executados em diversas
escalas. Tais levantamentos, feitos com novas técnicas e recursos,
permitiram a elaboração de mapas mais exatos e precisos, com legenda
atualizada diante dos avanços da taxonomia e maior riqueza cartográfica
do que o mapa de 1960, constituindo portanto, excelente material para a
produção de mapa por compilação.

2. MATERIAL E MÉTODO

Mapas compilados são efetuados a partir das informações
disponíveis. No presente trabalho , utilizou-se documentação cartográfica
apresentando escalas variadas e elaborada por diferentes instituições, o
que exigiu a harmonização das respectivas legendas visando ao
estabelecimento de legenda final unificada .

2.1 Material utilizado

Base cartográfica do Estado de São Paulo, IBGE escala 1:250.000.
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Oliveira, J.B. et aI. Mapa Pedológico do Estado de São Paulo : ...

Mapas de solos:

• Mapa por compilação de Solos do Estado de São Paulo. SNLCS
(7)

EMBRAPAlIAC escala 1:500.000 (Camargo, et aI., 1989) .

• Mapa do RADAMBRASIL Folha SF-23/24: Rio de JaneiroNitória
esca la 1:1.000.000 (Brasil, 1983) .

(8)
• Mapa do RADAMBRASIL: Paranapanema . Folhas: SF-22-V-B;

SF-22-X-A; SF-22-X-B; SF-22-V-D; SF-22-X-C; SF-22-X-D; SF-22-Y-A; SF
22-Y-B; SF-22-Z-A; SF-22-Z-B; SF-22-Z-C; SF-22-Z-D, escala 1:250 .000.

• Mapa do RADAMBRASIL: Curitiba/lguape(9). Folhas: SG-22-X-B;
SG-22-X-D; SG-23-V-A; SG-23-V-C, escala 1:250.000.

• Mapa do RADAMBRASIL: Belo Horizonte. Folhas SE-22-Z-C; SE
(10)

22-Z-D; SE-23-Y-C, escala 1:250.000 .

• Mapas escala 1:100.000 publicados pelo Instituto Agronômico de
Campinas:

- Folha de Campinas (Oliveira et aI.,1979) ;
- Folha de São Carlos (Prado et aI., 1981) ;
- Folha de Araras (Oliveira et aI., 1982a);
- Folha de Descalvado (Oliveira et aI., 1982b);
- Folha de Brotas (Almeida et aI., 1982a);
- Folha de Jaú (Almeida et aI., 1982b);
- Folha de Ribeirão Preto (Oliveira & Prado, 1983);
- Folha de Piracicaba (Oliveira et aI., 1989);
- Folha de Guaíra (Oliveira et aI., 1991);
- Folha de Assis (Bognola et aI., 1996);
- Folha de Moji-Mirim (Oliveira, 1992);
- Folha de Maracaí (Rossi et al.)" 1);

- Folha de Marília (Coelho et al.t 2);

CAM ARGO , M.N.; OLIVEIRA, J.B. & LEPSCH , I.F. Mapa por compilação de Solos do Estado de São Paulo .
SNLCS-EMBRAPAl IAC, 1989 . (Não publicado )
" BRASIL. Ministério de Minas e Energ ia. Secretaria Geral. Projeto RADAM BRASIL. Folha Paranapanema-Solos.
(Não publicada)

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Secretaria Ge ral. Projeto RADAMBRASIL. Folha Curitiba /Iguap e-Solos .
(Não publ icada)
(l O' BRASIL. Ministério de Minas e Ener gia. Secretaria Geral. Projeto RADAMBRASIL. Folha Belo-Horizonte-Solos.
(Não publicada)
(11) ROSSI, M.: PRADO, H.; MENK , J.R.F.; BOGNOLA, IA & JOAQUIM,A.C . Levantamento Pedo/ógico semidetalhado
do Estado de São Paulo: Quadrícula de Maracaí. Inst ituto Agrôno mico. (Mapa não public ado)
I' Zl CO ELHO, M.R .; BERTOLANI, F.C.; NASCIMENTO , P.C.; ROSSI , M.; MENK , J.R.F. ; PRA DO , H. & AMORIM,
DA Levantamento Pedológico semidetalhado do Estado de São Paulo: Quad rícula de Marília. Instituto Agronômíco.
(Mapa não publ icado)
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Oliveira, J.B. et aI. Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: ...

, (13)
• Mapa de Urubupunga, escala 1:50.000 (Verdade et al.) ;

• Mapa da Região do Vale do Ribeira em São Paulo, escala 1:250.000
(LEPSCH et al., 1999).

2.2 Método

Mapas efetuados por compilação são produzidos no escritório, a
partir dos já existentes, geralmente de escala maior que a do mapa a ser
elaborado.

Não há um método padronizado para a execução de mapas por
compilação, pois dependem de algumas variáveis :

• da escala do mapa que se quer produzir;

• das escalas e níveis taxonâmicos dos mapas-base utilizados que, por
provirem de fontes variadas apresentam em geral diversidade naqueles
aspectos;

• da área mínima cartografada;

• de critérios subjetivos estabelecidos pelo executor do mapa para agregar
ou suprimir delineamentos contidos nos mapas-base e a conseqüente
nova configuração dada aos delineamentos resultantes.

Nos mapas por compilação, em geral, não há controle de campo,
ou se existe, é reduzido, sobretudo quando a área a ser representada
está inteiramente coberta por mapa de solos , situação presente neste
trabalho. Em tais casos, torna-se desnecessário estabelecer unidades de
mapeamento resultantes de inferências, condição imprescindível quando
se trata de execução de mapas esquemáticos (Overdal et al., 1949).
Resultaram deste fato configurações de contornos dos delineamentos do
mapa por compilação bastante semelhantes àquela dos mapas-base
utilizados, exceção das linhas contidas no interior dos novos
delineamentos, as quais foram eliminadas. Contudo, em certos casos,
tornaram-se necessários pequenos ajustes do traçado final do
delineamento para harmonizar alguns contornos.

O método da compilação pressupõe generalizações e conseqüentes
perdas de informações contidas nos mapas-base (Overdal et al., 1949).
Em vista de ter-se optado pela publicação da legenda completa em texto

(13) VERDADE , F.C.; AMARAL, A.Z.; IVANCKO, C.M.M.; AMARAL , J.F. & AUDI, R. Levantamento pedológico
semidetalhado de alguns municípios da região de influência do Conjunto Hidroelétrico de Urubupungá , Estado de
São Paulo. Campinas, Instituto Agronômico, 1992. Mapa, escala 1:50.000 (Não publicado)
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. ei a. J .B. et aI. Mapa Pedológico do Estado de São Paul o: ...

a ado e pela manutenção do máximo das informações contidas nos
oas-base, já que a figura adicional no mapa compilado permitiria ao

te essado se reportar aos mapas utilizados e lá encontrar os detalhes
ráficos originais, poucas foram as generalizações efetuadas. De

a er forma , procurou-se resgatar na legenda do mapa compilado as
e e alizaçães efetuadas. Por exemplo, a associação de ARGISSOLOS

~ E E HO-AMAR ELOS(14) Eutróficos abrúpticos e de ARGISSOLOS
E ELHO-AMARELOS (não abrúpticos) com ARGILOSSOLOS

ELHOS abrúpticos recebeu a denominação de ARGILOSSOLOS
E HO-AMARELOS e VERMELHOS abrúpticos ou não.

Por outro lado, a publicação da legenda expandida (em texto
ado do mapa) permitiu a manutenção de significativa quantidade de

ades de mapeamento, resultantes da agregação de pequenos
. eamentos contidos nos mapas-base semidetalhados, executados pelo

C mantendo-se assim, no mapa compilado, precisão taxonâmica
e elhante à contida naqueles mapas.

As texturas argilosa e muito argilosa foram agrupadas sob a
cenominação de textura argilosa.

O método da comp ilação não pressupõe execução de trabalhos de
po , a menos que erros significativos ocorram nos mapas-base

se ecionados, pois demandariam novas observações de campo e análises
e laboratório, podendo resultar em apreciáveis custos adicionais e

a iamento na obtenção do mapa. Neste trabalho, considerou-se como
âlidas as informações contidas nos mapas-base utilizados. Resultante
e estudos recentes efetuados na região litorânea (Rossi & Mattos, 1992)

a guns delineamentos apresentados no mapa RADAMBRASIL Rio de
aneiroNitória (Brasil, 1983) foram retificados, visto os Solonchacks

assinalados serem primordialmente de textura arenosa e não argilosa.
ais solos foram relacionados aos NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS
idromórficos sálicos do SBCS.

Outro aspecto a ser cons iderado no estabelecimento da legenda de
apas compilados é a comum desuniformidade entre as legendas dos

mapas-base. Como não são feitos trabalhos de campo adicionais, a
preservação das informações originais em gera l se dá com significativo
aumento do número das unidades de mapeamento. Este fato ocorreu no
pr esente traba lho . Por exemplo , os CA MBISSOLOS no mapa

Palavras inteiras em maiúsculo representam o nome da classe até o 2: nível categórico, segundo o Sistema
Bra eiro de Classificação de Solos (EMBRAPA. 1998)
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RADAMBRASIL Rio de JaneiroNitória (Brasil, 1983) não são discriminados
pela atividade da fração argila (Ta x Tb), porém no mapa RADAMBRASIL
Paranapanema, sim. Seria inadmissível que, para uniformizar as legendas
ambos os Cambissolos recebessem o símbolo Tb, pois não se sabe qual
a CTC de tais solos no segundo mapa, ou que se excluísse aquele símbolo,
constante do primeiro, pois isso empobreceria as informações existentes.
Para evitar tais situações preferiu-se incluir ambas as legendas.

Situação semelhante ocorreu com os NEOSSOLOS L1TÓLlCOS.
No mapa do Ribeira de Iguape (Lepsch et aI., 1999) assinalam atividade
de argila para os Solos Litólicos e Solos Aluviais, enquanto nos outros
mapas-base utilizados tal indicação não foi assinalada. Optou-se também,
por manter tais dissimilaridades, apesar dessa decisão resulta r em
aumento do número de unidades de mapeamento, pois não seria
admissível incluir tal atributo, arbitrariamente, quando inexistente na
legenda original.

=

~ RAOAM BRASll
~ RioN it6ria

~ Camargo - 1989

Mapas do IAC
r:-Güafr~:-

02 - Ribeirão Preto
03 - Descalvado
04 • Moji - M irim
05 - Arara s
06 • São Carlos
07 · Brotas
08 - Ia ú
09 · Campinas
10 - Piracicaba
1 1 • Assis
12 - Mar aca í
13 • Urubupungá
14 · Ribeira
15 · Man1ia

;._:.-;» .... """'0.
~- '/ ~
-" ;"7'" fr_/:'
// / (~'

. t:$. '
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;\,'------J Cartas qu e co mpõe m fol has do RAO AMBRAS IL ! - 14
! de A até C - RADAMBRASll Belo Horizonte I .
L--- _ de O até O • RAOAMBRASll Paran apanem a I .~ ",-.
- de P até S - RAOAMBRASll Cur itiba/Igua pe ! {

I--~&'---

N

Oliveira, J.B. et aI.

Figura 1 Mapas-base ut ilizados na elaboração do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo;
escala 1:500.000 (Oliveira et aI., 1999).

Outra discordância encontrada na legenda dos vários mapas-base
foi com relação às conjugações e e ou usadas quando há ocorrência, em
uma unidade de mapeamento, de solo com mais de uma classe de textura,
relevo ou tipo de horizonte A. Por exemplo: a presença de mais de uma
classe textural em uma mesma unidade de mapeamento é registrada nos

6



e'oa. ,8 . et aI. Mapa Pedológ ico do Estado de São Paulo: .. .

a as o IAC pela colocação da conjunção ou (Latossolos Roxos textura
argilosa), enquanto nos mapas do RADAMBRASIL é utilizada a

~''''''- ~''''ação e, Como ambas as notações são passíveis de críticas, e por
se ispor de meios que permitissem verificar a exatidão de tais

= r..... àn tícas, optou-se por usar a mesma notação empregada no mapa
~"'r._·r' ''''~ . Por isso, na legenda do Mapa Pedológico, serão encontradas

Q as duas conjunções.

""0 am mantidas também as denominações "soterrados" e "não
,.....,~...r.. ,fi-COS " empregadas no mapa-base do Ribeira de Iguape (Lepsch et

~ 99) para discriminar, respectivamente, modalidades de Solos
á icos e de Gleissolos .

Os grupamentos indiscriminados referem-se a um conjunto de solos
esma classe, mas apresentando diversidade em nível categórico

aixo. A inexistência de um padrão definido de distribuição de tais
a paisagem, torna difícil delimitá-los em níveis categóricos mais

:)G.;:X:OS , sendo por isso empregado este artifício de mapeamento. Entre
exemplos, cita-se o do grupamento indiscriminado de Podzólicos

el o-Amarelos abrúpticos A moderado, espessos textura arenosa/
~6 'a identificados na Folha de Piracicaba (Oliveira & Prado, 1987). Tal

amento reúne Podzólicos Vermelho-Amarelos Tb Distróficos,
:: .~ . cos e Álicos. No presente mapa foi mantido, necessariamente, tal
a,...·: · '0, pois foge da concepção de mapa compilado a execução de
traoa tnos de campo adicionais , indispensáveis para se obter mapa de
~a' precisão.

Observados os itens acima, o método empregado seguiu os
~ i es passos:

elimitação das áreas dos mapas RADAMBRASIL: RioNitória, Belo
ízonte e Curitiba/lguape, circunscritas ao Estado de São Paulo;

• - ansposição dos delineamentos dos mapas acima referidos para o
a a-base do IBGE, com exceção das áreas cobertas pelos mapas

ológicos efetuados pelo Instituto Agronômico, pois estes apresentam
aior detalhe que os do RADAMBRASIL e não há conjugação entre seus
eli eamentos;

• Es abelecimento, para cada um dos mapas do Instituto Agronômico,
Ca pinas, de novos delineamentos compatíveis com a escala 1:500.000
e respectivas legendas incluindo a fase de relevo para cada um dos
componentes em todas as unidades de mapeamento, e transposição para
o mapa-base IBGE;

7



Oliveira, J.B. et aI. Mapa Pedológ ico do Estad o de São Paulo: ...

• Atualização do mapa de solos por compilação da parte oeste do Estado
de São Paulo (Camargo et aI., 1989)(7) considerando os mapas pedológicos
referentes às Folhas de Assis, Maracaí e Marília, inexistentes na época
em que aquele mapa foi elaborado e a inclusão de delineamentos
constantes do mapa RADAMBRASIL Folha Paranapanema.

Nessa fase estabeleceram-se algumas premissas:
2

• considerar como delineamento mínimo uma área de 0,5 cm e
apresentando 0,3 cm ou mais de largura. Assim, alguns delineamentos
contidos nos mapas-base e incluídos como termo de associação, foram
excluídos do Mapa Pedológico ;

• à medida do possível, nas associações, agrupar solos com aptidão
agrícola semelhante;

• em delineamentos constituídos por associação, estimar um mínimo de
15% da área para o membro de menor expressão;

• identificação das unidades de mapeamento constantes dos mapas do
RADAMBRASIL que foram substituídas por outras oriundas dos mapas
do IAC e verificação se aquelas ocorriam em outras áreas dos mapas do
RADAMBRASIL, excluindo-as da legenda, em caso negativo, e mantendo
as, em caso positivo;

• ajuste dos delineamentos contidos em toda a área limítrofe entre os
mapas do IAC e os do RADAMBRASIL, a fim de permitir perfeita
justaposição entre eles;

• relacionar todas as unidades de mapeamento em ordem alfabética em
relação às classes de nível categórico mais alto e em ordem crescente de
heterogeneidade iniciando pelas unidades de mapeamento compostas
por apenas um termo (unidade de mapeamento simples);

• verificação de possível ocorrência de duplicação entre todas as unidades
de mapeamento relacionadas nas legendas acima. Nas associações,
ordenar o segundo termo em ordem alfabética;

• relacionar todas as legendas com as classes do Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos, recentemente publicado. (EMBRAPA, 1998)

8



fê .3. et aI. Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: ...

o
s
a
s

3. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS CLASSES DE SOLOS
DAS LEGE NDAS DOS MAPAS-BASE E AS DO ATUAL
SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS

e
s

' 0

e

s
a

evido ao fato de contar-se, atualmente com o novo Sistema
o e

O

o de Classificação de Solos (SBSC), EMBRAPA (1998), foi feita a
dência entre as legendas constantes dos mapas-base utilizados

asses deste Sistema, o que exigiu alguns procedimentos especiais
s a seguir.

. terna Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1998) utiliza
a ributos diagnósticos em vários níveis categóricos, os quais não

_ .;:; registrados nas legendas dos mapas-base utilizados na elaboração
a a Pedológico. Por exemplo, osALlSSOlOS (ordem) são definidos

ce e Sistema, entre outros critérios, por apresentarem A1
3

+ igualou
erio a 4 cmol /kg e que aumenta em profundidade. O correto

c •
a amento dos Podzólicos Bruno Acinzentados Alicos registrados

s dos mapas-base, naquela classe, exigiria informações sobre o
eAI

3
+, não disponíveis naqueles levantamentos pedológicos. Como

'"'v ''' ....... plo, para o 2. 0 nível categórico (subordem), podem-se citar as
ências entre os subjetivos crité rios anteriormente empregados na

.0 ção de latossolos neste nível e o preciso critério de cor proposto
ce SBCS. Finalmente, como exemplo válido para o terceiro nível
ca:e órico (grande grupo) pode-se mencionar que o SBCS discrimina os
::::l OSSOlOS PÉTRICOS Concrecionários pela presença de 50% ou

e petroplintita dentro de 40 cm da superfície do solo , dado também
' ~e is ente naqueles levantamentos. Para esses casos, foram feitas
o =e ê cias a partir de informações cont idas nos boletins técnicos, ou
SO lesmente não se registraram as classes correspondentes aos 2.0 ou

o · íveis categóricos por absoluta insuficiência de dados. Além disso,
siderou-se como equivalente, o conceito de A húmico empregado na

e ecução dos mapas-base utilizados e o proposto pelo SBCS;

alor de saturação por bases de 50%, anteriormente admitido no
ceito de A chernozêmico, passou a ser de 65% no novo sistema de

ssificação. Nesse caso , também por impossibilidade de se poder realizar
correlação precisa entre os A chernozêmicos assinalados nos mapas

- ase e o preconizado na classificação atual, con siderou-se que tal
izonte assinalado naqueles mapas corresponde ao A chernozêmico

o atual sistema de classificação;
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• No atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, os anteriormente
denominados Álicos e Distróficos, assim como os solos Oligotróficos
segundo Camargo et aI. (1989), são agrupados sob a denominação de
Distróficos;

• O conceito de solo Eutrófico x Distrófico (em fase de teste) empregado
na discriminação de NEOSSOLOS ARENOQUARTZOSOS no Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos, baseia-se em valores de pH em água
e de soma de bases, diferente portanto daquele utilizado nas anteriormente
denominadas Areias Quartzosas. Apesar de não se dispor de dados
analíticos sobre esses solos, em alguns dos levantamentos pedológicos
utilizados na elaboração do Mapa Pedológico, admitiu-se, ante os
conhecimentos disponíveis, que todos os NEOSSOLOS
QUARTZARÊNICOS registrados neste mapa são distróficos;

• O conceito de ORGANOSSOLO naquele sistema diverge dos
anteriormente denominados Solos Orgânicos. Em vista de os
levantamentos efetuados na execução do Mapa Pedológico não
fornecerem, à exceção dos Solos Orgânicos Tiomórficos, informações
que permitissem distinguir, no segundo nível categórico os
ORGANOSSOLOS, admitiu-se corresponder aos ORGANOSSOLOS
MÉSICOS e HÁPLlCOS os Solos Orgânicos dos mapas-base utilizados;

• O conceito de argila de atividade alta (Ta) e baixa (Tb) usado nos
levantamentos de solos no Brasil referiam-se à capacidade de troca (CTC)
da fração argila após desconto da CTC devido à matéria orgânica, sendo
o valor igualou superior a 24 cmol Ikg o diferencial entre ambas atividades.

c
O SBCS, no conceito de atividade da fração argila, considera a participação
da matéria orgânica passando aquele valor para 27 cmol Ikg de argila.

c
Neste trabalho, ambos os conceitos foram considerados equivalentes;

• No SBCS os ESPODOSSOLOS são discriminados no segundo nível
em FERROCÁRBICOS e CÁRBICOS dependendo da ocorrência de
horizonte Bh, Bhs e Bs. Os anteriormente denominados Podzóis
Hidromórficos são discriminados, no SBCS, no 3.° nível como
ESPODOSSOLOS FERROCÁRBICOS Hidromórficos ou
ESPODOSSOLOS CÁRBICOS Hidromórficos. Segundo o conhecimento
que se tem da ocorrência dos ESPODOSSOLOS, no Estado de São Paulo,
os FERROCÁRBICOS são amplamente pr edominantes. Assim,
considerou-se pertencentes à essa subordem tanto os Podzóis como os
Podzóis Hidromórficos registrados nos mapas-base utilizados;

• O termo impreciso Solos de Mangue, empregado em um dos mapas-

10
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4. o MAPA

e representa o conjunto de solos encontrados naquele ambiente
o ~':''''e o se relaciona com várias classes (grandes-grupos de

a SSOLOS e/ou GLEISSOLOS) do Sistema Brasileiro de
- _0- ção de Solos. Na ausência de dados que possibilitassem uma

-ce - cação mais exata, e para evitar uma legenda muito extensa, o termo
angue foi mantido;

• - '"' ~ ...e do s NITOSSOLOS no SBCS apresenta duas subordens
"'-~........-na as pela cor, sendo os NITOSSOLOS VERMELHOS aqueles
~a ' 2.5 YR ou mais vermelho e NITOSSOLOS HÁPLlCOS os outros.

la das anteriormente denominadas Terras Roxas Estruturadas
e· s:~ tes no Estado de São Paulo relacionam-se com os primeiros,

os documentos utilizados na execução do Mapa Pedológico há
e presença de Terras Roxas Estruturadas com matiz ligeiramente
elado, 3-3,5 YR. Devido à impossibilidade de se delimitar tais
trabalho adicional de campo, considerou-se NITOSSOLOS

OS todas as Terras Roxas Estruturadas constantes daqueles

O mapa de solos constitui-se de 387 unidades de mapeamento
re esent adas por unidades de mapeamento simples (uma classe de

), por associação de duas ou mais classes e/ou por grupamentos

CS considera que todos os ARGISSOLOS arerucos ou
eseessoarênicos apresentam mudança textural abrupta sendo, portanto

â cia qualificar tais solos como abrúpticos. Os atributos mudança
ra abru pta e caráter arênico ou espessoarênico são empregados

- gnósticos, neste sistema, no quarto nível categórico (subgrupo).
aç ões contidas nos mapas-base utilizados não permitem

o o ar se os solos com A + E arenoso e espesso são arênicos ou
esoessoarênlcos, porém as informações contidas nos boletins respectivos,

a uivos do Centro de Solos e Recursos Agroambientais e na
o ........",..o;"::;-.ncia dos autores, permitiram considerar o caráter arênico como

ame nte predominante. Assim, os anteriormente denominados
. icos Vermelho-Amarelos ou Vermelho-Escuros Tb , abrúpticos, com

- :: .zonte A + E arenoso e espesso foram considerados como
SSOLOS VERMELHO-AMARELOS ou VERMELHOS arênicos.
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indiferenciados de solos pertencentes a 13 classes de 1.° nível taxonâmico
(Ordem) e a 23 classes do 2.° nível taxonâmico (Subordem), além da
classe SOLOS DE MANGUE (Quadro 1) e de um tipo de terreno
representado por AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

Os solos assinalados nas unidades cartográficas (delineamentos)
figuram conforme importância decrescente de extensão.

Dez cores distintas identificam as dez classes de primeiro nível
categórico, constituintes das unidades de mapeamento simples, ou do
primeiro termo das associações, enquanto os símbolos em maiúsculas
identificam as classes no segundo nível categórico. As cores seguem a
padronização estabelecida pela EMBRAPA (1998) para as classes de
primeiro nível categórico conforme o sistema Pantoné Process Euroscale.
As várias unidades de mapeamento relacionadas às classes de 2.° nível
categórico são identificadas por algarismo arábico colocado após as letras
maiúsculas. Assim, identifica-se cada delineamento no mapa pela cor,
por um conjunto de duas ou três letras maiúsculas, seguidas de algarismo
arábico, com igual simbologia na respectiva legenda.

Por questões metodológicas, as associações constituem os
delineamentos mais comuns do Mapa Pedológico .

Três classes texturais são assinaladas na legenda:

• Textura arenosa: compreende as classes texturais areia e areia franca;

• Textura média: compreende as classes texturais ou parte delas tendo
menos de 35% de argila e mais de 15% de areia, excluídas as classes
areia e areia franca;

• Texturaargilosa: compreende as classes texturais argilosa e muito argilosa
que têm mais de 35% de argila.

A figura 2 apresenta o diagrama de rep artição de classes
generalizadas de textura empregadas na legenda. A textura siltosa não
foi registrada e a arenosa engloba as classes areia e areia franca.
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Quadro 1 Classes de Solos, símbolos constantes do Mapa Pedológico (Oliveira et alo, 1999) e
número de unidades de mapeamento tendo a referida classe como único componente
(unidade de mapeamento simples) ou como termo principal de associação.

Classes de Solo Símbol o
Unidades de
Mapeamento

ARGISSO LOS P 126
A. VERMELHOS PV 10
A. VERMELHO-AMARELOS PVA 116

CAMBISSOLOS C 33
C. HÁPLlCOS CX 31
C. HÚMICOS CH 2

CHERNOSSOLOS M .. 2
C.ARGILÚVICOS MT 2

ESPODOSSOLOS E.............. 2
E. FERROCÁRBICOS ES 2

GLEISSOLOS G .. 18
G. HÁPLlCOS GX . 15
G. MELÂNICOS GM 1
G. SÁLlCOS GZ 2

LATOSSOLOS L 153
L. AMARELOS LA 10
L. BRUNOS LB 3
L. VERMELHOS LV............................ 79
L. VERMELHO-AMARELOS LVA 61

NEOSSOLOS R....................... ... 40
N. QUARTZARÊNICOS RQ 11
N. FLÚVICOS RU 3
N. L1TÓLlCOS RL 26

NITOSSOLOS N 7
N. VERMELHOS NV ........................... 7

PLANOSSOLOS S 3
P. HÁPLlCOS SX 3

ORGANOSSOLOS O 4
O. MÉSICOS OU HÁPLlCOS OY ........................... 2
O. TIOMÓRFICOS OJ 2

Número total de unidades de mapeamento 387
ALISSOLOS * 4

A. CRÓMICOS * 4
LUVISSOLOS * 3

L. CRÓMICOS * 3
PLlNTOSSOLOS * 3
SOLOS DE MANGUE * 1

* Solos que ocorrem apenas como membro subordinado em associações ou em
complexos.
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os apresentam, além das frações granulométr icas contidas
i âmetro < 2 mm), apreciável quantid ade de cascalhos (2 

s (2 - 20 cm) e rnatac ões (20 - 100 cm). Presença de
centagem entre 8 e 15%, recebeu a denominação "com

e 15 e 50%, "cascalhento", colocadas após a denominação
aI.A condição de "muito cascalhento", > 50% de cascalho,

ada.

:: nidades de mapeamento apresentaram solos identificados
- - se edregosa" e, em algumas delas, tais fases foram

~- as em fase pedregosa I ou 111. Na fase pedregosa I, o solo
a s e/ou matacões ao longo de todo o perfilou nos horizontes

-.:-~-O.::- e a é à profundidade maior que 40 cm, enquanto na fase de
ca e 111 , o solo contém calhaus e/ou matacões, a parti r da

e e 40 cm.

os pertencentes a cada unidade de mapeamento estão
-~·n<::. por tipos de relevo, cujas definições são apresentadas a

PA, 1998):

erfície de topografia esbatida ou horizontal, onde os
os são muito pequenos, com declividades variáveis de Oa

~ a Pedológico identificou-se também o relevo de várzea que
~_·--.,::.,;:o-r~e aos terrenos situados em planície aluvial ;

_ o du lado: superfície de topografia pouco movimentada ,
r conjunto de colinas ou outeiros (elevações de altitudes

a é 50 m e de 50 a 100 m), apresentando declives suaves,
e 3-8%;

:::;~c';.:::ado : superfície de topografia pouco movimentada, constituída por
- - ---"'e co linas ou outeiros apresentando declives moderados,

e 8 a 20%;

dulado: superfície de topografia movim entada, formada por
:. rros (elevações de 50 a 100 m e de 100 a 200 m de altitudes

~ e aramente colinas com decl ives fortes, variando de 20 a 45%;

!l::mtanhoso: superfície de topografia vigorosa, com predomínio de
- entadas, usualmente constituídas por morros, montanhas,

ontanhosos e alinhamentos montanhosos, apresentando
entos relativamente grandes e declives fortes ou muito fortes ,

e 45 a 75%;

999) e
ente
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• Escarpado: áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo
superfícies muito íngremes, usualmente com declives ultrapassando 75%.

O quadro 2 apresenta a relação entre as classes de solos do 2.°
nível categórico assinaladas no Mapa Pedológico e as classes constantes
do Levantamento de Reconhecimento de Solos do Estado de São Paulo
(Brasil, 1960) .

Em conseqüência da diversidade de mapas-base utilizados, a
confiabilidade de representação temática do Mapa Pedológ ico é,
conseqüentemente, heterogênea quanto à composição e precisão de
limites.

Abreviações contidas na legenda:

text. = textura

reI. = relevo

Ta = argila de atividade alta (CTC "" 27cmol /kg argila)
c

Tb = argila de atividade baixa (CTC < 27 cmol /kg argila)
c
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Solos Hidromórficos (Gleis Pouco Húmicos).
Solos Hidromórficos (Gleis Húmicos).
Não assinalados.

Podzó is.
Podz óis Hidromórficos.

Mapa Pedo lógico do Estado de São Paulo: ...

Parte dos Solos Podzolizados com cascalho, parte dos Solos
Podzolizados de Lins e Marília variação Lins e parte dos variação Marília.
Podzólicos Vermelho-Amarelos Orto , parte dos Podzólicos Vermelho
Amarelos com casca lhos, parte dos Solos Podzolizados de Lins e Marília
variação Lins e dos variação Marília, parte dos Podzólicos Vermelho
Amare los variação Piracicaba, parte dos Podzólicos Vermelho-Amarelos
variação Laras; Podzólicos Vermelho-Amarelos "intergrade" para
Latosso los Verme lho-Amarelos.
Parte dos Solos de Campos do Jordão, parte dos Solos Aluviais .

Mapa de Reconhecimento

Parte dos Latossolos Verme lho-Amare los "intergrades" para Podzó licos
Vermelho-Amarelos.
Latossolos Verme lho-Escuros, Latosso los Roxos .
Parte dos Latossolos Vermelho-Amarelos, parte dos Latossolos
Vermelho-Amarelos "intergrades" para Podzó licos Vermelho-Amarelos;
Latossolos Vermelho-Amarelos Húmicos.

cos

u-pw.F.KELOS

âo entre as classes de solos do 2.° nível categórico ass inaladas no Mapa
:>e<OOlIél' l(] ico (O liv eira et aI., 1999) e as classes do Levantamento de reconhecimento

s do Estado de São Paulo (Brasil, 1960)

- -

do
%.

2.0

tes
ulo

, a
é,
de

TerrasRoxas Estruturadas, parte dos Mediterrânicos Verrnelho-Amarelos.
Solos Orgânicos.
Não assinalados.
Não assinalados.

Não assinalados.
Não ass inalados .

Não assinalados.
Não assinalados .
Não assina lados .

Não ass inalados .
Parte dos Litossolos substrato aren ito calcário.

Parte dos Mediterrân icos Vermelho-Ama relos .

Parte dos Litossolos.

Parte dos Podzólicos Vermelho-Amarelos variação Laras; parte dos
Solos Podzolizados com cascalho.

e tipo de terreno que ocorrem apenas como componentes secundários de associações de solos

-00 assinalada no Mapa Pedológico.
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Para informações sobre definição das classes de solos ;
correspondência com as classes assinaladas no Levantamento de
reconhecimento de solos (Brasil, 1960) e nos mapas-base utilizados e
principais atributos e comportamento dos solos, reportar-se ao texto: Solos
do Estado de São Paulo. Descrição das classes registradas no mapa
pedológico (Oliveira, 1999).

18



= Mapa Pedológ ico do Estado de São Paulo : ...

: _=-."° IVEIRA, J.B. & PRADO, H. Levantamento pedológico
o Estado de São Paulo: Quadrícula de Brotas . Campinas

'NCPAlIA, 1982a. Mapa, escala 1:100.000.

- :- - _.=-.' OLIVEIRA, J.B. & PRADO, H. Levantamento pedológico
o Estado de São Paulo: Quadrícula de Jaú. Campinas,
PAlCPAl IAI , 1982b. Mapa, escala 1:100.000.

OAQUIM, A.C .; PRADO, H.; LEPSCH, I.F.; MENK, J.R.F;
- - - .: SOARES, M.R.C.; MENEZES, F.D. &NOGUEIRA, S.M. Carla

'detalhada do Estado de São Paulo: Quadrícula de Assis .
GE 1996. Mapa, escala 1:100.000

os;
de
se
los
pa

da Agricultura. Centro Nacional de Ensino e Pesquisas
issão de Solos. Levantamento de reconhecimento dos solos

_ São Paulo. Rio de Janeiro, Serviço Nacional de Pesqu isas
" 960. 634p. (SNPA, Boletim, 12)

s: de Minas e Energia. Secretaria Geral. Projeto RADAMBRASIL.
2 . Rio de JaneiroNitória. Geologia, geomorfologia, pedologia,

-:: ê 50 potencial da terra. Rio de Janeiro, 1983. 780p. (Levantamento
_ - a urais, 32)

KLAMT, E. & KAUFFMAN , J.H. Classificação de solos usada
o pedológico no Brasi l. Boletim Informativo da Sociedade

-e Ciência do Solo, Campinas, 12 (1) : 11-33, 1987

• o acionai de Pesquisa de Solos. (Rio de Janeiro, RJ)
ste a Brasileiro de Classificação de Solos.

- - - oa
ução de Informação; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 1999. 412p.

=.' SAKAI , E.; PRADO, H. & RIZZO, L.T.B. Levantamento de
- o de média intensidade dos solos da Região do Rio Ribeira de

E tedo de São Paulo. Campinas, Instituto Agronômico, 1998. Mapa,
-' - .000

-- --

_ " Carta pedológica do Estado de São Paulo: Moji-M irim. Rio de
- r &0 O Cruzeiro do Sul. 1992. Mapa, escala 1:100.000

-_ ==- - ~ ,B . Solos do Est ado de São Pau lo. Desc rição das Classes
o Mapa Pedológico. Campinas, Instituto Agronômico,1999.

'9 í co, 45)

" ENK, J.R.F. & ROTTA. Levantamento pedológico semidetalhado
e São Paulo: Quadr ícula de Campinas. Rio de Janeiro, IBGE,

19



-
Ol iveira, J.B. et aI. Mapa Pedológ ico do Estado de São Paulo: ...

1979. 169p.

OLIVEIRA, J.B.; BARBIERI, J.L.; ROTTA, C.L. &TREM OCOLDI, W. Levantamento
pedológico semidetalhado do Estado de São Paulo: Quadr ícula de Ara ras.
Campinas, Instituto Agronômico, 1982a. 180p. Mapa , escala 1:100.000 (Boletim
Técnico, 72)

OLIVEIRA, J.B. ; PRAD O, H. & ALMEIDA, C.L.F. Levantamento pedológico
semidetalhado do Estado de São Paulo: Quadrícula de Descalvado. Rio de
Janeiro, Aerofoto Cruzeiro do Sul, 1982b. Mapa, escala 1:100.000

OLIVEIRA, J.B. &PRADO, H. Levantamento pedológico semidetalhado do Estado
de São Paulo: Quadrícula de Ribeirão Preto . Campinas, Convênio EMBRAPAI
SAAlIA, 1983 . Mapa, escala 1:100.000

OLIVEIRA, J.B.; PRADO, H. BEJAR, O.I.G .; OLIVEIRA, E.R.; LONGOBARDI, R.C.
&ASSIS, E. A. Carta pedológica semidetalhado do Estado de São Paulo: Folha
de Piracicaba. São Paulo, Secretaria da Agr icultura/CPC/IA; Secretaria de
Economia e Planejamento/CAR/IGC. 1987 . Mapa, escala 1:100.000

OLIVEIRA, J. B. & PRADO. Carta pedológica semidetalhada do Estado de São
Paulo: Folha de Guaíra . Camp inas, Plano Cartográfico do Estado de São Paulo.
IAC/IGC, 1991 . Mapa, escala 1: 100.000

OLIVEIRA, J.B. , JACOMINE, P.K.T. & CAMARGO, M.N. Classes Gerais de Solos
do Brasil: Guia auxiliar pra seu reconhecimento. 2ed. Jaboticabal, FUNE P,
1992.201p.

OLIVEIRA, J.B.; CAMARGO, M.N.; ROSSI, M. & CALDERANO FILHO, B. Mapa
Pedológico do Estado de São Paulo. Campinas, EMBRAPAlIAC, 1999 . Mapa,
escala 1:500.000

OVERDAL, A.C. , BALDWING, M. & VESSEL, A.J. Soil Classification and Soil
Maps: Comp iled Maps . Soil Science, Baltimore, (67): 177-181, 1949.

PRADO, H. OLIVEIRA, J.B. & ALMEIDA, C.L.F. Levantamento pedológico
semidetalhado do Estado de São Paulo: Quadrícula de São Carlos. Campinas,
EMBRAPAlCPAlIA, 1981. Mapa, escala 1:100.000

ROSS, J.L. S. & MOROZ, I.C. Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo.
São Paulo. Laboratório de Geomorfologia, Departamento de Geografia-FFLCH
USP/Laboratório de Cartografia Geotécnica-Geologia Aplicada-IPT/FAPESP
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo. 1997

ROSSI, M. & MATTOS, I.F. A. O ecossistema mangue: uma análise dos solos e
da vegetação no Estado de São Paulo. Revista do Instituto Florestal, São
Paulo, 4(3): 930-936. 1992. (Edição especial)

20



o: ...

nto
raso
tim

ico
de

ado
PN

~.c .

lha
de

São
ulo.

los
EP,

apa
pa,

Soíl

ico
as,

se
ão

Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: .. .

EGENDA EXPANDIDA

a entre parêntesis indica o símbolo da classe no 10

em), a segunda e terceira representam o símbolo da
bordem). Em itálico, a denominação anterior dada

SSOLOS (P)
zólicos Vermelho-Escuros Tb, Podzólicos
elho-Amare/os Tb

......",UI.SSOLOS VERMELHOS (PV)

zólicos Vermelho-Escuros Tb

o s + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELO S
s ambos A moderado text. arenosa/médi a e média

- s c: e ond ulado.

=_° • ocos + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARE LOS
=_.~.:, - s ambos abrúpticos A moderado text. arenosa/média
-: - a e ondulado e ondulado.

= o. ' cos A chernozêmico reI. ondulado e forte ondu lado +
SOLOS VERMELHOS Distróficos A mod erado reI.

:-:_ a o ambos text. argilosa.

~ .or · cos A moderado text. arenosa/média e média reI.
: - '" ondulado.

: o. ' cos abrúpti cos text. média/argi losa reI. ondulado +
SOLOS VERMELHOS Distróficos text. argilosa reI.

e ond ulado ambos A moderado.

- o. ' ocos + AR GISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
: ·-r · ICOS ambos abrú pticos ou não , A moderado text.
:: - sa/média e média/argilosa re I. suave ondu lado e

a o.

° CO S + NITOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos
;:;- s rel. ondul ado + NEOSSOLOS L1 TÓLlCOS Distróficos
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reI. ondulado e forte ondulado todos A moderado text.
argilosa.

PV8 Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHOS
e VERMELHO-AMARELOS reI. ondulado e suave ondulado.

PV9 (Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHOS
text. argilosa e ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
abrúpt icos A mod erado text. arenosa/argilosa e média/
argilosa) + CHERNOSSOLOS ARGILÚVICOS +
NEOSSOLOS LITÓLlCOS Eutróficos A moderado ou
chern ozêmico e Distróficos A moderado ou proeminente todos
reI. suave ondulado e ondulado.

PV10 (Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHOS
text. argilosa e argilosa com ou sem cascalhos reI. suave
ondulado) + NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos A
moderado e chernozêmico e Distróficos A moderado +
grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS abrúpticos A moderado text. arenosa/argilosa e
média/argilosa todos reI. ondulado.

ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS (PVA)

Podzólicos Vermelho-Amarelos

PVA1 Eutróficos abrúpticos A moderado text. arenosa/média reI.
suave ondulado e ondulado.

PVA2 Eutróficos abrúpticos ou não, A moderado text. arenosa/média
e média reI. suave ondulado e ondulado.

PVA3 Eutróficos text. arenosa/média e média reI. suave ondulado
+ ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Eutróficos
abrúpti cos text. arenosa/média reI. suave ondulado e
ondulado ambos A moderado.

PVA4 Eutróficos abrúpticos text. arenosa/média reI. suave ondulado
e ondulado + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Eutróficos text. arenosa/média e média reI. suave ondulado
ambos A moderado.

PVA5 Eutróficos text. arenosa/média reI. ondulado e suave
ondulado + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
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~ s + ARGISSOLOS VERMELHOS Eutróficos ambos
erado text. média /argilosa e argilosa reI. forte ondulado
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PVA19 Distróficos A moderado text. média/argilosa e argilosa rei. forte
ondulado.

PVA20 Distróficos A moderado text. média/argilosa reI. ondulado e
suave ondulado.

PVA21 Distróficos A moderado text. argilosa cascalhenta/argilosa
fase não rochosa reI. forte ondulado e ondulado.

PVA22 Distróficos A moderado text. argilosa e média cascalhenta/
argilosa cascalhenta fase rochosa reI. forte ondulado e
montanhoso.

PVA23 Distróficos A moderado text. média/argilosa e argilosa
cascalhenta fase não rochosa e rochosa reI. montanhoso e
forte ondulado.

PVA24 Distróficos A moderado text. média/argilosa e argilosa reI. forte
ondulado e montanhoso.

PVA25 Distróficos A moderado text. média/argilosa e argilosa fase
não rochosa e rochosa reI. forte ondulado e ondulado.

PVA26 Distróficos A moderado e proem inente text. média/argilosa e
argilosa reI. forte ondulado e montanhoso.

PVA27 Distróficos abrúpticos A moderado text. arenosa/média reI.
ondulado.

PVA28 Distróficos abrúpticos A moderado text. arenosa/média e
média/argilosa reI. forte ondulado e ondu lado.

PVA29 Distróficos arênicos A moderado text. arenosa/média reI.
ondulado.

PVA30 Distróficos arênicos A moderado text. arenosa/média
profundos e pouco profundos reI. suave ondulado e ondulado.

PVA31 Distróficos abrúpticos ou não, A moderado text. média/
argilosa e argilosa reI. ondulado.

PVA32 Distróficos abrúpticos ou não, A moderado text. argilosa e
média/argilosa reI. ondulado.

PVA33 Distróficos abrúpticos ou não, A moderado text. média/
argilosa reI. montanhoso e forte ondulado.

PVA34 Distróficos abrúpticos ou não, A moderado text. arenosa/
média reI. ondulado e forte ondulado.

PVA35 Distróficos abrúpticos ou não, A moderado text. arenosa/
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forte ar e asa/ argilosa ou média reI. on dulado e forte

~ s A moderado text. média cascalhenta/argilosa
a fase pedregosa e rochosa reI. forte ondulado +
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não pedregosa e pedregosa reI. forte ondulado e ondulado
ambos A moderado.

PVA47 Distróficos abrúpticos A moderado e proeminente text. méd ia/
argilosa com cascalhos + CAMB ISSOLOS HÃPLlCOS
Distróficos e Eutróficos A moderado texto argilosa com
cascalhos e média reI. forte ondulado e ondulado.

PVA48 Distróficos abrúpticos ou não, A moderado text. média/
argilosa + CAMBISSOLOS HÃPLlCOS Tb Eutróficos e
Distróficos A chernozêmico e proeminente text. média ambos
reI. montanhoso.

PVA49 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos ambos A moderado text. argilosa reI. forte
ondulado.

PVA50 Distróficos text. arg ilosa e média/argilosa + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos text. argilosa ambos A
moderado reI. ondulado.

PVA51 Distróficos text. média/argilosa + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos text. argilosa ambos A moderado reI.
suave ondulado.

PVA52 Distróficos text. média/argilosa + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos tex t. arg ilosa ambos A moderado reI.
suave ondulado e ondulado.

PVA53 Distróficos text. arenosa/média + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos text. média ambos A
moderado reI. suave ondulado.

PVA54 Distróficos text. arenosa/média reI. forte ondulado e ondulado
+ LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos text.
média reI. ondul ado e suave ondu lado ambos A moderado.

PVA55 Distróficos text. argilosa e méd ia/argilosa fase não rochosa
e rochosa reI. forte ondulado + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos text. argilosa reI. forte ondulado e
montanhoso ambos A moderado .

PVA56 Distróficos text. méd ia e média/argilosa reI. ondulado e suave
ondulado + LATOSSOLOS VER MELHO-AMARELOS
Distróficos text. média reI. su ave ondulado ambos A
moderado.

PVA57 Distróficos text. argilosa + LATOSSOLOS VERMELHOS
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ext. argilosa ambos A moderado reI. ondulado e
- ado. .

s ext. média + ARGISSOLOS VERMELHO
S Distróficos abrúpticos text. arenosa/média e
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e on du lado + ARGISSOLOS VERMELHO 
S Distróficos text. arenosa/méd ia e méd ia reI.
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PVA68 Distróficos + ARGISSOLOS VERMELHOS Distróficos ambos
A moderado texto argilosa e média/argilosa reI. ondulado e
suave ondulado.

PVA69 Distróficos abrúpticos ou não, texto arenosa/média reI.
ondulado e forte ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS
Distróficos text. média reI. forte ondulado ambos A moderado.

PVA70 Distróficos texto argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS +
LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS ambos Distróficos
text. argilosa todos A moderado reI. montanhoso.

PVA71 Distróficos text. arenosa/média reI. ondulado + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos texto média reI. suave
ondulado + NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e
Distroférricos text. argilosa reI. ondulado todos A moderado.

PVA72 Distróficos + LUVISSOLOS CRÔMICOS Órticos ambos
abrúpticos ou não, text. média/argilosa e argilosa reI. suave
ondulado e ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Eutróficos
e Distróficos text. média e argilosa reI. ondulado e forte
ondulado todos A moderado.

PVA73 Distróficos text. argilosa + ARGISSOLOS VERMELHOS text.
média/argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb text. argilosa
ambos Distróficos todos A moderado.

PVA74 Distróficos + ARGISSOLOS VERMELHOS Distróficos text.
média/argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS text. média e
argilosa ambos Distróficos todos A moderado fase não
rochosa e rochosa reI. montanhoso e forte ondulado.

PVA75 Distróficos text. argilosa + ARGISSOLOS VERMELHOS
Distróficos text. média /argilosa + ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos latossólicos text. argilosa reI. forte
ondulado todos A moderado.

PVA76 Distróficos abrúpticos ou não, arênicos ou não, A moderado
texto arenosa/média reI. suave ondulado e ondulado +
NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos A moderado e
proeminente text. indiscriminada reI. ondulado.

PVA77 Distróficos abrúpticos texto arenosa/média + NEOSSOLOS
L1TÓLlCOS Eutróficos A moderado e chernozêmico +
NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos A
moderado ambos text. argilosa todos reI. ondulado.

PVA78 Distróficos A moderado text. argilosa e média/argilosa reI.
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EOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos A moderado
-~ . ente text. argilosa reI. ondulado e forte ondulado +

OLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos A moderado text.
::: = --a el. ondulado.

s abrúpticos ou não , text. arenosa/média reI. suave
+ NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos text. média

- :~-e ondulado ambos A moderado + AFLORAMENTOS
AS reI. escarpado.

- s rasos e pouco profundos A moderado text. argilosa
:: ~e: a argilosa reI. ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS
- ~ ~~ e ado e proeminente text. argilosa reI. ondulado e forte

- a 0 + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb A moderado text.
reI. ondulado ambos Distróficos.

- cos abrúpticos arênicos A moderado text. arenosa /
.=.- a el. ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Eutróficos

erado e chernozêmico re I. forte ondulado +
-_=SSOL OS HÁPLlCOS e MELÂNICOS reI. de várzea .

: s e-c icos tex t. média/argilosa + NITOSSO LOS
ELHOS Eutroférricos text. argilosa ambos reI. ondulado

:::OSSOLOS L1TÓLlCOS Eutróficos e Distróficos text.
"minada rei forte ondulado todos A moderado.

: -"~ . lCOS abrúpticos text. média/argilosa + NEOSSOLOS
_ - _ICOS Eutróf icos text. argilosa ambos reI. ondulado +

- - SSOLOS VERMELHOS Distróficos text. argilosa reI.
: - e ondulado + NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos
:: _ st oférricos text. argilosa reI. ondulado todos A moderado.

: str óflcos text. média e média/argilosa + ARG ISSOLOS
:: ELHO-AMAR ELOS Distróficos abrúpticos text.

::: ~~ sa/m édia e média/argilosa ambos A moderado reI.
: - : ado e suave ondulado + NITOSSOLOS VERMELHOS
:: ... - ~ érricos A moderado ou chernozêmico text. argilosa reI.
:_-e ondulado + LATOSSOLOS VERMELHOS Distrofé rricos
- ~ derado text. argilosa reI. suave ondu lado.
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ondulado.

PVA88 Distróficos latossólicos text. argilosa reI. forte ondulado +
LATOSSOLOS AMARELOS Distróficos reI. suave ondulado
ambos A moderado.

PVA89 Distróficos latossólicos text. argilosa rel, forte ondulado +
CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos + CAMBISSOLOS
HÁPLlCOS Tb Distróficos latossólicos ambos text. argilosa
ou argilosa com cascalhos reI. montanhoso todos A
moderado.

PVA90 Distróficos latossólicos text. argilosa reI. forte ondulado +
CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos + CAMBISSOLOS
HÁPLlCOS Tb Distróficos latossólicos ambos text. argilosa
ou argilosa com cascalhos reI. montanhoso + LATOSSOLOS
AMARELOS Distróficos text. argilosa reI. suave ondulado
todos A moderado.

PVA91 Distróficos latossólicos reI. forte ondulado + LATOSSOLOS
AMARELOS Distróficos reI. suave ondulado + LATOSSOLOS
AMARELOS Distróficos + LATOSSOLOS BRUNOS
Distróficos ambos reI. ondulado todos A moderado text.
argilosa.

PVA92 Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS sem e com cascalhos reI. suave ondulado e
ondulado.

PVA93 (Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS sem e com cascalhos reI. suave ondulado e
ondulado) + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos A
moderado text. argilosa reI. suave ondulado.

PVA94 (Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS arênicos A moderado text. arenosa/média) +
NEOSSOLOS LITÓLICOS Eutróficos A moderado e
chernozêmico ambos reI. ondulado.

PVA95 (Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS) + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos A moderado text. argilosa com cascalhos A húmico
text. média e argilosa + ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos latossólicos text. argilosa todos reI.
suave ondulado.

PVA96 (Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO-
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ARELOS arênicos A moderado text. arenosa/média) +
EOSSOLOS LIT6L1COS Eutróficos A moderado e

,.. ernozêmico ambos reI. ondulado + NEOSSOLOS
ARTZARÊNICOS 6rticos distróficos A moderado reI.

s ave ondulado.

upamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
ARELOS arênicos A moderado text. arenosa/média e
GISSOLOS VERMELHOS text. argilosa) + LATOSSOLOS

ERMELHOS Distróficos A moderado text. argilosa todos reI.
s ave ondulado + NEOSSOLOS L1T6L1COS Eutróficos A

oderado e chernozêmico e Distróficos A moderado reI.
dulado.

Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
ARELOS arênicos A moderado text. arenosa/média reI.

suave ondulado e ondulado) + NEOSSOLOS L1T6L1COS
E tróficos A moderado e chernozêmico reI. ondulado +

EOSSOLOS QUARTZARÊNICOS Órticos eutróficos A
oderado reI. suave ondulado.

Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
MARELOS abrúpticos A moderado text. arenosa/argilosa e
éd ia/argilosa reI. ondulado e suave ondulado e
EOSSOLOS L1TÓLlCOS cascalhentos reI. ondulado) +
EOSSOLOS LIT ÓLl COS Eutróficos A moderado e

chernozêmico e Distróficos A moderado reI. ondulado.

(Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO-
MARELOS arênicos ou não, pouco profundos ou não) +
L1 SS0 LOS CRÔMICOS Argilúvicos ambos abrúpticos text.

arenosa/argilosa, média/argilosa e arenosa/média todos A
oderado reI. ondulado

Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
MARELOS arênicos ou não , A moderado text. arenosa/
éd ia profundos ou pouco profundos reI. ondulado) +
EOSSOLOS L1TÓLICOS Eutróficos A moderado e

chernozêmico e Distróficos A moderado ambos text. méd ia
odos reI. ondulado.

(Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO-

ado +
ulado

LHO-
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AMARELOS abrúpticos text. arenosa/argilosa e méd ia/
arg ilosa reI. suave ondulado e ondulado) + LUVISSOLOS
CRÔMICOS Pálicos planossólicos text. média/argi losa reI.
ondulado + NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos text.
argilosa reI. ondulado e suave ondulado todos A moderado.

PVA103 (Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS abrúpticos ou não, text. arenosa/a rgilosa e
média/argilosa) + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos tex t. média e arenosa/média todos reI. ondulado
+ LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos text. argilosa
reI. suave ondulado todos A moderado.

PVA104 (Grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS arênicos A moderado text. arenosa/méd ia ,
arenosa/argilosa e média/argilosa profundos e pouco
profundos) + NEOSSOLOS LITÓ LICOS Eu tróficos A
moderado e chernozêmico todos reI. ondulado e sua ve
ondulado.

PVA105 Eutróficos e Distróficos A moderado text. média reI. suave
ondulado.

PVA106 Eutróficos e Distróficos text. arenosa/média + LUVISSOLOS
CRÔMICOS Pálicos e ALlSSOLOS CRÔMICOS Argilúvicos
ambos arên icos todos A moderado text. arenosa/média e
média/argilosa

PVA107 Eutróficos e Distróficos arênicos reI. ondulado text. arenosa/
média e média/argilosa reI. ondulado + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS text. média reI. suave ondu lado
ambos A moderado.

PVA108 Eutróficos e Distróficos arênicos A moderado text. arenosa/
média e média/argilosa + NEOSSOLOS L1TÓ Ll COS
Eutróficos A moderado e chernozêmico text. argilosa ambos
reI. ondulado.

PVA109 Eutróficos e Distróficos abrúpticos text. arenosa/méd ia e
méd ia/argilosa arênicos + NITOSSOLOS VERMELHOS
Eutroférricos latossólicos e Distroférr icos latossólicos text.
argilosa todos A moderado reI. ond ulado.

PVA110 Eutróficos e Distróficos arênicos A moderado text. arenosa/
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média e média/argilosa + LATOSSOLOS VERMELHOS
Eutroférricos e Distroférricos A moderado e chernozêmico
ext. argilosa ambos reI. suave ondulado + NEOSSOLOS
ITÓLl COS Eutróficos A moderado e chernozêmico text.

argilosa reI. forte ondulado.

Eutróficos e Distróficos arênicos text. média/argilosa e
arenosa/média + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos +
LATOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos ambos text.
argilosa todos A moderado reI. suave ondul ado.

2 Eut róficos e Distróficos text. arenosa/média e média +
LATOSSOLOS VERMELHOS + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS ambos Distróficos text. média e argilosa todos
A moderado reI. plano e suave ondulado.

3 Eutróficos e Distróficos arênicos A moderado text. arenosa/
média e média/argilosa reI. ondulado + NEOSSOLOS

ITÓLlCOS Eutróficos A moderado e chernozêmico text.
argilosa + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos A moderado
text. média ambos reI. ondulado e forte ondulado +
NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos
text. argilosa A moderado reI. suave ondulado e ondulado.

Dist róficos e Eutróficos ambos A moderado text. média/
argilosa e arg ilosa reI. forte ondulado e montanhoso.

S Distróficos e Eutróficos ambos A moderado text. argi losa
cascalhenta fase não rochosa e rochosa reI. ondulado e forte
ondulado.

6 Distróficos e Eutróficos ambos text. argilo sa e média/argilosa
reI. ondulado e forte ondulado + LATOSSOLOS VERMELHOS
Distróficos text. argilosa reI. suave ondulado e ondulado todos
A moderado .

suave

_LHO
édia,
ouco

cos A
suave

média/
aLaS
sa reI.
s text.
erado.

=LHO
asa e
ELOS
ulado
gilosa
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CAMBISSOLOS (C)
Cambissolos

CAMBISSOLOS HÃPLlCOS (CX)

Cambissolos

CX1 Distróficos A moderado text. argilosa reI. forte ondulado.

CX2 Distróficos A moderado text. argilosa fase não rochosa e
rochosa reI. forte ondulado e montanhoso.

CX3 Tb Distróficos A moderado text. argilosa e média reI.
montanhoso e escarpado.

CX4 Distróficos A proeminente e moderado + CAMBISSOLOS
HÚMICOS Distróficos ambos text. média e argilosa reI. forte
ondulado e montanhoso.

CX5 Distróficos A proeminente e moderado + CAMBISSOLOS
HÚMICOS Distróficos ambos text. média e argilosa fase não
rochosa e rochosa reI. montanhoso e escarpado.

CX6 Tb Distróficos + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos
latossólicos ambos A moderado text. argilosa e argilosa com
cascalhos reI. montanhoso.

CX7 Distróficos text. média e argilosa reI. montanhoso e forte
ondulado + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos text. argilosa reI. forte ondulado ambos A
proeminente e moderado.

CX8 Distróficos text. argilosa e média + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos text. argilosa ambos A
moderado e proeminente reI. forte ondulado.

CX9 Tb Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos ambos A moderado text. argilosa reI. forte
ondulado.
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sa e

LOS
. forte

LOS

.J ' róficos A moderado e proeminente reI. forte ondulado e
tanhoso + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS

'stróficos A moderado reI. forte ondulado ambos text.
i1osa.

's róficos text. argilosa e média fase não rochosa e rochosa
~ . montanhoso e escarpado + LATOSSOLOS VERMELHO
- ARELOS Distróficos text. argilosa reI. montanhoso e forte

dulado ambos A moderado e proeminente.

is t r óf icos text. média e argilosa + LATO SSOLOS
ERMELHO-AMARELOS Distróficos text. argilosa ambos A
oderado e proeminente reI. forte ondulado.

ist róf icos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMAR EL OS
istróficos concrecionários ambos A moderado e proeminente

·ext. argilosa reI. ondulado e forte ondulado.

- Dist róficos + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos Tb
a bos A moderado text. argilosa reI. montanhoso e
escarpado.

istróficos + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos ambos A
oderado e proeminente text. argilosa e média fase não

ochosa e rochosa reI. montanhoso e escarpado.

b Dist róf icos A moderado texto indiscriminada be m a
imperfeitamente drenados + grupamento indiscriminado de

EOSSOLOS FLÚVICOS e GLEISSOLOS HÁPLlCOS todos
el. de várzea.

b Distróficos + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos
latossólicos ambos text. argilosa e argilosa com cascalhos
el. forte ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos

text. média todos A moderado + AFLORAMENTOS DE
ROCHAS reI. escarpado.

Tb Distróficos + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb Dist róficos
latossólicos ambos text. argilosa ou argilosa com cascalhos
reI. montanhoso + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos Tb
ext. média com cascalhos reI. escarpado todos A moderado

+ AFLORAMENTOS DE ROCHAS reI. escarpado.

Distróficos text. argilosa e média reI. montanhoso e escarpado
+ LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos text.
argil osa re I. mon tanhoso ambos A moderado +
AFL ORAMENTOS DE ROCHAS.

Tb Distróficos text. argi losa + ARGISSOLOS VERMELHO
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AMARELOS Distróficos text. méd ia/arg ilosa e argilosa ambos
reI. forte ondulado e montanhoso + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS
Tb + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb ambos Distróficos reI.
escarpado todos A moderado.

CX21 Tb Distróficos text. argilosa + ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos ambos reI. forte ondulado e
montanhoso + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos latossólicos text. argilosa reI. ondulado todos A
moderado.

CX22 Tb Distróficos text. argilosa + ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos text. média/argilosa ou argilosa
ambos reI. forte ondulado ou montanhoso + CAMBISSOLOS
HÁPLlCOS Tb Distróficos latossólicos text. argilosa e argilosa
com cascalhos reI. montanhoso todos A moderado.

CX23 Distróficos reI. ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS
Distróficos reI. forte ondulado ambos text. média fase
pedregosa + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos text.
argilosa reI. suave ondulado todos A moderado.

CX24 Tb Distróficos text. argilosa + ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos text.média/arg ilosa ou argilosa ambos
reI. forte ondulado ou montanhoso + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos text. média/argilosa reI.
ondulado + CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb Distróficos
latossólicos text. argilosa reI. montanhoso todos A moderado.

CX25 Tb Distróficos text. argilosa + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS
Distróficos Tb ambos reI. montanhoso ou escarpado +
LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos pouco
profundos ou não, ambos text. argilosa reI. forte ondulado
todos A moderado.

CX26 Tb Distróficos + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Distróficos
latossólicos ambos A moderado text. argilosa e argilosa com
cascalhos + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Dist róficos text. média/argilosa todos reI. montanhoso +
ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS latossólicos text.
argilosa reI. forte ondulado todos A moderado.

CX27 Grupamento ind iscriminado de CAMBISSOLOS HÁPLlCOS
Tb Distróficos bem a imperfeitamente drenados reI. plano e
reI. de várzea + PLANOSSOLOS HÁPLlCOS Distróficos Ta
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_ ... e vá rz ea ambos A moderado + GLEISSOLOS
- _:::_ COS reI. de várzea + ARGISSOLOS VERMELHOS texto
=:: sa co m ou sem cascalhos reI. suave ondulado e

o.

iação complexa de CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb
: : - ~ ' icos te xto argilosa ou média + ARG ISSOLOS

-= ELHO-AMARELOS Distróficos tex to média/argilosa +
ISSOLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos latossólicos tex to

=:: sa todos A moderado reI. montanhoso.

iação complexa de CAMB ISSOLOS HÁPLlCOS Ta
-= .~ . cos A moderado texto argilosa + CHERNOSSOLOS
_:::~ ... ÚV ICOS Órticos texto argilosa + NEOSSOLOS
_ - _ COS Eutróficos Ta A moderado texto média e argilosa

ase rochosa reI. montanhoso ou escarpado.

iação complexa de CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb
: _ .~ . icos texto média ou argilosa + ARGISSO LOS

-= :::;> ELHO-AMARELOS Distróficos tex to média/argilosa +
ISSOLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos latossólicos tex to

=:: sa + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos Tb text.
-::.. a todos A moderado + AFLORAMENTOS DE ROCHAS
. - s el. montanhoso.

iação complexa de CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Ta
-= _ ' ~ ' ;cos A moderado + CHERNOSSOLOS ARGI LÚVICOS
-- ~ s ambos texto argilosa + NEOSSOLOS L1 TÓLlCOS
-= . ~ ' ICOS Ta A moderado texto média e argilosa todos reI.
- ,.... ·anh oso e escarpado.

BISSOLOS HÚMICOS (CH)

ambissolos

ICOS + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS A proeminente e
cerado ambos Distróficos texto argilosa e média reI.
.... ranhoso e escarpado.

- ssociação complexa de CAMBISSOLOS HÚMICOS texto
a~ . osa e média + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Húmicos text.
- ' " a ambos Distróficos fase rochosa reI. montanhoso e

ca pado + AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

37



Olive ira , J.B. et aI. Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: __.

CHERNOSSOLOS(M)
Brunizéns Avermelhados

CHERNOSSOLOS ARGILÚVICOS (MT)

MT Associação complexa de CHERNOSSOLOS ARGILÚVICOS
Órticos + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Ta Eutróficos text. média
ou argilosa ambos reI. montanhoso.
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ESPODOSSOLOS (E)
Podzó;s

ESPODOSSOLOS FERROCÁRBICOS (ES)
Podzôis

E51 árticos A proeminente e moderado texto arenosa +
NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS árticos distróficos A
moderado ambos reI. plano.

E52 Associação complexa de ESPODOSSOLOS
FERROCÁRBICOS árticos A moderado + ESPODOSSOLOS
FERROCÁRBICOS Hidromórficos hísticos ambos text.
arenosa + ORGANOSSOLOS endotiomórficos + SOLOS DE
MANGUE indiscriminados + GLEISSOLOS indiscriminados
todos reI. de várzea.
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GX1

GX2

GX3

GX4

GX5

GX6

GX7

GX8

GX9

GX10

GLEISSOLOS (G)
Gleis Húmicos, Gleis POUCO Húmicos,
Hidromórficos Cinzentos

GLEI SSOLOS HÃPLlCOS (GX)

Gleis Pouco Húmicos, Hidromórficos Cinzentos

HÁPLlCOS e MELÂNICOS reI. de várzea.

HÁPLlCOS e MELÂNICOS ambos Distrófi cos Tb text. argilosa
reI. de várzea.

HÁPLlCOS e MELÂNICOS ambos Distróficos text. média e
argilosa reI. de várzea.

HÁPLlCOS e MELÂNICOS + ORGANOSSOLOS reI. de
várzea.

HÁPLlCOS e MELÂNICOS + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS
Distróficos A moderado e proeminente text. indiscriminada
bem a imperfeitamente drenados todos reI. de várzea.

HÁPLICOS e MELÂNICOS + ORGANOSSOLOS +
CAMBISSOLOS HÁPLlCOS A moderado ou proeminente text.
indiscriminada bem a imperfe itamente drenados todos
Distróficos reI. de várzea .

Distróficos + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Eutróficos text. média/argilosa + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS
Tb Distróficos ambos A moderado todos reI. de várzea.

Tb + NEOSSOLOS FLÚVICOS A moderado ambos Eutróficos
e Distróficos text.indiscriminada reI. de várzea.

Eutróficos e Distróficos Tb text. argilosa + PLANOSSOLOS
HÁPLlCOS Eutróficos Tb A moderado text. arenosa/média e
arenosa/argilosa + NEOSSOLOS FLÚVICOS Eutróficos A
moderado text. argilosa reI. de várz ea .

HÁPLlCOS e MELÂNICOS A chern ozêmi co e proeminente
text. argilosa + complexo de (NEOSSOLOS FLÚVICOS +
CA MBISSOLOS HÁPLICOS + PL ANOSSOLOS +
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PLlNTOSSOLOS todos texto indiscriminada) todos Eutróficos
e Distróficos Tb reI. de várzea .

GX11 Eutróficos e Distróficos reI. de várzea + LATOSSOLOS
AMARELOS Acriférricos e Ácricos com e sem plintita A
moderado texto argilosa reI. plano e suave ondulado +
PLANOSSOLOS HÁPLlCOS Eutróficos Tb A moderado texto
média/argilosa reI. de várzea .

GX12 Grupamento indiscriminado de GLEISSOLOS HÁPLlCOS e
MELÂNICOS reI. de várzea .

GX13 Grupamento indiscriminado de GLEISSOLOS HÁPLlCOS e
MELÂNICOS + NEOSSOLOS FLÚVICOS todos reI. de
várzea.

GX14 Grupamento indiscriminado de GLEISSOLOS HÁPLlCOS +
CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos A moderado texto
indiscriminada bem a imperfeitamente drenados reI. de
várzea.

GX15 Grupamento indiscriminado de GLEISSOLOS HÁPLlCOS e
MELÂNICOS + PLANOSSOLOS HÁPLlCOS Ta A moderado
todos reI. de várzea.

Oliveira, J.B. et aI.

GM

GZ1

GZ2
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GLEISSOLOS MELÂNICOS (GM)

Gleis Húmicos, Hidromórficos Cinzentos

Distróficos Tb texto argilosa + NEOSSOLOS FLÚVICOS Tb
texto média + ORGANOSSOLOS Distróficos todos reI. de
várzea.

GLEISSOLOS SÁLlCOS (GZ)

Solonchaks

árticos textura média + NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS
Hidromórficos salinos ambos A moderado reI. plano.

árticos + GLEISSOLOS TIOMáRFICOS indi scriminados +
ESPODOSSOLOS FERROCÁRBICOS Hidromórficos A
proeminente e moderado texto arenosa todos reI. plano.
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LATOSSOLOS (L)
Latossolos
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LATOSSOLOS AMARELOS (LA)

Latossolos Amarelos + Latossolos Variação Una +
Latossolos Vermelho-Amarelos (parte)

LA1 Distróficos A moderado text. argilosa reI. suave ondulado.

LA2 Distróficos text. média reI. suave ondulado + NEOSSOLOS
QUARTZARÊNICOS árticos distróficos reI. plano ambos A
moderado.

LA3 Distróficos pouco profundos + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS
Distróficos ambos A moderado text. argilosa reI. forte
ondulado.

LA4 Distróficos pouco profundos reI. forte ondulado e ondulado +
CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Distróficos reI. forte ondulado
ambos A moderado text. argilosa.

LA5 Distróficos reI. suave ondulado e ondulado + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos reI. ondulado ambos A
moderado e proeminente text. argilosa.

LA6 Distrófi cos reI. suave ondulado e plano + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos latossólicos reI. suave
ondulado ambos A moderado text. argilosa.

LA7 Distróficos pouco profundos text. arg ilosa + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS text. média (epiáquicos) +
PLANOSSOLOS HÁPLlCOS Tb text. arenosa/argilosa ambos
Distróficos todos A moderado reI. ondulado

LA8 Acriférricos e Distróficos com e sem plintita + LATOSSOLOS
VERMELHOS Acriférricos ambos A moderado text. argilosa
reI. suave ondulado e plano + GLEISSOLOS HÁPLlCOS
Eutróficos e Distróficos text. indiscriminada reI. de várzea.

LA9 Acriférricos e Distróficos com e sem plintita text. argilosa +
LATOSSOLOS AMARELOS Ácricos e Distróficos text. média
todos A moderado reI. suave ondulado e plano +
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LATOSSOLOS VERMELHOS (LV)

Latossolos Roxos + Latossolos Vermelho-Escuros

LATOSSOLOS BRUNOS (LB)

Terras Brunas Estruturadas

Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: ...Olivei ra, J.S. et aI.

LB1 Distróficos A proeminente text. argilosa reI. montanhoso.

LB2 Eutróficos text. argilosa + NEOSSOLOS LITÓLICOS
Eutróficos text. argilosa ambos A moderado e chernozêmico
reI. montanhoso + AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

LB3 Distróficos + LATOSSOLOS AMARELOS Distróficos ambos
A moderado text. argilosa reI. forte ondulado.

LV1 Eutroférricos e Distroférricos A moderado text. argilosa reI.
plano e suave ondulado.

LV2 Eutroférricos e Distroférricos A moderado text. argilosa reI.
suave ondulado.

LV3 Eutroférricos e Distroférricos text. argilosa + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos text. média ambos A
moderado reI. suave ondulado.

LV4 Eutroférricos e Distroférricos + LATOSSOLOS VERMELHOS
Distróficos ambos A moderado text. argilosa reI. suave
ondulado.

LV5 Eutroférricos e Distroférricos text. argilosa + LATOSSOLOS
VERMELHOS Distróficos text. média ambos A moderado reI.
suave ondulado.

LV6 Eutroférricos e Distroférricos reI. plano e suave ondulado +
NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos reI. suave

GLEISSOLOS HÁPLlCOS Eutróficos e Distróficos reI. de
várzea.

LA10 Acriférricos e Distróficos A moderado text. argilosa com e sem
plintita reI. suave ondulado e plano + GLEISSOLOS
HÁPLlCOS Eutróficos e Distróficos text. indiscriminada +
PLANOSSOLOS HÁPLlCOS Eutróficos A moderado text.
média/argilosa ambos reI. de várzea.
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ondulado e ondulado ambos A moderado e chernozêmico
text. argilosa.

LV7 Eutroférricos e Distroférricos text. argilosa + LATOSSOLOS
VERMELHOS Distróficos text. média ambos A moderado reI.
suave ondulado + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos arênicos A moderado text. arenosa/média reI.
ondulado.

LV8 Eutroférricos e Distroférricos text. argilosa + LATOSSOLOS
VERMELHOS Distróficos todos A moderado reI. suave
ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Eutróficos e Distróficos
A moderado e chernozêmico text. argilosa reI. ondulado.

LV9 Eutroférricos e Distroférricos reI. suave ondulado +
NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos reI. ondulado
todos A moderado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Eutróficos A
moderado e chernozêmico reI. ondulado todos text. argilosa.

LV10 Eutroférricos reI. suave ondulado + NITOSSOLOS
VERMELHOS Eutroférricos + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS
Eutróficos ambos reI. ondulado todos A moderado text.
argilosa.

LV11 Distroférricos A moderado text. argilosa reI. suave ondulado.

LV12 Distroférricos A moderado text. argilosa reI. ondulado e suave
ondulado.

LV13 Distroférricos A moderado text. argilosa reI. forte ondulado e
ondulado.

LV14 Distróficos A moderado text. média reI. plano e suave
ondulado.

LV15 Distroférricos A moderado e proeminente text. argilosa reI.
suave ondulado e plano.

LV16 Distroférricos text. argilosa + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos text. média ambos A moderado reI.
suave ondulado.

LV17 Distroférricos e Distróficos ambos A moderado text. argilosa
reI. suave ondulado.

LV18 Distroférricos text. argilosa e Distróficos text. média ambos A
moderado reI. suave ondulado e plano.
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LV19 Distroférricos text. argilosa e Distróficos text. média ambos A
moderado reI. suave ondulado e ondulado.

LV20 Distroférricos reI. suave ondulado + LATOSSOLOS
VERMELHOS Distroférricos e Eutroférricos reI. forte ondulado
e montanhoso todos A moderado text. argilosa.

LV21 Distroférricos A moderado reI. suave ondulado +
NEOSSOLOS L1TÓLlCOS A moderado, proeminente ou
chernozêmico reI. ondulado e forte ondulado todos text.
argilosa.

LV22 Distroférricos text. arg ilosa e Distróficos text. média +
LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos text.
méd ia todos A moderado reI. suave ondulado.

LV23 Distroférricos A moderado re I. suave ondulado +
NEOSSOLOS L1TÓLICOS Eutróficos A moderado e
chernozêmico reI. forte ondulado ambos text. argilosa +
NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS Órticos distróficos A
moderado reI. suave ondulado.

LV24 Distroférricos A moderado rel.suave ondulado +
NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Eutróficos A moderado e
chernozêmico reI. forte ondulado ambos text. argilosa +
LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos A moderado text.
média reI. suave ondulado.

LV25 Distroférricos e Eutroférricos A moderado text. argilosa reI.
suave ondulado.

LV26 Distroférricos e Eutroférricos text. argilosa + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos text. média todos A
moderado reI. suave ondulado.

LV27 Distroférricos A moderado e Eutroférricos A moderado e
chernozêmico ambos rel , suave ondulado + NITOSSOLOS
VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos A moderado reI.
suave ondulado e ondulado todos text. argilosa.

LV28 Distroférricos A moderado e proeminente e Eutroférricos A
moderado + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos A
moderado todos reI. suave ondulado + NEOSSOLOS
L1TÓLICOS Eutróficos e Distróficos A chernozêmico e
moderado reI. ondulado todos text. argilosa.

LV29 Distroférricos e Eutroférricos text. argilosa + LATOSSOLOS
VERMELHOS Distróficos todos A moderado reI. suave
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ondulado + NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos reI.
ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Eutróficos A moderado
e chernozêmico reI. forte ondulado.

LV30 Distroférricos e Acriférricos A moderado reI. suave ondulado
text. argilosa + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos e
Eutróficos A moderado, proeminente e chernozêmico reI. forte
ondulado ambos text. argilosa + LATOSSOLOS VERMELHOS
Distróficos text. média reI. suave ondulado.

LV31 Distroférricos e Eutroférricos reI. suave ondulado +
NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos reI.
ondulado + NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e
Distroférricos ambos latossólicos e reI. ondulado todos A
moderado text. argilosa.

LV32 Distroférricos e Acriférricos reI. suave ondulado +
NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos
todos A moderado reI. ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS
Distróficos A moderado e proeminente e Eutróficos A
chernozêmico reI. forte ondulado todos text. argilosa.

LV33 Acriférricos e Distroférricos A moderado text. argilosa reI.
suave ondulado.

LV34 Acri férricos e Distroférricos A moderado text. argilosa reI.
suave ondulado e plano.

LV35 Acriférricos e Distroférricos + LATOSSOLOS VERMELHOS
Distróficos ambos reI. suave ondulado + NITOSSOLOS
VERMELHOS Eutroférricos reI. ondulado todos A moderado
text. argilosa.

LV36 Acriférricos e Distroférricos A moderado reI. suave ondulado
+ NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos e Eutróficos A
moderado, proeminente e chernozêmico reI. forte ondulado
todos text. argilosa.

LV37 Acr iférricos, Distroférricos e Eutroférricos A moderado reI.
suave ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos e
Eutróficos A moderado, proeminente e chernozêmico reI.
ondulado todos text. argilosa.

LV38 Acriférricos, Distroférricos e Eutroférricos A moderado reI.
suave ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos e
Eutróficos A moderado, proeminente e chernozêmico reI.
ondulado + NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e
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Distroférricos A moderado todos text. argilosa.

LV39 Distróficos A moderado text. argilosa reI. plano e suave
ondulado.

LV40 Distróficos A moderado text. argilosa reI. suave ondulado e
plano.

LV41 Distróficos A moderado text. argilosa reI. suave ondulado.

LV42 Distróficos A moderado text. argilosa reI. suave ondulado e
ondulado.

LV43 Distróficos A moderado text. média reI. suave ondulado.

LV44 Distróficos A moderado text. argilosa e média reI. suave
ondulado.

LV45 Distróficos A moderado text. média reI. plano e suave
ondulado.

LV46 Distróficos A moderado text. média e argilosa reI. suave
ondulado.

LV47 Distróficos A moderado e proeminente text. argilosa reI. suave
ondulado e ondulado.

LV48 Distróficos text. argilosa reI. suave ondulado +
CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Distróficos text. média e argilosa
reI. ondulado ambos A moderado.

LV49 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos ambos A moderado text. média reI. suave
ondulado.

LV50 Distróficos reI. plano + LATOSSOLOS VERMELHOS
Distroférricos reI. plano e suave ondulado ambos A moderado
text. argilosa.

LV51 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos text.
argilosa ambos A moderado e proeminente reI. suave
ondulado e plano.

LV52 Distróficos text. argilosa e média + LATOSSOLOS
VERMELHOS Distroférricos text. argilosa ambos A moderado
reI. suave ondulado.

LV53 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos
ambos A moderado text. argilosa reI. suave ondulado.
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LV54 Distróficos text. argilosa e média + LATOSSOLOS
VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos text. argilosa
ambos A moderado reI. plano e suave ondulado.

LV55 Distróficos text. média e argilosa reI. suave ondulado +
LATOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos
text. argilosa reI. suave ondulado e ondulado ambos A
moderado.

LV56 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS-AMARELOS
Distróficos ambos A moderado text. média reI. plano e suave
ondulado.

LV57 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos ambos A moderado tex to média reI. suave
ondulado e ondulado.

LV58 Distróficos A moderado text. argilosa + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos A húmico text. média e
argilosa ambos reI. suave ondulado e plano.

LV59 Distróficos text. argilosa e média + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos text. argilosa ambos A
moderado reI. suave ondulado.

LV60 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos ambos A moderado text. argilosa reI. suave
ondulado e ondulado.

LV61 Distróficos A moderado text. argilosa e média +
LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS A moderado e
proeminente text. média todos reI. suave ondulado.

LV62 Distróficos text. argilosa + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS text. média + LATOSSOLOS VERMELHOS
férricos text. argilosa ambos Distróficos todos A moderado
reI. suave ondulado.

LV63 Distrófi cos text. argilosa reI. p lano + ARGISSOLOS
VERMELHOS Eutróficos text. média/argilosa e média reI.
suave ondulado ambos A moderado .

LV64 Distróficos text. argilosa reI. suave ondulado + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos abrúpticos ou não text.
média/argilosa e arenosa/média reI. ondulado ambos A
moderado.
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LV65 Distróficos text. média + NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS
árticos + LATOSSOLOS VERMELHOS férricos text. argilosa
ambos Distróficos todos A moderado reI. suave ondulado.

LV66 Distróficos text. média + NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS
árticos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS text.
média ambos Distróficos todos A moderado reI. suave
ondulado.

LV67 Distróficos A moderado e proeminente text. argilosa reI. suave
ondulado e ondulado + complexo de CAMBISSOLOS
HÃPLlCOS e NEOSSOLOS L1TáLlCOS ambos Tb Distróficos
A moderado e proeminente text. média reI. ondulado.

LV68 Distróficos e Distroférricos ambos text. argilosa +
LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos text.
média todos A moderado reI. suave ondulado.

LV69 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos e
Eutroférricos todos text. argilosa reI. suave ondulado +
LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos text.
média e argilosa reI. suave ondulado e plano todos A
moderado.

LV70 Distroférricos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos
e Eutroférricos todos text. argilosa reI. suave ondulado +
NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos text. argilosa reI.
suave ondulado e ondulado todos A moderado.

LV71 Distróficos text. média + LATOSSOLOS VERMELHOS
Distroférricos text. argilosa ambos A moderado reI. suave
ondulado + GLEISSOLOS HÃPLlCOS e MELÂNICOS ambos
reI. de várzea.

LV72 Distroférricos A moderado + LATOSSOLOS VERMELHOS
Distroférricos A moderado e húmico ambos text. argilosa +
grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHOS
A moderado text. argilosa e LATOSSOLOS VERMELHOS
AMARELOS Distróficos A moderado text. média todos reI.
suave ondulado.

LV73 Distroférricos A moderado + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS A húmico + ARGISSOLOS VERMELHOS ambos
Distróficos todos A moderado text. argilosa reI. suave
ondulado e ondulado.

LV74 Distroférricos text. argilosa e Distróficos text. média +
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LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos text.
média + LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos tex t.
argilosa todos A moderado reI. suave ondulado.

LV75 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARE LOS
Distróficos ambos text. médi a reI. suave ondulad o +
LATOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos
tex t. argilosa reI. suave ondulado e ondulado tod os A
moderado.

LV76 Distroférricos text. argilosa + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos text. média ambos A moderado reI.
suave ondulado + GLEISSOLOS HÃPLlCOS e MELÂNICOS
A proeminente ambos Distróficos reI. de várzea.

LV77 Distroférricos A moderado e proeminente + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos + ALlSSOLOS
CRÔMICOS Argilúvicos todos A moderado text. argilosa reI.
suave ondulado.

LV78 Distróficos A moderado text. média reI. plano + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS e VERMELHOS ambos Eutróficos
e Distróficos A moderado text. arenosa/média e média reI.
suave ondulado.

LV79 Distróficos A moderado text. média reI. suave ondulado +
NEOSSOLOS L1TÓLICOS Distróficos e Eutróficos A
moderado, proeminente ou chernozêmico text. argilosa reI.
forte ondulado + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos A
moderado text. argilosa reI. suave ondulado.

LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS (LVA)

Latossolos Vermelho-Amarelos

LVA1 Distróficos A moderado text. argilosa reI. forte ondulado.

LVA2 Distróficos A moderado text. argilosa reI. ondulado e forte
ondulado.

LVA3 Distróficos A moderado text. média e argilosa reI. suave
ondulado.

LVA4 Distróficos A moderado text. média reI. suave ondulado.

LVA5 Distróficos A moderado text. média reI. plano e suave
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lVA19
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ondulado.

Distróficos A moderado text. média reI. suave ondulado e
plano.

Distróficos A moderado text. argilosa e médi a reI. suave
ondulado e plano.

Distróficos A proeminente text. média reI. suave ondulado.

Distróficos A moderado e proeminente text. média reI. suave
ondulado.

Distróficos A moderado e proeminente text. argilosa reI. forte
ondulado.

Distróficos câmbicos pouco profundos A moderado text.
argilosa reI. forte ondulado.

Distróficos text. média + NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS
árticos distróficos ambos A moderado reI. suave ondulado.

Distróficos text. média + NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS
árticos distróficos ambos A moderado reI. suave ondulado e
plano.

Distróficos A moderado e proeminente reI. ondulado e suave
ondulado + CAMBISSOLOS HÃPLICOS Distróficos A
moderado reI. ondulado e forte ondulado ambos text. argilosa.

Distróficos text. argilosa + CAMBISSOLOS HÃPLlCOS
Distróficos text. argilosa e média ambos A moderado e
proeminente reI. forte ondulado.

Distróficos text. argilosa reI. forte ondulado e montanhoso '+
CAMBISSOLOS HÃPLlCOS Distróficos text. média e argilosa

. reI. montanhoso e forte ondulado ambos A moderado.

Distróficos reI. ondulado + CAMBISSOLOS HÃPLlCOS
Distróficos reI. ondulado e forte ondulado ambos A moderado
text. argilosa.

Distróficos + CAMBISSOLOS HÃPLlCOS Distróficos ambos
A moderado text. argilosa reI. forte ondulado e ondulado.

Distróficos text. argilosa + CAMBISSOLOS HÃPLlCOS
Distróficos text. argilosa e média fase não pedregosa e
pedregosa ambos A moderado reI. forte ondulado e
montanhoso.
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LVA20 Distróficos + CAMBISSOLOS HÃPLlCOS Distróficos fase não
rochosa e rochosa ambos A proeminente text. argilosa reI.
montanhoso e forte ondulado.

LVA21 Distróficos reI. forte ondulado + CAMBISSOLOS HÃPLlCOS
Tb Distróficos reI. forte ondulado e montanhoso ambos A
moderado e proeminente text. argilosa.

LVA22 Distróficos text. argilosa + CAMBISSOLOS HÃPLlCOS
Distróficos text. média e argilosa ambos A moderado e
proeminente reI. montanhoso

LVA23 Distróficos reI. montanhoso e forte ondulado +
CAMBISSOLOS HÃPLlCOS Distróficos reI. montanhoso
ambos A moderado text. argilosa.

LVA24 Distróficos text. média reI. suave ondulado + LATOSSOLOS
VERMELHOS Distroférricos text. argilosa reI. ondulado e
suave ondulado ambos A moderado.

LVA25 Distróficos A moderado e proeminente text. média +
LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos A
moderado text. argilosa ambos reI. suave ondulado.

LVA26 Distróficos text. argilosa reI. forte ondulado e montanhoso +
LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos
argissólicos text. argilosa reI. forte ondulado ambos A
moderado.

LVA27 Distróficos A moderado e proeminente + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos A húmico ambos text.
argilosa reI. forte ondulado.

LVA28 Distróficos text. média + LATOSSOLOS VERMELHOS
Distróficos text. argilosa ambos A moderado reI. suave
ondulado.

LVA29 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos ambos
A moderado text. média reI. suave ondul ado.

LVA30 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos ambos
A moderado text. média reI. suave ondulado e plano.

LVA31 Distróficos A moderado e proeminente text. média +
LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos A moderado text.
média e argilosa, ambos reI. suave ondulado.

LVA32 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos ambos
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A moderado text. argilosa reI. montanhoso e forte ondulado.

LVA33 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos ambos
A moderado text. média reI. suave ondulado.

LVA34 Distróficos text. média + LATOSSOLOS VERMELHOS
Distróficos text. argilosa ambos A moderado re I. suave
ondulado e ondulado.

LVA35 Distróficos text. argilosa reI. ondulado + ARGISSO LOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos text. média/argilosa reI.
ondulado e forte ondulado ambos A moderado.

LVA36 Distróficos re I. suave ondulado + LATOSSOL OS
VERMELHOS Distróficos reI. plano e suave ondulado ambos
A moderado text. média .

LVA37 Distróficos text. argilosa reI. ondulado + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos text. média/arg ilosa e
argilosa reI. ondulado e forte ondu lado ambos A moderado.

LVA38 Distróficos A mode rado e proeminente text. méd ia e argilosa
+ ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos A
moderado text. arg ilosa e média /argilosa ambos reI. suave
ondulado.

LVA39 Distróficos A mod erado text. argilosa e média reI. suave
ondulado + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARE LOS
Distróficos arênicos A moderado text. média/argilosa reI.
ondulado e suave ondulado.

LVA40 Distróficos reI. suave ondulado e plano + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos latossólicos reI. suave
ondulado ambos A moderado text. argilosa.

LVA41 Distróficos câmbicos pouco profundos A moderado text.
argilosa reI. forte ondulado + grupo indiscriminado de
GLEISSOLOS Distróficos text. argilosa reI. de várzea.

LVA42 Distróficos text. média + NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS
árticos distróficos ambos A moderado reI. suave ondulado +
grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS arênicos text. arenosa/média reI. ondulado.

LVA43 Distróficos + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos +
ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos todos A
moderado text. argilosa reI. forte ondulado.
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LVA44 Distróficos A moderado text. arg ilosa e média reI. suave
ondulado e plano + GLEISSOLOS HÃPLlCOS e MELÂNICOS
ambos reI. de várzea.

LVA45 Distróficos A húmico e proe minente text. argilosa e média +
LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos A moderado text.
arg il osa ambos re I. sua ve ondu lado + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos A moderado text. média
reI. ondulado.

LVA46 Distróficos pouco profundos + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS + CAMBISSOLOS HÃPLlCOS ambos Distróficos
todos A moderado text. argilosa reI. forte ondulado.

LVA47 Distróficos + LATOSSOLOS VER ELHO-AMARELOS pouco
profundos + CAMBISSO LOS HÃ PLl COS Tb ambos
Distróficos todos A moderado textoargilosa reI. forte ondulado.

LVA48 Distróficos pouco profundos + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS Distróficos ambos A moderado text. argilosa reI.
forte ondulado + Grupa me nto ind isc riminado de
GLEISSOLOS Distróficos text. argilosa reI. de várzea.

LVA49 Distróficos A moderado e pro eminente + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS A húmico ambos text. argilosa reI.
forte ondulado e ond ulado + ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS A moderado e proeminente text. argilosa reI. forte
ondu lado ambos Distróficos .

LVA50 Distróficos A húmico text. média e argilosa + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Dis róficos A proeminente text.
argilosa cascalhenta fase pedregosa 111 A moderado ambos
reI. suave ondulado e ondulado + EOSSOLOS L1TÓLlCOS
Eutróficos A moderado reI. ondu lado .

LVA51 Distróficos + LATOSSO LOS VER ELHOS Distróficos ambos
text. média + NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS Órticos
distróficos todos A moderado reI. suave ondulado.

LVA52 Distróficos + LATOSSOLOS VER ELHOS Distróficos ambos
text. média re I. sua ve ondu lado + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distrófico s text. arenosa/média e
média reI. suave ond ulado e ondulado todos A moderado.

LVA53 Distróficos text. argilosa reI. fort e ondu lado e montanhoso +
ARGISSOLOS VER MELHO-A ARELOS text. média/argilosa
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reI. forte ondulado + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS text. média
e argilosa reI. montanhoso ambos Distróficos todos A
moderado.

LVA54 Distróficos text. média + ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS text. arenosa/média e média/argilosa +
NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS Órticos ambos Distróficos
todos A moderado reI. suave ondulado.

LVA55 Distróficos câmbicos + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS ambos
A moderado e proeminente text. indiscriminada reI. plano +
GLEISSOLOS MELÂNICOS e HÁPLlCOS ambos reI. de
várzea todos Distróficos.

LVA56 Distróficos pouco profundos + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS ambos text. arg ilosa reI. forte ondulado +
CAMBISSOLOS HÁPLICOS Tb + CAMBISSOLOS
HÁPLlCOS latossólicos ambos text. argilosa e argilosa com
cascalhos reI. montanhoso todos Distróficos A moderado.

LVA57 Distróficos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos e
Distroférricos + NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos
todos A moderado text. argilosa reI. suave ondulado.

LVA58 Distróficos A proeminente text. argilosa + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS text. média + PLlNTOSSOLOS
PÉTRICOS Concrecionários A moderado ou proeminente +
LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos A moderado ambos
text. argilosa todos Distróficos reI. suave ondulado e
ondulado.

LVA59 Distróficos A moderado text. média e argilosa +
LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos text. argilosa ambos
A moderado reI. suave ondulado e plano + GLEISSOLOS
HÁPLlCOS e MELÂNICOS ambos reI. de várzea.

LVA60 Distróficos A proeminente text. argilosa + PLlNTOSSOLOS
PÉTRICOS Concrecionários A moderado ou proeminente
ambos reI. ondulado e suave ondulado + LATOSSOLOS
VERMELHO-AMARELOS text. argilosa ou média reI. suave
ondulado + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS A
moderado text. média/argilosa reI. ondulado fase pedregosa
I todos Distróficos.

LVA61 Grupamento indiferenciado de LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS e ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
intermediários com NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS
Órticos ambos Distróficos A moderado text. média reI. suave
ondulado. 55
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RL7

RL8

RL6

3E

u

)

)latossólicos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos
ambos A moderado reI. suave ondulado todos text. argilosa.

Eutróficos reI. forte ondulado + LATOSSOLOS VERMELHOS
Distroférricos + LATOSSOLOS VERMELHOS Distróficos
ambos reI. suave ondulado todos text. argilosa +
LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos text.
média reI. suave ondulado todos A moderado.

Eutróficos A moderado ou chernozêmico reI. ondulado +
LATOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos A moderado reI.
suave ondulado ambos text. argilosa + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos abrúpticos text.
arenosa/média reI. suave ondulado e ondulado +
NITOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos e Eutroférricos
text. argilosa reI. ondulado ambos A moderado.

Distróficos A moderado text. média + AFLORAMENTOS DE
ROCHAS ambos reI. escarpado.

Distróficos A moderado text. média reI. forte ondulado +
AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

RL10 Di stróficos A moderado text. média com cascalhos +
AFLORAMENTOS DE ROCHAS.

RL9

RL11 Distróficos + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Distróficos ambos
A moderado text. média fase pedregosa reI. forte ondulado e
montanhoso.

RL12 Distróficos + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos
ambos A moderado text. média e argilosa + AFLORAMENTOS
DE ROCHAS reI. montanhoso e escarpado.

RL13 Distróficos text. arenosa + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb
Distróficos text. média e argilosa ambos reI. forte ondulado +
ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS Distróficos text.
média/argilosa e arenosa/média reI. ondulado e forte
ondulado.

RL 14 Associação de NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Distróficos Tb text.
média + CAMBISSOLOS HÁPLlCOS Tb Distróficos text.
média ou argilosa ambos A moderado + AFLORAMENTOS
DE ROCHAS todos reI. montanhoso.

RL15 Eutróficos A moderado e chernozêmico e Distróficos A
moderado todos reI. ondulado.
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RL16

RL17

RL18

RL19

RL20

RL21

RL22

RL23

RL24

RL25

Eutróficos A moderado ou chernozêmico text. arg ilosa e
Distróficos A moderado text. indiscriminada reI. escarpado.

Eutróficos e Distróficos text. indiscriminada + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Distróficos abrúpticos text. média/
argilosa ambos A moderado reI. ondulado.

Eutróficos A moderado e chernozêmico e Distróficos A
moderado e proeminente ambos text. média + NEOSSOLOS
L1TÓLlCOS cascalhentos indiscriminados todos reI. forte
ondulado e ondulado.

Eutróficos e Distróficos A moderado e proeminente text.
indiscriminada + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos abrúpticos A moderado text. média/argilosa todos
reI. ondulado.

Eutróficos A moderado e chernozêmico e Distróficos A
moderado text. média e argi losa reI. forte ondulado +
NITOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos e Distroférricos
ambos latossólicos text. argilosa A moderado reI. ondulado.

Eutróficos A moderado e chernozêmico e Distróficos A
moderado + grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS arênicos ou não, A moderado text.
arenosa/média profundos e pouco profundos todos reI.
ondulado.

Eutróficos A moderado e che rnozêmico e Distróficos A
moderado todos text. média + grupamento indiscriminado de
ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS arênicos A
moderado text. arenosa/média pouco profundos e profundos.

Eutróficos A moderado e chernozêmico e Distróficos A
moderado todos text. média + grupamento indiscriminado de
ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS arênicos A
moderado text. arenosa/méd ia pouco profundos todos reI.
ondulado.

Eutróficos A moderado e chernozêmico e Distróficos A
moderado + grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS abrúpticos A moderado text.
arenosa/argilosa pouco profundos ou não, todos reI. ondulado
e suave ondulado.

Eutróficos e Distróficos text. indiscriminada reI. ondulado e
forte ondulado + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
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Distróficos abrú pticos reI. ondulado ambos A moderado +
GLEISSOLOS HÃPLlCOS e Melânicos ambos Distróficos reI.
de várzea.

RL26 Distróficos A moderado e proeminente e Eutróficos A
moderado text. ambos text. argilosa reI. ondulado e forte
ondulado + ARGISSOLOS VERMELHO-AMARELOS
Distróficos rasos e pouco profundos A moderado text. argilosa
e média/argilosa + CAMBISSOLOS HÃPLlCOS Tb Distróficos
A moderado text. argilosa reI. ondulado.

NEOSSOLOS QUARTZARÊNICOS (RQ)

Areias Quartzosas, Areias Quartzosas Hidromórficas

RQ1 árticos Distróficos A moderado reI. suave ondulado e plano.

RQ2 árticos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS textura
média ambos Distróficos A moderado reI. suave ondulado.

RQ3 árticos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS text.
média ambos Distróficos A moderado reI. plano e suave
ondulado.

RQ4 árticos A fraco e moderado + LATOSSOLOS VERMELHO
AMARELOS A moderado text. média ambos Distróficos reI.
suave ondulado e plano.

RQS árticos + LATOSSOLOS VERMELHO-AMARELOS text.
média ambos Distróficos A moderado reI. suave ondulado e
plano + GLEISSOLOS HÃPLlCOS e MELÂNICOS ambos reI.
de várzea.

RQ6 árticos + LATOSSOLOS VERMELHOS text. média ambos
Distróficos A moderado reI. plano e suave ondulado.

RQ7 árticos + LATOSSOLOS VERMELHOS text. média ambos
Distróficos A moderado reI. de várzea .

RQ8 árticos Distróficos A moderado reI. suave ondulado e plano
+ GLEISSOLOS MELÂNICOS e HÃPLICOS +
ORGANOSSOLOS todos reI. de várzea + LATOSSOLOS
VERMELHOS Distróficos text. média reI. plano.

RQ9 árticos reI. plano e suave ondulado + LATOSSOLOS
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VERMELHOS text. média + LATOSSOLOS VERMELHOS
Férricos text. argilosa todos Distróficos A moderado reI. suave
ondulado.

RQ10 árticos + LATOSSOLOS VER ELHOS text. média ambos
Distróficos A moderado reI. suave ondul ado + GLEISSOLOS
MELÂNICOS e HÁPLlCOS - ORGANOSSOLOS todos reI.
de várzea.

RQ11 árticos distróficos A modera o ... comp lexo de (GLEISSOLOS
MELÂNICOS e HÁPLlCOS e . a gilosa + PLANOSSOLOS
HÁPLlCOS Tb Eutróficos e is óficos A proeminente e
moderado texto are nosa é ia e arenosa/argi lo sa +
NEOSSOLOS QUA R Z Ê ICOS Hi dromórf icos A
proeminente + ORGA OSSO OS ambos Distróficos) todos
reI. de várzea.
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NITOSSOLOS VERMELHOS (NV)

Terras Roxas Estruturadas

NITOSSOLOS (N)
Terras Roxas Estruturadas

Mapa Pedológico do Estado de São Pau lo: ...Oliveira, J.B. et aI.

NV1 Eutroférricos + LATOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos
ambos A moderado text. argilosa reI. suave ondulado e
ondulado.

NV2 Eutroférricos + LATOSSOLOS VERMELHOS Eutróficos
ambos A moderado text. argilosa reI. suave ondulado.

NV3 Eutróficos A moderado e chernozêmico reI. ondulado e forte
ondulado + NEOSSOLOS L1TÓLlCOS Eutróficos A moderado
reI. forte ondulado ambos text. argilosa..

NV4 Eutroférricos + NITOSSOLOS VERMELHOS Distroférricos
latossólicos + grupamento indiscriminado de ARGISSOLOS
VERMELHOS todos A moderado text. argilosa reI. suave
ondulado e ondulado.

NV5 Eutróficos A chernozêmico e moderado reI. forte ondulado e
montanhoso + LATOSSOLOS VERMELHOS Eutroférricos A
moderado reI. ondulado ambos text. argilosa + ARGISSOLOS
VERMELHO-AMARELOS Eutróficos e Distróficos A
moderado e proeminente text. média/argilosa reI. ondulado
e forte ondulado.

NV6 Eutróficos A chernozêmico + ARGISSOLOS VERMELHO
AMARELOS Eutróficos e Distróficos A moderado ambos text.
argilosa reI. ondulado e forte ondulado + NEOSSOLOS
L1TÓLlCOS Eutróficos e Distróficos A chernozêmico e
moderado text. média e argilosa reI. forte ondulado.

NV7 Eutróficos e Distróficos reI. ondulado + LATOSSOLOS
VERMELHOS Eutroférricos reI. suave ondulado todos A
moderado text. argilosa.
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PLANOSSOLOS HÃPLlCOS (SX)

Planossolos

PLANOSSOLOS (S)
Planossolos
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SX1 Háplicos Distróficos A moderado text. arenosa/média ou
arenosa/argilosa ou média/argilosa + GLEISSOLOS
HÁPLlCOS Distróficos text. arg ilosa ambos reI. de várzea.

SX2 Háplicos Distróficos A moderado e proeminente text. arenosa/
média e arenosa/argilosa + ORGANOSSOLOS HÁPLlCOS
Distróficos text. argilosa todos reI. de várzea .

SX3 Grupamento indiscriminado de PLANOSSOLOS HÁPLlCOS
Ta A moderado e de GLEISSOLOS HÁPLICOS e
MELÂNICOS.
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